
 
1 Svensk rapportering från Sydamerika – en studie av två svenska dagstidningar 

 

Förord 

Vid ett tillfälle när jag berättade på mitt jobb att jag skulle resa runt i Sydamerika, fick jag en 

fråga av en av mina kollegor. ”Jaha, vart ligger det landet?” Sydamerika som är en hel 

kontinent och består av 12 unika länder med cirka 396 miljoner invånare 
1
 borde vara värt mer 

uppmärksamhet än så.  

Sydamerika är en världsdel med länder med allt från djup djungel där stammar som aldrig 

varit i kontakt med andra människor lever, till miljonstäder med favelor och skyskrapor. Hela 

tiden händer det saker, politiska utspel, våldsamma gängbråk, naturkatastrofer eller 

ekonomisk framgång för att bara ge några exempel. Men mycket lite av detta når oss, för att 

inte säga ingenting. Medierna kan bara ha med en liten del av allt som händer medans 

verkligheten är obegränsad.  
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Abstract  

Det här är en fallstudie av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets utrikesrapportering med 

inriktning på Sydamerika. Undersökningen har genomförts på två av Sveriges största 

dagstidningar för att visa hur rapporteringen ser ut i dagsläget. Syftet med undersökningen är 

att göra en fallstudie om vad som skrivs om kontinenten, vem som producerat texten och hur 

mycket som skrivs om Sydamerika jämfört med de andra världsdelarna och om de båda 

tidningarna skiljer sig åt.  

Metoderna som använts är kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ innehållsanalys för att få 

ut mesta möjliga av materialet och för att metoderna kompletterar varandra i den här studien. 

Analysen gjordes på Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Till det skapades en kodbok 

och kodblankett för att undersöka syntetiska veckor från de båda tidningarna sex månader 

bakåt i tiden. Från maj till oktober 2012 skapades en syntetisk vecka för vardera tidning varje 

månad. De artiklar som handlade om Sydamerika användes sedan i den kvalitativa analysen 

för att djupare studera textinnehållet.  

Resultat från studien har visat på att det skrivs lite om Sydamerika jämfört med de andra 

världsdelarna. Av 913 artiklar handlade endast 25 om Sydamerika, alltså 2.7 procent. Av de 

längre 168 artiklarna handlade endast fyra artiklar om något land i Sydamerika. I de längre 

artiklarna skrivs det ofta om elitpersoner som politiker och sällan får befolkningen i landet 

komma till tals. Tendenserna som syns i mina resultat får stöd från större studier som utförts 

av bland annat medieforskarna Ulf Wallin och Jaap van Ginneken.  
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1. Inledning  

1.1 Problembakgrund  

Genom medierna får vi information om andra länder. De allra flesta har inte själva fått 

uppleva, se och lära sig om olika platser och kulturer utan får sin bild förmedlad genom 

medierna. Men trots globaliseringen finns det många tecken på minskad utrikesrapportering.
2
 

Samtidigt finns det enorma mängder information i jämförelse med tidigare att nå via internet. 

Här finns nyheter dygnet runt och redan 2002 var utbudet så enormt, att informationen var 

likvärdig med hela Library of Congress i USA.
3
 

 Gunnar Nygren skriver i ”På väg mot medievärlden 2020” att det är svårt att hålla fast vid 

endast det lokala och tro att det räcker. Globaliseringen griper tag och tar sig in i det lokala på 

alla möjliga sätt, något som lett till begreppet glokal – att det inte längre går att särskilja 

lokala processer från det globala. Den globala ekonomin eller förändringar som påverkar 

miljön stannar nämligen inte vid nationsgränserna. I centrum av dessa globala processer står 

bland annat medierna. 
4
 

Men trots de allt starkare sambanden länder emellan och utsuddade gränser uppges 

utrikesnyheterna krympa och stationerade journalister bli allt färre. Professorn och 

medieforskaren Simon Cottle skriver om hur Garrick Utley, nyhetsankare och professor i 

journalistik, under en åttaårig period i USA kunde konstatera att nyheter från utlandet minskat 

generellt med nästan hälften. Även i England sågs samma tendenser och att nyheter från 

utlandet oftare berörde naturupplevelser och resor än miljö och mänskliga rättigheter.
5
Även 

Daniel Biltereyst, professor i bland annat internationell kommunikation skriver att trots 

                                                           
2 Hannertz, Ulf, Foreign News – Exploring the World of Foreign Correspondents, The University of Chicago Press (2004) 

s.23 

3
 McNair, Brian, Cultural Chaos – Journalism, news and power in a globalised world, Routledge  (2006) s.1 

4 Nygren, Gunnar, ” Lokalt, kommunalt och glokalt” På väg mot medievärlden 2020 – Journalistik, teknik, marknad, Red. 

Hvitfeldt, Håkan & Nygren Gunnar, Studentlitteratur (2008) s. 264-265 

5
 Cottle, Simon, “Journalism and globalization”, The handbook of journalism studies , Wahl-Jorgensen, Karin & Hanitzsch, 

Thomas, (red.),  New York & Oxon: Routledge, (2009) s.347  
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teknikens utökade kapacitet och möjligheterna till utvecklad globaliserad media så tycks 

utrikesrapporteringen krympa.
6
 

Ett exempel på hur nedskärning av korrespondenter kan påverka rapporteringen kommer från 

Dagens Nyheter. 1992 drog Dagens Nyheter in sin utrikeskorrespondent i Latinamerika och 

man hade då två journalister i USA men ingen alls i Latinamerika. Enligt dåvarande 

utrikeschefen Harald Hamrin skulle inte nyhetsbevakningen försämras utan ersättas av 

material från nyhetsbyråer och en journalist som gjorde reportageresor. Men det stämde inte, 

förändringarna ledde till att artiklarna förändrades totalt.
7
 Ekonomiskt kaos, inflation och 

arbetslöshet som drabbade den Brasilianska befolkningen nämndes endast i notiser eller korta 

artiklar efter att utrikeskorrespondenten Eva Thibaud lämnat kontinenten.
8
 

Det här är en fallstudie som visar på hur utrikesrapporteringen från Sydamerika ser ut i 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Resultatet har också jämförts med antalet artiklar 

från andra världsdelar. Det saknas forskning kring den svenska utrikesrapporteringen och 

vilka länder, världsdelar som det skrivs om. Framförallt finns inte mycket tidigare forskning 

som handlar om just Sydamerika tillsammans med de större dagstidningarna i Sverige och det 

är svårt att hitta information om hur det ser ut i dagsläget. Därför tillför den här studien viktig 

information och öppnar upp för fortsatt forskning inom området som kan utvecklas avsevärt.  

Jag har avgränsat undersökningen och då valt extra fokus på Sydamerika. I en tidigare 

undersökning av medieforskare Ulf Wallin har det framkommit att det år 2000 endast var 

Oceanien och Latinamerika
9
 som rapporteringen minskat från jämfört med samma sex 

svenska tidningar år 1985.
10

 Det är en av anledningarna till att jag lägger fokus på Sydamerika 

eftersom tendenser visat att kontinenten är dåligt representerad i svensk press.  

 

                                                           
6
Biltereyst, Daniel, “Global news research and complex citizenship”, Globalized News in a Society, Hjarvard Stig,(red), 

Nordicom (2001) s. 41  

7 Hannertz, Ulf, Antropologi Journalistik – om sätt att beskriva världen, Studentlitteratur (2004) s.161 

8
 Hannertz, Ulf, Antropologi Journalistik – om sätt att beskriva världen, Studentlitteratur (2004) s.162 

9 kulturgeografisk region som består av Sydamerikas länder förutom Guyana och Surinam, Centralamerika, Mexiko samt 

några västindiska öar och södra Nordamerika där latinska språk talas. (Lindholm, Micael, http://www.ne.se/latinamerika ) 

18/12-2012 

10 Wallin, Ulf, Utlandsbilden i landsortspressen: före, under och efter kampen mellan TT och FLT, Göteborg: Institutionen 

för journalistik och masskommunikation (2003) s.52 
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1.2 Syfte  

Syftet med studien är att se hur utrikesrapporteringen från Sydamerika ser ut i Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter. Hur stort utrymme Sydamerika får i jämförelse med de andra 

världsdelarna och vilka som producerat artiklarna.  

1.3 Frågeställningar 

Hur mycket skrivs det om Sydamerika i förhållande till de andra världsdelarna? 

Vad skrivs det om, vilken typ av nyheter rapporteras det om? 

Vilka har producerat artiklarna?  

Hur ser rapporteringen från Sydamerika ut i Dagens Nyheter jämfört med Svenska 

Dagbladet? 

1.4 Utrikeskorrespondenter på tidningarna 

På Sveriges största dagstidning finns ingen utrikeskorrespondent i någon av Sydamerikas 12 

stater. Närmsta journalist är Erik de la Reguera som är stationerad i Mexico city. 
11

 Svenska 

Dagbladet har inte heller någon utrikeskorrespondent på plats i något av Sydamerikas länder. 

Istället är det ännu längre till närmsta journalist, Daniel Kederstedt i New York.
12

 

1.5 Disposition  

Studien är tänkt att vara lättillgänglig och systematisk. Teoridelen börjar med nyhetsvärdering 

och gatekeeping för att informera om hur nyheter väljs ut. Sedan har jag valt att presentera 

mer information om utrikesbevakning för att sedan fortsätta med det närliggande ämnet 

globalisering. Teoridelen avslutas med medieskugga och sist om Sydamerika i svensk press. 

Tanken är att börja stort för att sedan smalna av området på slutet. I kapitel tre börjar 

metoddelen som avslutas med validitet och reliabilitet samt metodproblem. Efter det följer 

resultatpresentation med tabeller och redovisning från undersökningen. Tillsist kommer 

analys och slutsats. Längst bak finns litteraturförteckningen.  
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 DN världen, 22 oktober 2012, s. 5  
12

 Svenska Dagbladet, 23 november 2012, s.20  
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2 Teori  

2.1 Nyhetsvärdering  

Varje dag, hela tiden inträffar oräkneliga antal händelser både nationellt och globalt. Det 

är allt från brott, politiska utspel, olyckor till krig eller naturkatastrofer. Men det är endast 

en väldigt liten del som når oss och som vi verkligen uppmärksammar. Mycket av det som 

sker sorteras bort på vägen.
13

 Eftersom mediernas utrymme är begränsat medan 

verkligheten är obegränsad finns det mycket som aldrig blir rapporterat.  

Dessutom fungerar det så att desto mer uppmärksamhet en fråga får i medierna, desto 

större är sannolikheten att människor tycker att det är en viktig fråga. Så omvänt betyder 

det att det som får lite uppmärksamhet inte heller anses lika viktigt. Teorin heter 

dagordningsteorin och är en av de mest utforskade teorierna om mediers effekter.
14

  

I en rapport beställd av UNESCO undersöktes utrikespolitiska nyheter från 29 länder 

under två veckor och presenterades sedan 1984. Enligt Jaap van Ginneken kunde resultatet 

sammanfattas i sex punkter.  

1. Urvalskriterierna för utrikesnyheter ska ha blivit nära på universella, alltså att de ser ut 

likadana ut.  

2. De nationella mediesystemen prioriterar alltid regionala händelser och personer först.  

3. USA och Västeuropa är konstant de stora nyhetsproducenterna i samtliga regioner. 

4. Efter nyheter från USA och Västeuropa kommer ”hot-spot-stories” från andra delar av 

världen.  

5. Länder från tredje världen utan ”hot-spot-stories” och de socialistiska länderna 

kvarstår som de som täcks minst i den internationella nyhetsrapporteringen.  

6. De viktigaste källorna för de internationella nyheterna är de egna nationella 

nyhetsbyråerna eller de egna korrespondenterna. Efter det följer de internationella 

nyhetsbyråerna.
15

 

                                                           
13 Strömbäck, Jesper, Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation, SNS Förlag (2009) s.102  

14 Strömbäck, Jesper, Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation, SNS Förlag (2009) s. 105-106 

15
 Ginneken, Jaap van, Understanding global news: a critical introduction, London: Sage (1998) s.142 
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Urvalet och journalisternas placering har lett till en cirkel. Vissa platser har många 

utländska journalister för att de genererar många utländska nyheter, men samtidigt 

produceras mer utrikesnyheter därifrån just för att de är många journalister på plats. Den 

stora massan är underrepresenterad i nyheterna medans en mindre elitgrupp beskrivs allt 

mer. Som det står i punkt ett så har många forskare fått fram att just kriterier för hur 

nyheterna ska se ut i princip har blivit universella. 
16

 

Punkt nummer fem angående tredje världen togs upp i en annan fallstudie av Stig Arne 

Norhstedt, 1986 och visade då åter igen på att en snedvridning i informationsordningen 

förekom. Något som visade sig bero på bland annat landets egen utrikespolitik. 
17

 

Ulf Wallin konstaterar också att tidigare forskning visat att ”Västeuropa och Nordamerika 

som regel dominerat i utrikesrapporteringen”.
18

 

2.2 Gatekeeping 

Journalister bombarderas hela tiden av information från internet, tidningar, tv och radio. 

Ett av de viktigaste jobben blir därför att välja ut och skapa den del av informationen som 

sedan blir nyheter. Processen vore omöjlig utan ”gatekeeping”, som innebär att välja ut, 

skriva, redigera, och skapa det som valts ut att bli nyheter. Eftersom gatekeepers är de 

som förmedlar de bilder av världen som vi får är det viktigt att förstå hur det går till.
19

 

Den så kallade medielogiken är en drivande kraft i urvalsprocessen och utformningen av 

nyheterna. I helhet tenderar logiken att prioritera form och presentation över innehåll och 

personlig vinkling över det teoretiska. Medielogiken har sagts ge mindre plats åt politisk 

kommunikation i jämförelse med sensationella nyheter.
20
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 Ginneken, Jaap van, Understanding global news: a critical introduction, London: Sage (1998) s.143 
17 Roosvall, Anna, Utrikesjournalistikens Antropologi - Nationality, ethnicity and gender in Swedish newspapers, 

Doktorsavhandlingar från JMK, ISSN 1102-3015; 25, 2005, s. 22  
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I dagens samhälle är det svårt för människor att fungera utan information från samhället 

såväl lokalt, regionalt, nationellt och globalt. En stor del av den informationen får vi via 

medierna och andra aktörer som effektivt väljer ut små bitar ur det enorma 

informationsflödet. Medierna behövs och som Jesper Strömbäck konstaterar, ”om 

medierna inte fanns skulle någon vara tvungen att uppfinna dem.”
21

 

2.3 Utrikesbevakning 

Utrikesnyheter visar endast en minimal bit av det ofantliga som är verkligheten. ”Den är 

en lögn genom utelämnande”, skriver Anna Roosvall
22

. Med det menar hon att det är 

omöjligt att få med allt som händer på enorma ytor, allt kan inte rymmas på ett 

pappersark. Sådant som kan vara viktigt men som anses överflödigt tas bort och 

journalistiken blir förenklad för att kunna bli läsbar och förstådd.
23

  

De som har störst makt kan vara de mest inflytelserika nyhetsbyråerna som har sina 

huvudkontor i New York, London och Paris. Nyheterna produceras i huvudsak i nordöstra 

Amerika och nordvästra Europa. När det händer något stort i Latinamerika eller Afrika där 

USA, England eller Frankrike är inblandade genererar det artiklar men det är endast en 

mycket liten del som har sitt ursprung från de egentliga platserna för händelserna. 

Nyhetsbyråernas korrespondenter är knappast heller jämt fördelade över jordklotet, cirka 

en tredjedel befinner sig i Nordamerika, en tredjedel i Västeuropa. Den sista tredjedelen är 

sedan utspridd över resterande kontinenter.
24

 

Trots detta hävdar de stora nyhetsbyråerna att de gör sitt allra bästa för att täcka viktiga 

händelser oavsett var de sker. Genom ny teknik och en bättre ekonomi fanns nya 

möjligheter att täcka världen för nyhetsbyråerna på 1970-talet.
25

 Trots detta visade många 

                                                           
21 Strömbäck, Jesper, Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation, SNS Förlag (2009) s.93 

22 Roosvall, Anna, Utrikesjournalistikens Antropologi - Nationality, ethnicity and gender in Swedish newspapers, 

Doktorsavhandlingar från JMK, ISSN 1102-3015; 25, 2005, s. 14 

23 Roosvall, Anna, Utrikesjournalistikens Antropologi - Nationality, ethnicity and gender in Swedish newspapers, 

Doktorsavhandlingar från JMK, ISSN 1102-3015; 25, 2005, s. 14 

24 Roosvall, Anna, Utrikesjournalistikens Antropologi - Nationality, ethnicity and gender in Swedish newspapers, 

Doktorsavhandlingar från JMK, ISSN 1102-3015; 25, 2005, s. 20 

25
 Carlsson, Ulla, Frågan om en ny internationell informationsordning: en studie i internationell mediepolitik, Diss. 

Göteborg : Univ (1998) s.77 



 
11 Svensk rapportering från Sydamerika – en studie av två svenska dagstidningar 

av de undersökningar som gjordes runt den tiden att nyhetsflödet ändå dominerades starkt 

av västvärlden.
26

 

Om man studerar en ”vanlig” världskarta och hur det normalt ser ut går det att konstatera 

att USA ofta hamnar i övre hörnet till vänster och Europa i mitten. Men vissa kartor har 

istället västra Europa i övre vänstra hörnet och Japan i övre centrum. Australienska kartor 

däremot har en tendens att sätta Australien i topp. Jaap van Ginneken skriver att det 

knappast behövs någon närmare förklaring för att konstatera att det inte finns någon 

särskild bild av världen som är den rätta. Men han fortsätter att förklara att i-ländernas 

karta blivit så vedertagen att bilder från rymden oftast tas i samma vinkel. Britterna tog 

Greenwich i London till jordens mittpunkt och lyckades få resten av världen att acceptera 

det. 
27

 På samma sätt menar Jaap van Ginneken att hur man vrider och vänder på 

utrikesnyheter så är de alltid till viss del färjade från den egna synvinkeln, vad det 

fokuseras på eller hur det beskrivs.
28

 

Ett begrepp som används i samband med utrikesjournalistik är ”geojournalistik”, en 

journalistik som påverkas och är beroende av de ekonomiska och geografiska tillstånden. 

Med andra ord det som sker långt borta i länder som strategiskt inte betyder mycket för 

det egna landet får mindre uppmärksamhet. Karl Steinick förklarar fenomenet med hjälp 

av Indien och Colombia som exempel. Han menar att Indien har en strategisk betydelse, är 

en regional stormakt och innehar kärnvapen och är dessutom i konflikt med grannen 

Pakistan som också är kärnvapenrustat. Colombia däremot menar han, har ingen stor 

betydelse för Sverige varken ekonomiskt eller politiskt och landet ligger långt bort.
29

 

I Dagens Nyheter skriver även journalisten Nathan Shachar om Colombia, ”Colombia är 

en stor, rik demokrati på väg mot sin undergång”
30

. Han menar att ingen bryr sig i EU 

trots att knarket som kommer därifrån är ett av Europas största samhällsproblem. Nathan 
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Shachar skriver att stora delar av världen håller på att glida bort från vårt synfält. 

”Överrapporteringen från konflikten mellan israeler och palestinier leder till en 

mörkläggning av Afrika, Latinamerika och stora delar av Asien.”
31

 En anledning kan vara 

att rapporteringen följer ett drama och kan delas in i kapitel. Nathan Shachar fortsätter 

med att beskriva det som berörts tidigare angående dagordningsteorin, att det som det 

skrivs mest om också upplevs som viktigast.
32

 Han ställer en retorisk fråga om det 

möjligtvis kan vara så att vi tycker att mellanösternkonflikten är första prioritering och 

viktigast – just för att det är därifrån det rapporteras mest.
33

 

Utrikeskorrespondenter har oftast enorma områden att bevaka med flera länder, inte sällan 

en hel kontinent. Reportrar kan ha långa sträckor att förflytta sig för att rapportera när det 

händer något. Samtidigt är den globala nyhetsbevakningen ojämnt fördelad och 

västvärlden har en stark dominans i nyhetsflödet.
34

 Ulf Hannerz beskriver vad som fick 

honom att börja undersöka mer om utrikeskorrespondenter med att han lyssnat på radion 

med nyheter från Afghanistan och att reportern avslutat med sitt namn och sedan Hong 

Kong. Med andra ord fick Asienkorrespondenten tusentals mil från Afghanistan rycka in 

och rapportera.
35

 

En stor del av utrikesrapporteringen styrs av ekonomi. Utrikeskorrespondenter är 

kostsamma och medier anses vara mer marknads- och ekonomistyrda än någonsin 

tidigare, därför finns risken att utlandsbevakningen minskar. 
36

 

 

2.4 Globalisering 

Vi lever i en tid av ökat informationsflöde, och i en värld där vi blir allt mer beroende av 

varandra. De globala tendenserna har mer och mer blivit förmedlade genom 

kommunikationsflödet som cirkulerar alla dygnets timmar. Västerländska nätverk som 
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CNN och BBC sätter effektivt vad som ska vara på agendan genom sin starka makt över 

medierna, då mindre regionala medier ofta följer de stora. Detta fenomen har lett till 

likartade nyhetsstrukturer och ämnen, över stora delar av världen. Kritiker menar att idén 

om globaliseringen på det här sättet istället sprider den västerländska kulturen och 

kommersialiseringen. 

Men de negativa kritikerna möter motstånd. Simon Cottle citerar Ingrid Volkmer som 

argumenterar för att CNN ska ha spelat en betydelsefull roll för att öppna och ändra 

journalistiska format. Bland annat genom CNNI World Report som är ett program där 

journalister från hela världen kan lägga upp sina texter.
 37

 

Medierna anses också ha en viktig del i den globaliserande processen, utan medierna 

skulle inte globaliseringen se ut som den gör idag. Tillgång till varierade medier, och 

digitala hjälpmedel spelar en viktig roll för politisk- ekonomisk- och kulturell utveckling. 

På samma sätt som fri och oberoende media har en avsevärd betydelse för demokrati. 

Samtidigt saknar stora delar av världen dessa tillgångar och hamnar på så vis utanför 

processen.
38

  

I dagens globala medielandskap kan man vidare fundera över hur globala medier bidrar 

till en känsla av global samhörighet och ett globalt medborgarskap. 
39

 

Som nämnts i problembakgrunden skriver Simon Cottle att undersökningar som gjorts av 

Garrick Utley visat på minskat antal rapporter från korrespondenter i amerikanska 

nyheter. Istället har ”parachute journalism” i vissa fall fått ersätta korrespondenterna. 

Skillnaden är att ”parachute journalism” bygger på journalister som plötsligt befinner sig 

och rapporterar från en plats istället för korrespondenter som har etablerade kontakter och 

rör sig, eller lever i samhället de rapporterar från. Ofta slås kritiken ifrån med argument 

kopplat till ekonomi och uttrycket ”business as usual”. 
40
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I studier om medias processer och tillverkningen av globala nyheter behöver också 

mediernas makt utmanas med funderingar kring rollen och det perspektiv som förmedlas. 

Katastrofer som tar mycket plats i medierna exempelvis orkanen Katarina och den 

asiatiska tsunamin representerar ofta en rapportering där tragedi och känslor styr nyheten, 

istället för saklighet och värdighet. Synsättet som rapporteras kan påverka politik och den 

stora publiken. Det är viktiga frågor som behöver ökad uppmärksamhet i den 

globaliserade världen.
41

 

2.5 Medieskugga   

Medieskugga kan sägas vara ett begrepp som kan beskriva flera olika fenomen. Det kan 

handla om mediernas innehåll, mediekonsumtion eller mediernas produktionsvillkor. 

Nyhetsarbete är i stort sett beroende av urval och beslut om hur och vad som ska 

rapporteras. Det intressanta i frågan är inte att vissa händelser utesluts från rapporteringen 

utan om det finns systematiska sätt i bevakningen och nyhetsprocesserna som utesluter 

delar av samhället från bevakningen. Det finns flera teorier inom medieforskningen som 

förklarar varför vissa händelser väljs bort och andra inte. I och med att produktionen 

givetvis är begränsad är det också självklart att det sker prioriteringar.  Men det kan vara 

intressant att studera vilka principer det är som ligger bakom urvalet, och om det är vissa 

delar som utesluts från bevakningen.
42

  Lars Nord har studerat medieskugga i Sverige och 

skriver att ”verklig medieskugga utmärks av att fokus inte skiftar. Istället är det alltid 

mörkt...”
43

  

Men medieskugga kan givetvis råda såväl i ett litet område av Sverige som över en hel 

kontinent. Ulf Wallin skriver att rapportering utanför västvärlden och Europa har 

försvagats och att Västeuropa och Nordamerika i regel dominerar utrikesrapporteringen.
44
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2.6 Sydamerika i svensk press 

I Ulf Wallins studie av sex tidningar om svensk landsortspress utrikesrapportering visade 

det sig att Afrika och Latinamerika var de delar som kom i skymundan. Särskilt när det 

gällde första sidan eller längre artiklar. De som istället dominerade rapporteringen var 

Västeuropa och Nordamerika. 
45

 I en tabell där man visar vilka 20 länder som varit 

vanligast i utrikesmaterialet år 1985 och år 2000 återfinns inget land från Sydamerika från 

något av åren.
46

 Vidare i undersökningen visas de olika ämnena som varit vanligast från 

respektive världsdel. I Sydamerika dominerade nyheter om val och inrikespolitik följt av 

krig och konflikter år 2000.
47

 En tabell över nyhetsbyråernas rapportering visar att 90 

procent av de publicerade TT eller FLT-artiklarna kom från Europa eller Nordamerika. 

Här hamnade Oceanien och Sydamerika åter igen i botten av listan. 
48
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3. Metod 

Studien har genomförts med en metodtriangulering, kvantitativ innehållsanalys med 

jämförande inslag och kvalitativ systematisk innehållsanalys.  Med en kvantitativ 

innehållsanalys menas att undersökningen har tillräckligt många analysenheter för att 

uppgifterna ska kunna analyseras med siffror.
49

 Analysenheterna är artiklarna i Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladets papperstidningar. Undersökningen har genomförts med 

hjälp av kodblanketter då information överförts och gjorts om till siffror.
50

 Jag har använt mig 

av så kallade syntetiska veckor, eftersom det är viktigt att få tidningar från olika delar av 

tidsperioden så att inte specifika händelser kan leda till ett felaktigt resultat. I undersökningen 

har syntetiska veckor använts från sex månader tillbaka i tiden från maj till oktober 2012. En 

syntetisk vecka innebär att man tar en måndag från en tidpunkt, en tisdag från en annan och så 

vidare. I varje månad har en slumpmässig syntetisk vecka tagits fram och analyserats i vardera 

tidning. För exakta datum se kodblanketten som bilaga.  

En kvantitativ innehållsanalys känns relevant då det är ett bra verktyg när man vill ta reda på 

hur frekvent något förekommer eller hur stort utrymme olika delar/kategorier får. Hur ofta 

och hur mycket, är just den kvantitativa innehållsanalysens bas, det visar hur centralt och 

viktigt något är.
51

 De jämförande inslagen i metoden handlar om hur frekvent det rapporterats 

från Sydamerika i förhållande till de andra världsdelarna. Men också likheterna och 

skillnaderna mellan Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet som båda är två stora 

morgontidningar.  

För att jämföra på ett bra sätt används en kvantitativ innehållsanalys och ett kodschema tas 

fram utifrån frågeställningarna. Kodschemat består av olika frågor som sedan ställs till varje 

artikel. Svaren besvarar sedan frågeställningarna. Till varje artikel ställs ett antal basfrågor för 

att ta reda på publiceringsdatum, tidning, artikeltyp, land, och liknande. Efter det kommer 

djupare frågor om producent till artiklarna och ämnesval.  
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En viktig del är också om tidningarna har korrespondenter på plats eller vem som producerat 

artikeln.   

För att få svar på dessa djupare frågor har den kvantitativa studien kompletterats med en 

kvalitativ systematisk innehållsanalys. Skälet till att även använda den kvalitativa analysen är 

för att ytterligare kunna studera tendenser i materialet och se hur artiklarna skrivs. Delar i 

texten ligger dolt under ytan och behöver därför läsas och diskuteras noga.
52

 På det sättet görs 

det möjligt att få ökad förståelse för texterna och dess innehåll. I den kvalitativa analysen 

ställs noga preciserade frågor för att kunna besvara mina frågeställningar ytterligare, dessa 

frågor är byggstenarna i den kvalitativa analysen.
53

I en kvalitativ systematisk innehållsanalys 

kartläggs innehållet systematiskt och ordnar texten i tydliga förbestämda kategorier. Dessa 

kategorier utformas med hjälp av frågeställningarna och syfte, och går därför hand i hand med 

kategorierna som också använts i den kvantitativa kodblanketten.
54

 

 

 3.1 Urval  

Den kvantitativa- och kvalitativa innehållsanalysen berör endast nyhetsavdelningarna i 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets papperstidningar. Vinjetten är utrikes. Artiklar från 

ledare, sport, insändare, nöjessidor eller eventuella bilagor och extramaterial räknas alltså inte 

in i undersökningen. De här avdelningarna utesluts eftersom jag vill undersöka just 

nyhetsartiklar från Sydamerika.  

Som nämnts tidigare har datumen valts ut slumpmässigt och bildar syntetiska veckor sex 

månader tillbaka i tiden, en syntetisk vecka har analyserats per tidning och månad, det vill 

säga från maj till oktober 2012. Datumen är desamma för de båda tidningarna för att det ska 

finnas en möjlighet att jämfora tidningarna emellan (se exakta datum i kodblanketten som 
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bilaga). Som tidigare nämnts har jag valt att begränsa undersökningen till endast 

utrikesnyheterna då jag vill koncentrera mig på nyheter och inte sport, kultur eller annat 

material. Det för att kunna presentera ett tydligt resultat som endast handlar om nyheter och 

inte blandats upp med annat material som exempelvis nöje.  

I studien var det viktigt att ha med alla artiklar från utrikessidorna för att visa en så rättvis bild 

som möjligt. Därför har såväl notiser som längre artiklar räknats in från samtliga världsdelar 

men kategoriserats beroende på storlek. Världsdelarna räknades ihop i de olika kategorierna, 

kort artikel innebär att artikeln är liten, utan bild, runt en till tre spalter och tar upp mindre än 

en halv sida. Mellan innebär att artikeln har bild och tar upp halva sidan med tre till fyra 

spalter. Den sista kategorin är längre artikel och här räknas artiklar in som tar upp mer än 

halva sidan har fyra till fem spalter och givetvis bild.  

Ett annat urval som gjorts är att studera vem som producerat artiklarna. Samtliga artiklar från 

Sydamerika har inräknats för att se vem som producerat artikeln, internationell- eller nationell 

nyhetsbyrå, egen utrikeskorrespondent, journalist i Sverige, frilansskribent eller om texten 

kommer från både internationell- och nationell nyhetsbyrå. Detta för att se skillnader hur 

tidningarna arbetar och för att i diskussionskapitlet kunna fundera över ämnesval och 

liknande. Eftersom varje artikel från Sydamerika har analyserats extra för sig och förts in på 

kodblankett så finns även ämnesområde, rubrik och handling antecknat.  

Vilka stater, om huvudpersonen i artikeln är kvinna, man eller om det inte är personvinklat, 

och som tidigare nämnts textens huvudsakliga ämne som exempelvis olycka eller 

naturkatastrof har också förts in på kodblanketter. Dessa frågor har också studerats extra i den 

kvalitativa innehållsanalysen för att komplettera den kvantitativa undersökningen.  

3.2 Definition ”vem som producerat artikeln” 

Produceringen av artiklarna har delats upp i sex olika kategorier. Antingen kommer texten 

ursprungligen från en internationell nyhetsbyrå som exempelvis Reuters. Den andra kategorin 

är om texten är skriven av en egen utrikeskorrespondent. Eller så är texten skriven av en 

frilansskribent. Den fjärde kategorin är nationell nyhetsbyrå som TT. Kategori fem är om 

texten är producerad av både en internationell- och en nationell nyhetsbyrå. Sista alternativet 

är om artikeln skrivits av en egen journalist i Sverige.  
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3.3 Tillvägagångssätt  

Jag har använt mig av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Dessa valdes ut då de är två 

av Sveriges största dagstidningar och båda är morgontidningar. Dessutom är de starka 

konkurrenter och anses ofta likvärdiga. Med studien avses att både jämföra tidningarna och att 

slå samman resultaten för att få en större bild av rapporteringen från Sverige. För att få tag i 

tidningarna har jag lånat dem på Faluns statsbibliotek. De tidningar som saknades beställde 

jag via Dalarnas Högskola på mikrofilm.  

När jag studerat artiklarna och gjort min kvantitativa innehållsanalys har jag gått igenom varje 

tidning från den syntetiska veckan och fyllt i vilka världsdelar som förekommit på en 

kodblankett. När det funnits en artikel om Sydamerika så har jag ställt frågor till texten som 

sedan matats in i en kodblankett, en för varje artikel. Den första variabeln har alltid varit 

vilken tidning det varit och sedan datum.  

Efter det har siffrorna förts in i tabeller som är lätta att läsa av och förstå. För att göra en 

kvantitativ innehållsanalys krävs det att det finns tydliga tolkningsregler för hur innehållet ska 

tolkas. Det ska finnas endast ett variabelvärde hos varje analysenhet. Därför bestämde jag på 

förhand olika kategorier. Om dessa behövt utökas under arbetets gång har jag gått tillbaka och 

analyserat om de artiklar som blivit analyserade innan kategorierna utökats.
55

 

För att bygga upp kodschemat gick jag igenom några tidningar bara på test för att se vilka 

olika kategorier och typer som kunde dyka upp. Det var viktigt att först gå igenom samtliga 

artiklar för att se vilka världsdelar som var representerade. För att få fram en mer rättvis bild 

över hur mycket som stod delades artiklarna också in i tre olika kategorier utformade efter 

storlek. Efter det togs samtliga artiklar från Sydamerika ut för att analyseras extra och för att 

föra in svaren på kodblanketterna. En blankett per artikel. Kodschemat byggdes upp utifrån 

mitt syfte: ”Syftet med studien är att se hur utrikesrapporteringen från Sydamerika ser ut i 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Hur stort utrymme Sydamerika får i jämförelse med 

de andra världsdelarna och vilka som producerat artiklarna.” och utgick givetvis från 

frågeställningarna som ska besvara syftet:   

Hur mycket skrivs det om Sydamerika i förhållande till de andra världsdelarna? 
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Vad skrivs det om, vilken typ av nyheter rapporteras det om?  

Hur ser rapporteringen ut i Dagens Nyheter jämfört med Svenska Dagbladet? 

Vilka har producerat artiklarna? 

För att ta reda på hur utrikesrapporteringen från Sydamerika ser ut så har jag granskat 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter sex månader tillbaka genom syntetiska veckor. För 

att jämföra förekomsten av världsdelarna så har samtliga utrikesartiklar förts in i mitt 

kodschema. Det här besvarar frågan: Hur mycket skrivs det om Sydamerika i förhållande till 

de andra världsdelarna? 

För att kunna besvara frågan: Vad skrivs det om, vilken typ av nyheter rapporteras det om? så 

gick jag extra noga igenom artiklarna från Sydamerika och förde in ämnesområden på 

kodblanketter. Dessutom studerades detta i den kvalitativa analysen där djupare frågor också 

kunde ställas till texten.  

Hur ser rapporteringen från Sydamerika ut i Dagens Nyheter jämfört med Svenska 

Dagbladet? För att kunna ta reda på det så har givetvis båda tidningarna analyserats på exakt 

samma sätt, med samma datum och avdelningar i tidningarna. Här får man då fram viss data 

som skiljer sig åt mellan tidningarna. Dessutom har artiklar från Sydamerika granskats extra, 

och gått igenom en kvalitativ innehållsanalys med preciserade frågor till texterna.  

Detta leder fram till den sista frågeställningen: Vilka har producerat artiklarna? Detta har 

också besvarats i kodblanketterna och förts in i tabeller för att kunna jämföra och titta på 

tidningarnas skillnader. En möjlighet till att diskutera ämnesval i förhållande till vem som 

producerat artikeln finns också på diskussionsavdelningen i rapporten. Härifrån öppnas också 

många dörrar för fortsatta studier inom ämnet. I den kvalitativa innehållsanalysen har också 

artiklarna studerats i samband med vem som producerat artikeln. Till artiklarna har frågor 

ställts för att kunna studera om det visar på några skillnader kopplat till vem som skrivit 

texten.    

3.4 Validitet och reliabilitet 

Det är viktigt att uppnå god validitet och att teoretiska och operationella indikatorer 

överrensstämmer med varandra. Med andra ord att mäta det som man påstår sig att mäta.
56
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Just validiteten är central och viktig i den empiriska samhällsvetenskapen, men är också en av 

svårigheterna då forskningen använder sig av både ett teoretiskt och operationellt språk. 

Frågor och problem formuleras på en teoretisk nivå men sedan genomförs undersökningen på 

en operationell nivå. 
57

 

Därför är det oerhört viktigt att verkligen fundera över vad som ska undersökas innan 

frågorna formuleras.  

För att säkerhetsställa mina resultat så har jag haft hjälp av en utomstående person under 

undersökningens gång som hjälpt mig att analysera varje artikel för att kunna se att jag inte 

missat något. Medarbetaren har även gått igenom mina siffror och kontrollräknat det jag 

kommit fram till. Därmed utfördes också ett så kallat reliabilitetstest för att se att 

överensstämmelsen var tillfredställande.
 58

 Testet genomfördes genom att personen fick all 

information om analyseringen och kodblanketterna. Efter det gick personen igenom tio 

tidningar och 100 procent av kodningarna visade sig stämma. Siffrorna har sedan förts in i 

Excel för att kontrollräknas igen och föras in i diagram och tabeller. Genom Excels 

uträkningar har jag kunnat kontrollera att summor och procent stämmer.  

Det är viktigt att undersökningen visar samma resultat om någon annan gör om samma analys. 

Det var också därför som jag tog hjälp av en utomstående person som också kunde analysera 

materialet. När den kvalitativa innehållsanalysen har genomförts så har varje artikel granskats 

på samma sätt och sorterats in i systematiska överskådliga kategorier.  
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3.5 Metodproblem  

Ett problem har varit att vissa tidningar har varit svåra att få tag på men sedan gått att beställa 

på mikrofilm. Det var viktigt att ha bra kategorier och noga framarbetade kodblanketter för att 

inte behöva räkna om ifall någon kategori utökades. Ett annat problem för min analys är att 

det förekom så få artiklar om Sydamerika av de artiklar jag gått igenom. Av 913 artiklar var 

endast 25 stycken från Sydamerika, detta gjorde de mindre analyserna på själva artiklarna 

svårare då det inte går att dra några slutsatser på så få antal artiklar. På grund av det har 

artiklarna jag analyserat om endast Sydamerika inte redovisats i procent utan istället i exakta 

antal. Däremot kunde upplägget diskuteras och det gick att se vissa tendenser, vilket också 

varit meningen med fallstudien. På samma sätt var också själva metodproblemet en del av 

mitt resultat, eftersom det låga antalet artiklar från Sydamerika är ett resultat i sig.  

Men för att kunna styrka de delar i min undersökning som berörde endast Sydamerika 

användes en kvalitativ textanalys som komplement till den kvantitativa analysen. Med hjälp 

av noggrann läsning och djupa frågor till texten blev även denna del värdefull i studien.  
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4. Resultatpresentation av den kvantitativa innehållsanalysen  

4.1 Tabeller 

V4. Antal artiklar från Sydamerika per tidning under tidsperioden 

 Dagens Nyheter Svenska Dagbladet  

Antal artiklar  12 13 

 

I mina syntetiska veckor (en per månad) som togs fram slumpmässigt från maj till oktober 

2012 visade det sig att endast 25 artiklar sammanlagt handlade om Sydamerika i Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet.  

I nästa tabell kan man se det i jämförelse med de andra världsdelarna och en redovisning över 

fördelningen i procent.  
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V5. Antalet artiklar per världsdel i både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter  

 

Sammanlagt 913 artiklar i de båda tidningarna, av dessa handlade endast 25 om något land i 

Sydamerika. (Se nedan i frekvenstabellen för det exakta antalet artiklar per världsdel.) Till 

detta finns många olika orsaker. Bland annat finns ingen utrikeskorrespondent stationerad i 

Sydamerika från någon av tidningarna. Korrespondenterna har idag oftast enorma ytor att 

”täcka upp” och vissa delar blir bortprioriterade. En annan bidragande orsak kan vara 

”överrapportering” från andra platser, vilket i sin tur leder till att platser som inte 

uppmärksammats på länge glöms bort. Medierna följer varandra till stor del och att det länge 

rapporteras lite från Sydamerika kan också vara en anledning till att det fortsätter att se ut så.  

Frekvenstabell: 

Världsdel  Frekvens % 

Europa 327 35.8% 

Nordamerika 147 16.1% 

Sydamerika 25 2.7% 

Afrika 107 11.7% 

Asien 298 32.6% 

Oceanien 9 1.0% 

Antarktis 0 0.0% 

Summa 913 99,9% 59
 

                                                           
59

 100 % endast när alla decimalerna står med.  

35.8% 

16.1% 2.7% 

11.7% 

32.6% 

1.0% 

Antalet artiklar per världsdel i procent, 
SvD och DN  

Europa 

Nordamerika 

Sydamerika 

Afrika 

Asien 

Oceanien 

Antarktis 
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V6. Producent till artikel 

 Summa:12 

* Samtliga artiklar skrivna av ”egen utrikeskorrespondent” är skrivna av Erik de la Reguera, stationerad 

i Mexico city.  

 

 Summa:13  

* Samtliga artiklar skrivna av ”egen journalist i Sverige” är skrivna av Jesper Sundén nyhetschef på 

utrikesavdelningen i Stockholm.  

 

Dagens Nyheter som har fler utrikeskorrespondenter har också fler artiklar av den typen. 

Samtidigt har Svenska Dagbladet längre artiklar skrivna av nyhetschefen i Sverige. I Dagens 

Nyheter skriver utrikeskorrespondenten om presidentvalet i Venezuela, här följs artiklarna 

5 

5 

2 

Producent till artiklarna DN 
Internationell nyhetsbyrå 

Egen 
utrikeskorrespondent 

Frilansskribent 

Nationell nyhetsbyrå 

Både internationell- och 
nationell nyhetsbyrå 

Egen journalist i Sverige 

1 

4 

5 

3 

Producent till artiklarna SvD 
Internationell nyhetsbyrå 

Egen 
utrikeskorrespondent 

Frilansskribent 

Nationell nyhetsbyrå 

Både internationell- och 
nationell nyhetsbyrå 

Egen journalist i Sverige 
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upp som en följetong. En av artiklarna i Svenska Dagbladet är skriven av en 

utrikeskorrespondent och är betydligt längre än de andra. Den skiljer sig också åt från de 

andra artiklarna från Sydamerika då journalisten träffar ”vanliga människor” som får uttala 

sig. Det blir en tydlig skillnad och känsla av att vara på plats. Helt klart måste det vara svårt 

för en journalist som sitter framför daton i Sverige att leverera något liknande.
60

  

Det är dock svårt att dra slutsatser när det är ett så litet antal, men när jag tittat på vad som 

skrivs kan man ändå se vissa tendenser, läs mer i den kvalitativa delen av undersökningen. 
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V7. Förekommande av världsdelarna i längre artiklar.  

 

 Summa: 86 

 

 Summa: 82  

 

Fördelningen mellan världsdelarna visar sig snarlik mellan tidningarna. Många av artiklarna 

handlar dessutom om samma ämne. Europa och Asien dominerar, det sistnämnda med i 

huvudsak nyheter från mellanöstern, något som är intressant då man kunde tro att Asien har så 

stor representation på grund av sin storlek. Men trots detta är det i huvudsak några fåtal länder 

27 

16 
2 

11 

30 

Världsdelarna i längre artiklar DN 

Europa 

Nordamerika 

Sydamerika 

Afrika 

Asien 

Oceanien 

Antarktis 

25 

18 
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28 

Världsdelarna i längre artiklar SvD 
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Nordamerika 

Sydamerika 

Afrika 

Asien 

Oceanien 

Antarktis 
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det rapporteras om. Nordamerika skrivs det om men då främst om USA inför valet. Om 

Sydamerika finns endast två artiklar per tidning.  

Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet skriver varsin artikel om presidentvalet i 

Venezuela.  Den andra artikeln i Dagens Nyheter handlar om hur indianer i sydvästra 

Colombia har fått nog av gerillakonflikten och agerar på egen hand. Nyheten innehåller 

många intressanta ingredienser som normalt sett skulle passa bra in i tidningarnas 

nyhetskriterier då den är uppseendeväckande och ändå allvarlig. Dessutom handlar den om 

den utsatta lokalbefolkningen och FARC gerillan.
61

 I Svenska Dagbladet finns den artikel jag 

beskrev tidigare, den enda av deras som är skriven av en utrikeskorrespondent. Den handlar 

om hur fattiga sydamerikanska emigranter söker sig till grannländer i stället för de 

ekonomiska problemen i Europa och USA. Artikeln är välskriven och intressant och 

annorlunda mot de andra artiklarna då korrespondenten träffar olika ”vanliga” människor, där 

fattiga och kvinnor är representerade och får komma till tals.
62
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V8. Förekommande av världsdelarna i mellanstora artiklar.  

Summa: 74 

 

Summa: 63 

Även här överrensstämmer fördelningen mestadels mellan tidningarna. Europa ligger i topp 

när det kommer till de mellanstora artiklarna och mycket handlar om den ekonomiska krisen 

och EU. Sydamerika har återigen endast fyra artiklar av de sammanlagda 137 artiklarna. I 

Svenska Dagbladet handlar den mellanstora artikeln från Sydamerika om att en svensk med 

colombiansk bakgrund blivit åtalad för samröre med gerillagruppen FARC.
63

 I Dagens 

Nyheter handlar två artiklar åter igen om presidentvalet i Venezuela och en artikel om Perus 
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 TT, Utrikessidorna, Svenska Dagbladet, 13/9-2012  
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fängslade ex-president.
64

 Elitmänniskor, män och politik är något som tycks dominera de 

längre artiklarna från Sydamerika.  
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V9. Förekommande av världsdelarna i korta artiklar.  

 

Summa:287 

 

Summa: 321 

 

När man studerar de korta artiklarna från Sydamerika är de i de flesta fallen bara några 

meningar, oftast bland de kortaste notiserna på sidan. Något jag lägger märke till här är att 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet oftast snappat upp samma saker från olika 

nyhetsbyråer. Exempel på en nyhet som återkommer i båda tidningarna handlar om torkade 

106 
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fridlysta sjöhästar som beslagtagits i Peru.
65

 Men något som jag ser som intressant är hur en 

nyhet om barnarbete som berör 1,5 miljoner barn i Colombia bara får några rader.
66

 Likaså att 

en Fransk korrespondent tillfångatagits av FARC-gerillan. Här hade jag väntat mig en längre 

artikel, och blir förvånad över att det bara berörs i korta notiser i båda tidningarna.
67
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V10. Självständiga staters förekommande i artiklarna 

 Dagens Nyheter Svenska Dagbladet 

1.Argentina 1 1 

2.Brasilien 2 2 

3.Bolivia 0 0 

4.Chile 1 1 

5.Colombia 2 5 

6.Ecuador 0 0 

7.Guyana 0 0 

8.Peru 2 3 

9.Paraguay 0 0 

10.Surinam 0 0 

11.Uruguay 0 0 

12.Venezuela  4 1 

Summa: 12 13 

 

De längre artiklarna i Dagens Nyheter är i huvudsak skrivna av deras 

utrikeskorrespondent i Mexico city. Artiklarna från Sydamerika som han skrivit kommer i 

huvudsak från norra Sydamerika, det vill säga närmast i avstånd. För övrigt rapporterar 

även de båda tidningarna från samma länder, det som det inte skrivits om i den ena 

tidningen har det heller inte skrivits om i den andra. Ett antagande kan vara att inte heller 

nyhetsbyråerna skriver särskilt mycket om länder som Uruguay, Bolivia eller Surinam.  
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V11. Artikelstorlek på artiklarna från Sydamerika  

1. Kort (notis, 1-3 spalter, ingen bild, mindre än en halv sida) 

2. Mellan (3-4 spalter och tar upp en halv sida med bild) 

3. Längre (4-5 spalter och bild, tar upp mer än en halv sida)  

 

 

 Dagens Nyheter Svenska Dagbladet 

Kort 7 10 

Mellan 3 1 

Längre 2 2 

Summa: 12 13 

 

Även här visar det sig tydligt att tidningarna följer en likriktad stil och ger Sydamerika 

ungefär samma utrymme, men då det är så få artiklar går det inte att generalisera eller dra 

slutsatser. Men det man kan se är att artiklarna från Sydamerika i huvudsak är korta artiklar. 

Många av de korta artiklarna är bara några rader och med så lite text att det är svårt att sätta 

sig in i de stora ämnen som det skrivs om.  

 

V12. Nyhetens karaktär, positivt eller negativt 

 Dagens Nyheter Svenska Dagbladet 

1.Positiv 0 0 

2.Negativ 10 9 

3.Går ej att bestämma  2 4 

Summa: 12 13 

 

Precis som med de flesta nyheter dominerar de negativa nyheterna. Med negativa nyheter 

menas de nyheter som har en negativ innebörd, med andra ord att något som hänt har en 

negativ klang som en olycka, våldsamheter eller jordbävning. Med positiv nyhet räknar jag 

sådant som kan ses som något av en framgång, exempelvis att arbetslösheten gått ner eller att 
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fler barn får gå i skolan, en artikel med en positivt menad framtoning. Vissa av artiklarna går 

inte att bestämma då det kanske handlar om ett politiskt möte och beror på betraktarens tycke.  

 

V13. Huvudperson i artikeln 

 Dagens Nyheter Svenska Dagbladet 

Man 7 4 

Kvinna 0 1 

Inte personvinklat 5 8 

Båda  0 0 

Summa: 12 13 

 

Det är i huvudsak män som ses som huvudpersoner i artiklarna och då ofta i en maktposition. 

Kvinnor och ”vanliga människor” får lite utrymme och kommer knappt till tals alls. Här har 

jag analyserat vem som kan anses vara huvudperson i artiklarna, och endast i en artikel som 

också är en notis kan en kvinna räknas in.
68

 Här skulle man kunna dra ett antagande samband 

mellan det stora antalet artiklar om elitpersoner och politiker som i huvudsak är män, till 

fåtalet förekommande kvinnor. Läs mer i den kvalitativa analysen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68

 Sundén, Jesper, Utrikessidorna, Svenska Dagbladet, 18/5-2012  
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V14. Ämne 

 Dagens Nyheter Svenska Dagbladet 

1.Politik 6 3 

2.Ekonomi 0 1 

3.Våld/brott 1 1 

4.Terror 2 1 

5.Naturkatastrof 0 1 

6.Miljö 2 1 

7.Juridik 0 0 

8.Droger 0 1 

9.Vetenskap 0 0 

10.Religion 0 0 

11.Arbete 1 2 

12.Olycka  0 2 

Summa: 12 13 

 

Spridningen över ämnen är större i Svenska Dagbladet medans Dagens Nyheter tycks ha fler 

artiklar om politik. Dessa artiklar handlade i huvudsak om valet i Venezuela och skrevs av 

deras egen utrikeskorrespondent. En jordbävning i Colombia som Svenska Dagbladet skrev 

om var på 7.4 på Richterskalan, men vad som hände med människor där får man inte veta så 

mycket mer om. Ingen är heller på plats och kan träffa de berörda människorna och artikeln 

berör därför inte heller läsare hemma i Sverige särskilt mycket.
69

 Ett exempel på att nyheten 

inte anses så viktig är att Dagens Nyheter inte ens nämner händelsen.  
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 TT, Utrikessidorna, Svenska Dagbladet, 1/10-2012  
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5. Resultatpresentation av den kvalitativa analysen, Dagens Nyheter  

 

1. Ämne, vilket ämne är det som tas upp i artikeln i huvudsak  

Det handlar om hur indianer i sydvästra Colombia har försökt köra bort både 

regeringens militärer och Farcgerillan. Detta sedan indianerna ofta hamnat illa till mitt 

emellan de båda parterna. Ämnet berör både terror och politik då det handlar om hur 

landet och de styrande politikerna ska gå vidare med problemet som orsakat mycket 

terror mot indianerna. Händelserna med indianerna finns inte rapporterade i Svenska 

Dagbladet under samma datum, så antingen har det inte ansetts tillräckligt intressant 

eller så har de inte fått vetskap om nyheten. Precis som Jesper Strömbäck skriver så är 

det mycket av det som händer som sorteras bort längs vägen och endast en liten del 

når oss.
70

 Nyheten skulle också kunna benämnas som ovanlig och sensationell, med 

tanke på att indianer utan vapen jagat bort hårt beväpnad militär. Denis McQuail 

påpekar att medielogiken ofta leder till just detta, att nyheter med sensationell ton får 

utrymme.
71
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Dagens Nyheter,                              Erik de la Reguera 6 augusti 2012 
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2. Producent till artikeln  

Erik de la Reguera som är Dagens Nyheters utrikeskorrespondent i Mexico har skrivit 

artikeln.  

3. Vilken självständig stat i Sydamerika berörs  

Colombia.  

4. Artikelstorlek  

Artikel räknas in som stor då den täcker två hela sidor med bilder. Den får med andra 

ord stort utrymme på tidningen utrikessidor.  

5. Nyhetens karaktär, positivt eller negativt  

Tonen i artikeln är negativ, den handlar om allvarliga problem utan att egentligen 

beskriva några lösningar på problemen.  

6. Huvudperson i artikeln 

Huvudpersonen i artikeln är en nasaindian som är man. Omnämns görs också Santos 

som är landets president.  
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1. Ämne, vilket ämne är det som tas upp i artikeln i huvudsak  

Artikelns huvudsakliga ämne är politik. Det handlar om att ledare för oppositionen har 

skjutits till döds. Det handlar också om det kommande presidentvalet och hur det 

kommer att gå. Oppositionen med ledaren Henrique Capriles ska ha fått ökat stöd men 

anses ändå vara en ”underdog” till sittande presidenten Hugo Chavéz.  Valet i 

Venezuela följs av Dagens Nyheters utrikeskorrespondent och flera artiklar 

rapporteras kring ämnet. Här kan dagordningsteorin appliceras då många antagligen 

får intresse för valet i Venezuela när de läst tidigare artiklar. Med andra ord, desto mer 

uppmärksamhet en fråga får i medierna, desto större är sannolikheten att människor 

tycker att det är en viktig fråga.
72

Därför blir det också av större vikt för Dagens 

Nyheter att fortsätta följa valet i Venezuela. Har många också läst om det på annat håll 

kanske intresset ökar ytterligare hos läsarna. 

2. Producent till artikeln  

Erik de la Reguera som är Dagens Nyheters utrikeskorrespondent i Mexico har skrivit 

artikeln.  

3. Vilken självständig stat i Sydamerika berörs  

Venezuela.  
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Dagens Nyheter,                              Erik de la Reguera           1 oktober 2012 
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4. Artikelstorlek  

Artikel räknas in som mellan då den tar upp en halv sida med bild och tar upp tre 

spalter.  

5. Nyhetens karaktär, positivt eller negativt  

Tonen i artikeln är negativ, då det handlar om hur motståndare till den sittande 

presidenten skjutits. Dessutom beskrivs maffiavåldet i landet och de stora belopp som 

ska ha pumpats från statskassan till Chavéz valkampanj.  

6. Huvudperson i artikeln 

Huvudpersonen i artikeln är Chavéz som är man och Venezuelas president. De andra 

personerna som nämns är en manlig lokalpolitiker, och oppositionens ledare Capriles, 

också han man.  

Att män ofta omnämns i artiklar från Sydamerika beror nog snarare på deras positioner 

inom politik och företag än vad svenska journalister väljer ut. Men just därför kanske 

journalister behöver jobba hårdare och mer aktivt för att få in fler kvinnor i artiklarna 

och inte bara beskriva männens synvinkel.  
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1. Ämne, vilket ämne är det som tas upp i artikeln i huvudsak  

Artikelns huvudsakliga ämne är politik. Hugo Chavéz tid som fortsatt president eller 

inte ska snart avgöras. I artikeln berättas det om hans motståndare Capriles som vill 

distansera sig från Ryssland och närma sig USA, till skillnad mot Chavéz. I artikeln 

pratas det också med landets invånare och några synpunkter lyfts fram och en av 

personerna berättar om det enorma trycket från Chavéz valkampanj. Ämnet kan tänkas 

vara utvalt då det handlar om ett val i ett inflytelserikt land som Venezuela med tanke 

på oljetillgångarna. Dessutom berörs punkterna som Jaap van Ginneken listar upp, att 

USA och västvärldens intressen har stor betydelse om det blir en nyhet eller inte. 

Vilket kan vara en anledning till att politik ofta tas upp i artiklarna från Sydamerika.
73

 

Även Ulf Wallin konstaterar i sina studier att USA och västvärlden har en klar 

dominans i medierna.
74

Som nämnts innan är det också geografiskt nära till Dagens 

Nyheters utrikeskorrespondent som skapat en följetong i tidningen om valet.  
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2. Producent till artikeln  

Erik de la Reguera som är Dagens Nyheters utrikeskorrespondent i Mexico har skrivit 

artikeln. Det är också han som skrivit de andra artiklarna jag fått fram om Venezuela 

under de syntetiska veckorna.  

3. Vilken självständig stat i Sydamerika berörs  

Venezuela.  

4. Artikelstorlek  

Artikel räknas in som stor då den täcker två hela sidor med bilder. Den får med andra 

ord stort utrymme på tidningen utrikessidor, kanske på grund av tyngden att Dagens 

Nyheters utrikeskorrespondent är på plats. Dessutom som tidigare nämnts kopplingen 

till USA och stormakters oljetillgångar.  

5. Nyhetens karaktär, positivt eller negativt  

Tonen i artikeln i helhet bedöms som neutral. Båda sidor tas upp och artikeln handlar 

om både förbättring och nedgång i landet. Det finns ingen karaktär som tar 

överhanden.  

6. Huvudperson i artikeln 

Huvudpersonen i artikeln är Chavéz som är man och Venezuelas president. De andra 

personerna som nämns är ”vanliga” personer i befolkningen, två kvinnor och två män.  
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    Dagens Nyheter,                              Erik de la Reguera            9 oktober 2012 

 

1. Ämne, vilket ämne är det som tas upp i artikeln i huvudsak  

Artikelns huvudsakliga ämne är politik. Hugo Chavéz får sitta kvar som president i 

Venezuela. En dramaturgi i artikeln handlar om att trots att Chavéz just vunnit valet så 

sitter han inte helt säkert. Han har inte vunnit med samma marginal som förra gången 

och hans hälsa är hotad av cancer. Kanske kan den ta honom bort från makten redan 

tidigare. Samtidigt råder många problem i landet som stora elavbrott och våldsvågor 

som dragit fram i fattiga områden. I slutet av artikeln skriver Erik de la Reguera att 

Chavéz politiska projekt kan ”fortsätta i riktning mot Vladmir Putins Ryssland eller 

mot de mer demokratiska vänsterregeringarna i Sydamerika, som Brasilien eller 

Uruguay”.  

Tanken bakom nyhetsvalet från Dagens Nyheters sida skulle kunna vara att det dels 

handlar om ett presidentval, dels att det sker i ett land med mycket oljetillgångar och 

också ett land som varit i konflikt med USA. Med tanke på det som nämnts tidigare i 

bland annat Ulf Wallins studie
75

, har nyhetsurvalet en Västeuropeisk- och amerikansk 

styrning. Det kan vara en del i att just det här blir en av de få nyheterna från 

kontinenten Sydamerika. 
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2. Producent till artikeln  

Erik de la Reguera som är Dagens Nyheters utrikeskorrespondent i Mexico har skrivit 

artikeln. Det är också han som skrivit de andra artiklarna jag fått fram om Venezuela 

under de syntetiska veckorna. 

3. Vilken självständig stat i Sydamerika berörs  

Venezuela som ligger i nära anslutning till Mexico city är landet som berörs i artikeln. 

Kanske är just närheten till Mexico city anledningen till att Erik de la Reguera, Dagens 

Nyheters utrikeskorrespondent, har möjlighet att skriva och vara mer insatt i valet.  

4. Artikelstorlek  

Artikel räknas in som stor då den täcker mer än halva sidan, har bild och tar upp fyra 

spalter. Den får med andra ord stort utrymme på tidningen utrikessidor, kanske på 

grund av tyngden att Dagens Nyheters utrikeskorrespondent är på plats. En annan 

tänkbar anledning är att valet just avgjorts och att det tidigare skrivits om att valet ska 

ske, något som gör att läsarna har en möjlighet att vara insatta i ämnet.  

5. Nyhetens karaktär, positivt eller negativt  

Tonen i artikeln i helhet bedöms som negativ. Detta på grund av att många av landets 

problem tas upp och att risken finns att Chavéz inte kommer få sitta kvar då han är 

svårt sjuk. I huvudsak är det inte någon ”firande” artikel även om den är neutral i 

själva presidentfrågan. Det negativa återfinns i alla de problem som råder i Venezuela 

och hur de ska kunna lösas. Negativa artiklar är vanligast inom nyhetsjournalistik och 

det här är inget undantag.  

6. Huvudperson i artikeln 

Huvudpersonen i artikeln är Chavéz som är Venezuelas president. De andra personer 

som nämns är andra manliga politiker. En anledning till att artiklar från Sydamerika 

kan ha färre artiklar med kvinnor är att de inte är lika vanligt med kvinnor i 

maktpositioner. En annan anledning kan vara att de få nyheter som kommer från 

Sydamerika oftast handlar om politik eller stora frågor med ledare i fokus.  
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   Dagens Nyheter,                              Erik de la Reguera            25 oktober 2012 

 

  

 

1. Ämne, vilket ämne är det som tas upp i artikeln i huvudsak  

Artikelns huvudsakliga ämne är även här politik. Det handlar i huvudsak om ex–

presidenten Alberto Fujimori som är svårt sjuk och att anhöriga nu försöker få honom 

benådad från sitt fängelsestraff. Fujimori dömdes för att ha bildat dödskvadroner 

under den tid då han var president.  

Att Fujimori ska ha setts på flera bilder i sociala medier kan vara en anledning till att 

det plockas upp som nyhet då det är något som är vanligt i mediebranschen. Självklart 

skulle också ett benådande ha ett stort nyhetsvärde i om inte Sverige, i alla fall 

samtliga närliggande länder som känner till historien.  

2. Producent till artikeln  

Erik de la Reguera som är Dagens Nyheters utrikeskorrespondent i Mexico har skrivit 

artikeln. I ingressen anges det att han befinner sig i Mexico city och inte i Peru. 

Troligen har dock artikeln fått sin publicering i Dagens Nyheter då han 

uppmärksammat det som skett i hans närhet. Kanske hade den inte plockats upp om 

han befunnit sig i Sverige. 

3. Vilken självständig stat i Sydamerika berörs  

Peru. 

4. Artikelstorlek  

Artikelstorleken räknas in som mellan då den tar upp en halv sida och har bild. Oftast 

tar artiklarna som skrivits av utrikeskorrespondenter upp hel eller halvsidor, notiser är 
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mer ovanligt. Därför skulle man kunna tänka sig att avsaknad av korrespondenter kan 

leda till färre längre artiklar.  

5. Nyhetens karaktär, positivt eller negativt  

Tonen i artikeln i helhet bedöms som negativ. Detta på grund av att det handlar om en 

ex-president som dels är svårt sjuk och dels har dömts till fängelse för dödskvadroner. 

Människorättsorganisationer som omnämns i artikeln oroar sig för en benådning och 

att det skulle vara ett ”hårt slag för vårt lands demokrati.” 

6. Huvudperson i artikeln 

Huvudpersonen i artikeln är Fujimoro som är man och tidigare president. En kvinna 

från en människorättsorganisation omnämns.   
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5.1 Resultatpresentation av den kvalitativa analysen, Svenska Dagbladet  

 

 

1. Ämne, vilket ämne är det som tas upp i artikeln i huvudsak  

Artikelns handlar i huvudsak om hur människor från fattiga länder i Sydamerika tar 

sig till större ekonomier, exempelvis bolivianer till Argentina. Artikeln kan sorteras in 

under ämnen som ekonomi. Artikeln tar också upp problemen som dyker upp för 

invandrarna och hur de behandlas illa i huvudstaden Buenos Aires.  

2. Producent till artikeln  

Maria Sundén Jemini  

3. Vilken självständig stat i Sydamerika berörs  

Argentina  

4. Artikelstorlek  

Artikeln räknas in som stor då den täcker mer än en hel sida med bilder.  

 

 

 

Svenska Dagbladet,                              Maria Sundén Jelmini           28 maj 2012 
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5. Nyhetens karaktär, positivt eller negativt  

Nyheten räknas som negativ då fokus ligger på hur bolivianer som flyttar till 

Argentina får det tufft i landet och också behandlas dåligt.  

6. Huvudperson i artikeln 

Den här artikeln skiljer sig från de flesta andra artiklarna från Sydamerika genom att 

den tar upp problem i länderna som berör det ”vanliga livet”. Huvudpersonerna är 

”vanliga” personer som inte kan räknas in som elitpersoner. De som kommer till tals 

är en bolivian och hans fru, där han talar mest. Förutom dem intervjuas en man som 

jobbar för en internationell migrationsorganisation.  Även en manlig taxichaufför får 

komma till tals. I slutet intervjuas en kvinna som jobbar organisationen Caref som 

försöker bättra invandrarnas rättigheter.  
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1. Ämne, vilket ämne är det som tas upp i artikeln i huvudsak  

Artikelns handlar om hur en svensk med colombiansk bakgrund har dömts i 

colombiansk domstol för samröre med Farc, ett arbete som ska ha utförts via Sverige. 

Mannen är också redaktör för den Stockholmsbaserade nyhetssajten Anncol. Han 

greps i Venezuela och utelämnades till Colombia efter att president Santos personligen 

gripit in. Som Jaap van Ginneken beskrev i en av sina sex punkter så är nyheter med 

anknytning till det egna landet högt prioriterade. Att den här händelsen blivit 

omskriven beror troligen på just det, alltså mannens svenska koppling.
76

Kanske kan 

man här förbinda den dåliga rapporteringen från Sydamerika som bland annat Ulf 

Wallins studie visat på,
77

 till att det sällan förekommer direkta eller avlägsna 

anknytningar till Sverige.  

2. Producent till artikeln  

TT, Artikeln är alltså hämtad från den svenska nyhetsbyrån, här kan man koppla 

tillbaka till det som Simon Cottle skrev om det minskade antalet 

utrikeskorrespondenter
78

. Även Daniel Bilteryst professor ibland annat internationell 

kommunikation understryker just detta.
79

Som jag också skrivit har inte Svenska 
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Dagbladet någon utrikeskorrespondent i Sydamerika, utan den närmsta är stationerad i 

New York.
80

 

3. Vilken självständig stat i Sydamerika berörs  

Colombia 

4. Artikelstorlek  

Artikel räknas in som mellan då den har tre spalter och tar upp en halv sida. En 

anledning till att artikeln inte är längre kan vara att den är skriven av TT och inte 

någon utrikeskorrespondent. Som nämndes har inte Svenska Dagbladet någon 

utrikeskorrespondent stationerad i Sydamerika.
81

 

5. Nyhetens karaktär, positivt eller negativt  

Nyheten räknas som negativ då den handlar om ett eventuellt brott och en man som 

blivit dömd för samröre med Farcgerillan. 

6. Huvudperson i artikeln 

Huvudpersonen är den man som dömts för samröre med gerillan. Intervjuad är 

mannens advokat som är en man. Även president Santos omnämns. Artikeln handlar 

alltså huvudsakligen om män.   
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1. Ämne, vilket ämne är det som tas upp i artikeln i huvudsak  

Artikelns handlar om att Venezuelas president Chávez vunnit valet igen och får sitta i 

sex år till. Vidare handlar den om motståndaren Capriles och vad som kan varit 

anledningen till att han förlorade. I artikeln berörs också Chávez spända relation till 

USA och de rika oljetillgångar som Venezuela har.  

2. Producent till artikeln 

Jesper Sundén ifrån Sverige. En anledning att artikeln är skriven från Sverige och inte 

på plats är givetvis en fråga om ekonomi. Som Ulf Hannertz skriver så anses medier 

vara mer marknads- och ekonomistyrda än någonsin tidigare.
82

 

3. Vilken självständig stat i Sydamerika berörs  

Venezuela  

4. Artikelstorlek  

Artikel räknas in som stor då den tar upp en hel sida med bild.  

5. Nyhetens karaktär, positivt eller negativt  

Nyheten räknas som neutral då den berör båda politikerna och inte i huvudsak 

presenterar nyheten som varken positiv eller negativ.  

6. Huvudperson i artikeln 

Huvudpersonen är givetvis Hugo Chávez och sedan motståndaren Henrique Capriles. 

Opinionsinstitutet Datanalis vd som är en man uttalar sig också i artikeln.  
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5.2 Sammanfattning av den kvalitativa analysen 

 

Ämne 

 Politik är ett ämne som dominerar i rapporteringen. Det är något som direkt kan 

kopplas till USA och västvärlden vilket flera undersökningar visat på är en stark 

faktor till att nyheter publiceras.
83

 
84

 

 En annan anledning till att något tas upp kan vara att nyheten är ovanlig och 

sensationell något som också finns med i Jaap van Ginnekens sex punkter.
85

 

 Nyhetsmässigt är det också bra med följetonger då det leder till mer intresse hos 

läsarna enligt dagordningsteorin.
86

 

 Geografiskt sätt så är det givetvis en fördel om utrikeskorrespondenter har nära till 

händelsens centrum, detta kan vara en anledning till följetongen om Venezuela 

presidentval, skriven av Dagens Nyheters korrespondent.
87

 

 

Producent 

 Längre artiklar skrivs oftast av tidningens egna journalister eller 

utrikeskorrespondenter. Avsaknad av långa artiklar kan därför kopplas till 

avsaknad av utrikeskorrespondenter. Vilket kan återkopplas till tidningars 

ekonomi, då utrikeskorrespondenter är kostsamma som Ulf Hannertz konstaterar i 

sin studie om utrikesnyheter.
88

 

 Beroendet av nyhetsbyråer kan också leda till ett mer enkelspårigt rapporterande, 

att samma nyheter cirkulerar istället för att journalister på plats hittar nya vinklar. 

Att nyheter blir allt mer universella konstateras i Jaap van Ginnekens punkter om 

utrikesjournalistik.
89
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Vilken självständig stat i Sydamerika berörs 

 Vanligen omnämns de stater som har någon form av ekonomisk eller politisk 

koppling till USA eller västvärlden.
90

  

 Små stater med liten koppling till tidningens hemland väljs bort.  

  Artikelstorlek 

 I de längre artiklarna publiceras alltid bilder. Se punkten ”Ämne” för att se vad 

som det skrivs mest om.  

 

Nyhetens karaktär, positivt eller negativt 

 De flesta artiklarna har en negativ ton, vilket är vanligast hos nyheter i huvudtaget.  

 

Huvudperson i artikeln 

 Det är flest män som omnämns i de studerade artiklarna och trots mitt låga antal 

artiklar tror jag inte att det är någon slump. Män återfinns oftast på 

maktpositionerna i Sydamerikas länder, artiklarna som skrivs berör oftast politik 

och ekonomi vilket direkt återkopplar till elitpersoner. I vissa länder kan männen 

också vara mer dominanta även i hemmet vilket kan leda till att de är de som tar 

över vid intervjuer med befolkningen.  
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6. Analys av materialet  

Utifrån de undersökningar som jag gjort så ser rapporteringen från Sydamerika i två av 

Sveriges största dagstidningar liten ut. Det resultat som kanske visar mest på det är den tabell 

som jag visade i resultatpresentationen, se nedan.  

 

Här kan man se hur mycket som skrevs om Sydamerika i jämförelse med de andra 

världsdelarna under samma tidsperiod. Av 913 artiklar var handlade alltså endast 25 om 

Sydamerika och endast 4 var längre artiklar.   

Något jag också kunde se när jag analyserade artiklarna var att många av de saker som togs 

upp var desamma i de båda tidningarna. Något som kan härledas till Jaap van Ginnekens sex 

punkter om urvalskriterier. I den första punkten menar han att utrikesnyheter blivit närapå 

universella alltså att de ser likadana ut. Små korta notiser som plockats upp från nyhetsbyråer 

visade sig ofta vara de samma och när det hänt något uppseendeväckande som exempelvis en 

orm på en allmän plats eller en strandad val fick plötsligt Australien och Oceanien en gnutta 

uppmärksamhet. Här kan man också plocka upp punkten där han skriver att ”hot-spot-stories” 

kommer som tredje prioritering efter Västeuropa och USA. Även den sjätte punkten om de 

viktigaste källorna kan jämföras med min studie. Precis som det beskrivs så är de egna 

journalisterna och den nationella nyhetsbyrån den vanligast förekommande producenten.
91

 

Jaap van Ginneken skriver också att en mindre elitgrupp beskrivs allt mer medans den stora 

massan är underrepresenterad. Här kan man då se att valet i USA prioriteras långt före ett 

eventuellt val i exempelvis Brasilien.
92

 På liknande sätt beskriver kritiker hur västerländska 
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nätverk som BBC och CNN bestämmer vad som ska vara på agendan. Att det på det här sättet 

blir fokus på den västerländska kulturen och att de små medierna följer de stora.
93

 

Mina studier har också fått liknande resultat som de som Ulf Wallin presenterade 2003. Han 

skriver att Afrika och Latinamerika i huvudsak var de världsdelar som kom i skymundan 

något som stämmer också i mina tabeller med endast Oceanien och Antarktis mindre 

publicerade.
94

 Däremot visar mina studier på att Asien (med en viss del av Asien i huvudsak 

rapporterad, främst mellanöstern) ligger i topp tillsammans med Europa istället för 

Nordamerika trots det amerikanska valet 2012. Detta troligen på oroligheterna i Syrien och 

den ständiga konflikten mellan Israeler och Palestinier.  

Vidare visade hans undersökningar att Sydamerika och Oceanien var de minst publicerade 

något som även mina analyser visar på med stor marginal.
95

 

 

6.1 Tendenser i materialet och orsaker till den svaga rapporteringen 

Det är endast en väldigt liten del av allt som händer som når oss via medierna. Mycket 

sorteras bort på vägen av olika skäl. Dessutom visar dagorningsteorin på att det som får 

mycket uppmärksamhet i medierna också blir det som folk i allmänhet tycker är viktigt .
96

 

 Dagens Nyheters närmsta utrikeskorrespondent är stationerad i Mexico city. Medans 

Svenska Dagbladets närmsta utrikeskorrespondent befinner sig i New York. Avståndet 

till händelsernas centrum har givetvis en orsak till den uteblivande rapporteringen.  

 Avståndet till Sverige beskrivs också som en orsak. Jaap van Ginneken skriver att det 

som sker långt bort i länder som strategiskt inte betyder mycket för det egna landet får 

mindre uppmärksamhet.
97
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 Överrapportering från andra platser. I de artiklar jag gick igenom var en mycket 

betydande del från mellanöstern och främst Syrien, som en ständig följetong. Andra 

länder i Asien exempelvis Vietnam, Burma eller Nepal förekom knappt. Nathan 

Shachar utrikeskorrespondent för Dagens Nyheter skriver bland annat: 

”Överrapporteringen från konflikten mellan israeler och palestinier leder till en 

mörkläggning av Afrika, Latinamerika och stora delar av Asien.”
98

 

 Ekonomin är en stor del i nyhetsproduktionen idag och utrikeskorrespondenter är 

kostsamma. Risken finns därmed att rapporteringen från länder långt borta minskar.
99

 

 Nyhetsproducenterna följer ”flödet” och det blir svårare att plötsligt börja rapportera 

om länder i Sydamerika.  

 Korrespondenterna har enorma ytor att ”täcka upp” och har svårt att bevaka alla 

länder.  

 En annan tänkbar orsak kan vara okunskap om länderna i Sydamerika vilket leder till 

att journalister sållar bort byråernas tips bort då det tar för lång tid att sätta sig in i det.  

 Krig och katastrofer prioriteras ofta i nyhetsvärdering en anledning till att exempelvis 

mellanöstern får mycket uppmärksamhet.  

 Dagordningsteorin, det vill säga att det som det rapporteras om blir det som 

befolkningen också anser är viktigt.
 100

 Rapporteras det sällan från Sydamerika blir det 

därmed också en mindre efterfrågan på nyheter från de länderna.  
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7. Slutsatser  

Eftersom min studie är av mindre omfattning går mina resultat inte att generalisera men det 

som analyserna visar tendenser på får stöd i andra större studier. Studien bör ses som en 

delstudie som öppnar upp för fortsatta undersökningar på området. En slutsats som jag drar är 

i alla fall att Sydamerika med sina 396 miljoner invånare
101

 inte får särskilt mycket 

uppmärksamhet i svenska medier. Något som inte tycks vara någon nyhet utan snarare något 

återkommande. Av de artiklar som faktiskt handlade om Sydamerika så var de längre nästan 

alltid om elitpersoner inom politik eller om knarkkarteller.  

Som tidigare nämnts så leder dagordningsteorin till ointresse
102

, det som det inte rapporteras 

om blir också ointressant. När det väl kommer en nyhet om Sydamerika är det om ett 

presidentval som många inte alls är insatta i, eller så är det en kort notis om något som vi inte 

vet något om och som inte förklaras i den korta texten.  

När det gäller producenter till artiklarna så har jag så pass lite siffror att gå efter men det som 

det tyder på är ändå att ju närmre en utrikeskorrespondent befinner sig till området ju större är 

chansen till rapportering från området. Något som är föga förvånande och därför kan tyckas 

troligt.  

Något jag fann intressant var att det rapporterades mest från Asien i de längre artiklarna, 

därmed till och med mer än Europa. Här kan man tycka att det kanske inte är så märkvärdigt 

om man ser till storleken på Asien, men den uppfattning jag fick av materialet var att det 

endast var en liten del av Asien som fick representera hela världsdelen. I huvudsak 

mellanöstern och sedan en mycket liten del av Kina och Ryssland. Resten av Asien syntes i 

princip inte till.  

Jaap van Ginnekens punkt om att nyheterna ser allt mer lika ut, är också något som jag 

reflekterat över. Det var enkelt att hitta teman, från Europa rapporterades det mycket om den 

ekonomiska krisen, i USA handlade det om presidentvalet, i Asien var det Syrien eller Israel – 

Palestina konflikten som tog plats. Det verkade på ett ungefär som att de båda tidningarna 

gjorde samma urval. 
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7.1  Frågeställningarna 

Här presenteras det som studien visat på i förhållande till frågeställningarna.  

Hur mycket skrivs det om Sydamerika i förhållande till de andra världsdelarna? 

Under de syntetiska veckorna skrevs det 25 artiklar om Sydamerika av de 913 

utrikesartiklarna. Detta blir därmed 2.7 % vilket kan jämföras med Europas 35.8 % eller 

Asiens 32.6%, och Afrikas 11.7%. Med andra ord en liten del av det sammanlagda materialet. 

Det bör också tilläggas att endast åtta av dessa artiklar kvalade in som längre eller mellanstora 

artiklar.  

Vad skrivs det om, vilken typ av nyheter rapporteras det om?  

En stor del av innehållet handlar om personer i maktposition eller politik. Mycket litet handlar 

om ländernas ”vanliga befolkning”. Det är också tydligt att det som det skrivs om ofta 

återkommer som exempelvis att valet i Venezuela följdes upp i båda tidningarna. Är det inte 

politik så handlar det mycket om knarkkarteller och terror. Nyheterna handlar mer om män än 

kvinnor och de små länderna hamnar i skymundan. Uruguay, Bolivia, Ecuador, Guyana, 

Paraguay och Surinam syns i huvudtaget inte till i rapporteringen.  

Hur ser rapporteringen från Sydamerika ut i Dagens Nyheter jämfört med Svenska 

Dagbladet? 

De båda tidningarna visar på mycket likriktad rapportering och de har ungefär lika många 

artiklar. En skillnad är att Dagens Nyheter har en utrikeskorrespondent närmare Sydamerika, i 

Mexico city istället för Svenska Dagbladets närmaste som befinner sig i New York. Detta 

syns genom att det är fler artiklar skrivna på plats.  

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet skriver ungefär lika många artiklar per världsdel, här 

visar tidningarna mycket snarlika resultat. Dessutom återges samma nyheter ofta, även i 

notiser. Här kan man tolka in att det har att göra med den stora andelen artiklar som är 

producerade och upplockade från nyhetsbyråer, vilket leder till att samma nyheter 

förekommer i båda tidningarna. En större variation skulle givetvis kunna förväntas om det 

istället var i huvudsak utrikeskorrespondenter som skrev nyheterna på plats. Som jag nämnt 

tidigare måste det givetvis vägas in att Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är nära 

konkurrenter och liknande tidningar. Men en annan del att räkna in är det som flera av 
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medieforskarna tar upp, bland andra Jaap van Ginneken, att nyheterna ser allt mer likartade ut 

och att nyhetsurvalet sker på ungefär samma sätt överallt. 
104

 

Vilka har producerat artiklarna? 

Nationell nyhetsbyrå, tätt följt av en kombination av nationell- och internationell nyhetsbyrå 

dominerar som källa till de Sydamerikanska artiklarna, men för Dagens Nyheter även 

utrikeskorrespondent. Eftersom det är så få artiklar är det svårt att dra slutsatser men en 

gissning är att det är så även om man tittar över längre tid. Särskild om man har i åtanke att 

många av de Sydamerikanska artiklarna är notiser, vilket oftast är byråmaterial.  
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7.2  Förslag till fortsatt forskning  

Det skulle vara betydelsefullt att forska vidare om rapportering från Sydamerika i jämförelse 

med de andra världsdelarna under en längre tidsperiod. En undersökning skulle kunna göras 

över vilka länder som dominerar i de olika världsdelarna och varför. Vilka anledningar är det 

att vissa konflikter eller problem får enormt utrymme i medierna medans andra knappt 

uppmärksammas. Det skulle också vara mycket intressant med en kartläggning och 

omfattande undersökning över vilka platser och länder i världen som skulle kunna anses 

befinna sig i medieskugga.  

En granskning skulle även kunna göras över Sydamerikanska medier för att se vilka nyheter 

som rapporteras där men aldrig når hit. Vilka nyheter får störst utrymme där och vad beror det 

på att de inte anses tillräckligt viktiga här, samt på vilket sätt urvalet sker.  

En annan inriktning skulle också kunna vara fokuserad på utrikeskorrespondenter och vilken 

betydelse de har för rapporteringen. På vilket sätt som artiklarna förändras och om antalet 

nyheter blir fler från ett område om en nyhetskorrespondent befinner sig i närheten. Här kan 

också en jämförelse eventuellt göras för att se om det är skillnad mellan olika tidningar och 

kanske även tidningar från andra länder. Hur prioriteras utrikeskorrespondenterna och vad 

leder det till inom journalistiken?  
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Kodinstruktioner 

 

V1. Tidning 

1. Dagens Nyheter 

2. Svenska Dagbladet 

V2. Månad 

Jag har valt att gå sex månader tillbaka i tiden med syntetiska veckor. De månader jag använt 

mig av är följande:  

1. Maj 

2. Juni 

3. Juli 

4. Augusti 

5. September 

6. Oktober  

V3. Dag. 

De datum jag använt mig av har valts ut slumpmässigt och bildar syntetiska veckor från 

samtliga månader.  Dessa datum har använts: 

Maj: mån 28/5, tis 8/5, ons 9/5, tors 31/5, fre 18/5, lör 5/5, sön 27/5 

Juni: mån 4/6, tis 26/6, ons 13/6, tors 28/6, fre 1/6, lör 9/6, sön 17/6  

Juli: mån 9/7, tis 17/7, ons 25/7, tors 5/7, fre 13/7, lör 28/7, sön 1/7 

Augusti: mån 6/8, tis 28/8, ons 1/8, tors 16/8, fre 17/8, lör 25/8, sön 5/8 

September: mån 17/9, tis 25/9, ons 5/9, tors 13/9, fre 28/9, lör 1/9, sön 9/9 

Oktober: mån 1/10, tis 9/10, ons 17/10, tors 25/10, fre 5/10, lör 13/10, sön 28/10  

 

V4. Antal artiklar från Sydamerika per tidning. Inräknat är endast tidningarnas pappersversion 

och endast från nyhetssidorna med vinjetten utrikes.  
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1. Dagens Nyheter 

2. Svenska Dagbladet 

V5. Antal artiklar per världsdel från båda tidningarna. De sammanlagda siffrorna från Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet och hur artiklarna fördelar sig mellan världsdelarna.  

1. Europa 

2. Nordamerika 

3. Sydamerika 

4. Afrika 

5. Asien 

6. Afrika 

7. Oceanien 

V6. Producent till artikeln. Med det varifrån artikeln kommer och har tagits från underskriften 

exempelvis en journalist eller: TT.  

1. Nationell nyhetsbyrå 

2. Egen utrikeskorrespondent  

3. Frilansskribent 

4. Internationell nyhetsbyrå 

5. Både 1 och 4 

6. Egen journalist i Sverige  

V7. Förekommande av världsdelarna i de undersökta tidningarnas längre artiklar.   

8. Europa 

9. Nordamerika 

10. Sydamerika 

11. Afrika 

12. Asien 

13. Afrika 

14. Oceanien 

V8. Förekommande av världsdelarna i de undersökta tidningarnas mellanstora artiklar.   

1. Europa 

2. Nordamerika 
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3. Sydamerika 

4. Afrika 

5. Asien 

6. Afrika 

7. Oceanien 

V9. Förekommande av världsdelarna i de undersökta tidningarnas korta artiklar.   

1. Europa 

2. Nordamerika 

3. Sydamerika 

4. Afrika 

5. Asien 

6. Afrika 

7. Oceanien 

V10. Hur ofta de olika självständiga staterna i Sydamerika förekommer.  

1. Argentina 

2. Brasilien 

3. Bolivia 

4. Chile 

5. Colombia 

6. Ecuador 

7. Guyana 

8. Peru 

9. Paraguay 

10. Surinam 

11. Uruguay 

12. Venezuela  

V11. Artikelstorlek på artiklarna från Sydamerika  

5. Liten (notis, 1-3 spalter, ingen bild, mindre än en halv sida) 

6. Mellan (3-4 spalter och tar upp en halv sida med bild) 

7. Längre (4-5 spalter och bild, tar upp mer än en halv sida)  
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V12. Nyhetens karaktär, positivt eller negativt. Har nyheten en negativ eller positiv klang.  

1. Positivt för landet 

2. Negativt för landet 

3. Går ej att bestämma (lika positivt som negativt)  

V13. Huvudperson i artikeln, det vill säga finns det en person som artikeln i huvudsak 

fokuserar på? 

1. Man 

2. Kvinna 

3. Ej personvinklat (handlar varken om man eller kvinna)  

V14. Ämne, vilket ämne är det som tas upp i artikeln i huvudsak.  

1. Politik (Politiker och politiska förändringar till exempel valkampanjer). 

2. Ekonomi (Nyheter som i huvudsak handlar om ekonomi för landet eller personerna i 

artiklarna). 

3. Våld/brott (Brott eller våldshandlingar). 

4. Terror (Terrorbrott eller annan handling som är kopplat till terror). 

5. Naturkatastrof (Exempelvis vulkanutbrott eller en orkan). 

6. Miljö (Miljöarbete eller skadeverkningar på miljön).  

7. Juridik (Nyheter som berör lagar eller liknande).  

8. Droger (Smuggling av droger, knarkodlingar och liknande). 

9. Vetenskap (Exempelvis nya vetenskapliga upptäckter).  

10. Religion (Nyheter som handlar om religion eller händelser kopplade till religion). 

11. Arbete (Exempelvis nyheter om arbetslöshet eller förändringar inom olika branscher). 

12. Olycka (Olyckor som exempelvis bilolyckor eller ras i en gruva).  

 

 

 

 

 


