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Abstract!
 ”The swedish journalists” a qualitative analysis regarding the media coverage of Martin Schibbye 
and Johan Persson 

The purpose of this essay is to analyze the media coverage of the case with Martin Schibbye and Johan 
Persson in the four biggest newspapers in Sweden in order to see how social constructions is created 
through the use of language. It is also of interest to see how nationality is represented in the material.  

The theory is based on Edward Said’s theory of post colonialism and the prejudices that has developed 
from the western way of viewing ”The orient”. It is also based on Richard Dyers theory on whiteness 
and binary oppositions, which shows how ”whiteness” is viewed as the norm and is also never 
questioned. 

The method is critical linguistics and based on Norman Fairclough and Michael Halliday. The results 
from the method in critical linguistics shows how power is used in the media coverage of Martin 
Schibbye and Johan Persson. It shows how Schibbye and Persson are presented as human beings and 
as individuals and the other parts as foreign and unknown parts in the conflict. 

!
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1. Inledning 
Den frilansande journalisten Martin Schibbye och fotografen Johan Persson (senare Schibbye och 
Persson) smugglade sig in i Ogaden i Etiopien för att rapportera om det svenskägda oljebolaget Lundin 
Petroleum i slutet av Juni 2011 men också om konflikten mellan Somalia och Etiopien i området 
Ogaden. Den första Juli 2011 greps de av den etiopiska militären eftersom den etiopiska regimen ansåg 
att Schibbye och Persson hade begått terrorbrott. I september 2011 dömdes journalisterna till 11 
månaders fängelse. I Oktober samma år startade en rättegång och de båda journalisterna bad om nåd 
och fick komma tillbaka till Sverige den 10:e September 2012. 

Göran Bergström och Kristina Boréus menar i boken Textens mening och makt (2012) att makt är 
viktigt att studera då makt är grunden för kommunikation och språket och dess användning ses som 
en viktig del i kommunikation (Bergström & Boréus 2012:18-19). Att skriva om detta ämne i en 
uppsats är intressant ur ett Medie- och -kommunikationsvetenskapligt perspektiv då mediernas 
rapportering kring Schibbye och Persson kan säga något om vilken makt och möjlighet olika medier 
har att sätta agendan för vilka ämnen som ska anses vara viktiga nog att diskutera i det offentliga 
rummet, samt på vilka sätt vissa aktörer i samhället beskrivs.  

I Sverige rapporterades det i medier om Schibbye och Persson regelbundet från det att de greps till att 
de släpptes. Det som tidigare har skrivits om Schibbye och Persson har ofta behandlat hur 
journalistiken spelade en roll i frigivningen av Schibbye och Persson. Tidningar skrev också om 
betydelsen av ”tyst demokrati” och utrikesminister Carl Bildts roll i samband med Schibbye och 
Persson frisläppande. Martin Schibbye och Johan Persson uppmärksammades även efter 
frisläppningen då de släppte en bok som behandlade händelsen, i och med utgivningen av boken 
gjorde Schibbye och Persson en bokturné. 

!
1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svenska tidningar rapporterade om Martin Schibbye 
och Johan Persson från det att de fängslades till att de frisläpptes, detta för att se vilka aspekter i 
nyheten som betonats som viktiga respektive oviktiga och hur nationalitet beskrevs i samband med 
olika aktörer i händelsen. 

!
!
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1.3 Frågeställningar 

Följande frågeställningar har formulerats utifrån syftet: 

• Hur beskriver tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen 
Martin Schibbye och Johan Persson? 

• Hur framställer tidningarna eventuella andra deltagare i processen? 

• Hur beskrivs nationalitet i artiklarna? 

• Vem får uttala sig i artiklarna och hur? 

!
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2. Tidigare forskning 
Det finns viss tidigare forskning publicerad som behandlar mediers rapportering gällande Martin 
Schibbye  och Johan Perssons tid i Etiopien. Många av de tidigare studierna har ofta fokuserat på vilka 
sätt Schibbye och Persson framställts av journalister och paralleller har dragits till Schibbye och 
Perssons egna yrkesutövande roll som journalister, där journalistkåren lyfts fram som en viktig roll i 
frigivningen av Schibbye och Persson.  

Tidigare studier har också granskat de mekanismer som varit viktiga i identitetsskapandet i 
rapporteringen av Schibbye och Persson. Med denna tidigare forskning till grund bör det dock sägas 
att denna forskning inte lagt något större fokus på (re)produktionen av etnicitet och postkoloniala 
strukturer.  

!
2.1 Att skapa en hjälte 

Bland den tidigare forskning som skrivits om Schibbye och Persson är kandidatuppsatsen Att skapa en 
hjälte : Hur media gjorde Martin Schibbye och Johan Persson till hjältar av Emma C Nilsson. Studien 
visar att Martin Schibbye och Johan Persson tillskrevs hjälte-status genom mediernas rapportering. 
Enligt studien så var det många anhöriga som fick uttala sig om Schibbye och Persson. Detta menar 
författaren bidrog till att hjälte-rollerna och offer-rollerna förstärktes i processen. 

!
2.2 Från olja till bläck 

Från olja till bläck-en studie om medias inramning av ”Etiopiensvenskarna” är en studie skriven av  
Johan Land och Anders Svedberg. Uppsatsen visar att inramning (framing) som journalistiskt verktyg 
var ett starkt inslag i mediers rapportering om Schibbye och Persson. Författarna menar också att de 
journalistiska texterna som skrevs om Schibbye/Persson kan ha blivit utformade på ett visst sätt just 
för att de handlade om journalister. Studien menar också på att texterna blev mer positiva över en 
längre period, och författarna menar att mediernas rapportering kan ha bidragit till ett positivt synsätt 
på Martin Schibbye och Johan Persson i den allmänna opinionen.  

!3



2.3 Carl Bildts bemötande av jävanklagelser på  
tre olika mediala arenor 

Carl Bildts bemötande av jävanklagelser på tre olika mediala arenor-en retorikanalys skriven av 
Magnus Dahlström fokuserar på Carl Bildts roll i situationen med Schibbye och Persson. Studien visar 
i synnerhet på de retoriska grepp Carl Bildt använde sig av när han blev utfrågad om Lundin oil i 
samband med Schibbye och Perssons tillfångatagande. Författaren menar att utrikesministern 
framställde en erfaren och professionell bild av sig själv i anklagelserna mot honom.  

!
2.4 Utrikesjournalistikens antropologi 

Det finns en mängd analyser som behandlar hur västerländska mediers framställer etnisk tillhörighet, 
däribland Anna Roosvalls Utrikesjournalistikens antropologi-Nationalitet, etnicitet och kön i svenska 
tidningar (2005). Roosvall menar att utrikesjournalistiken har till uppgift att rapportera om globalt 
täckande händelser, men omöjligt kan täcka allt. Detta skapar i utrikesjournalistiken en snäv 
geografisk bild som lyfter fram vissa delar av världen mer än andra, i förlängningen leder detta till att 
dessa områden anses vara viktigare.  

Roosvall (2005) menar också att utrikesjournalistiken skapar en tydlig bild av ”oss” och ”de andra” 
genom hur det rapporteras runt olika geografiska områden. Roosvalls slutsats är att den bild som 
förmedlas i svensk utrikespolitik är en bild av västvärlden som världens centrum, hon menar också att 
det finns en tydlig klassindelning i utrikesreportagen, då västvärlden framstår som mer betydelsefull än 
andra delar av världen. Det finns också andra delar i världen som framställs som viktiga, men då främst 
för att dessa ses som farliga och ett hot för västvärlden. Roosvall konstaterar också att världen beskrivs 
utifrån en mans perspektiv, inte sällan som i egenskap av expert i specifika situationer. 

!
2.5 Reserverad demokrati 

Magnus Dahlstedts doktoravhandling Reserverad demokrati (2005)  tar upp representationen av 
icke-svenskar i svensk media. Han menar att sättet som rapporteringen runt ”vi” och ”dem” sker 
bidrar till en av-demokratisering av vissa grupper i samhället. Detta sker genom att dessa ”andra” 
grupper inte får uttrycka sig själva utan ofta beskrivs av experter. De utsatta grupperna känner 
följaktligen att den svenska demokratin inte gäller dem. Dahlstedts (2005) slutsats är att det finns en 
myt om Sverige som ett starkt demokratiskt välfärdssamhälle. I likhet med Roosvall (2005) menar 
Dahlstedt att det finns en ”den andre”, men Dahlstedts ”andre” skiljer sig från Roosvalls version då 
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Dahlstedts begrepp snarare syftar på ”den andre” i form av att vara icke-etnisk svenska personer som 
inte tycks vara legitimerade att ta del av samma slags demokrati som ”riktiga svenskar”.   

!
!
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3. Teori 
3.1 Postkoloniala teorier  

Postkoloniala teorier syftar på hur västerländska och den specifika ”vita” kulturen format en hegemoni 
och en ”rätt” att se den västerländska kulturen som överlägsen och bättre.  Postkolonialism som så är 
således en produktion av kulturella värden (Pennycook, 1998:39). 

Postkolonialism knyter också an till begreppen ”den vite mannens börda” och ”den andre”. Dessa båda 
begrepp bygger på ett kulturellt sätt att se på den vita överheten och ”den övriga världen”. Den vite 
mannens börda syftar till hur det finns en föreställning om hur vita västerlänningar har till skyldighet 
att fostra och civilisera, men också att rädda  ” den svarte”(Murphy, 2010:32). 

!
3.2 Orientalism 

Edward Said är en postkolonial teoretiker som framför allt i sitt arbete och sin bok Orientalism (1997)  
kritiserar orientala studier. Enligt Said så utövar Väst makt på Öst genom dess framställning av 
”Österlandet” och dess kultur (Said 1997:70-71). Said lyfter också fram hur orientalismen alltid har 
verkat för att västerlänningar ska vara rösten åt personen från Orienten och detta reproducerar ett 
maktförhållande där Väst ständigt står högre ställd än Öst. 

!
3.3 Vithet och binära oppositioner 

Richard Dyer är professor i filmvetenskap vid University of Warwick och är författaren av boken White 
(1997). Han menar att vithet i det västerländska samhället är så normgivande att vithet inte erkänns 
som ett fenomen, utan snarare existerar som det ”normala”, detta medför att en person som är vit är 
per definition ”normal”. Författaren menar också att vithet förknippas med individualitet, komplexitet 
och intelligens (Dyer, 1997:10) Enligt Dyer måste vithet omvandlas från norm till att börja betraktas 
som något säreget och främmande istället för det eftertraktansvärda. Då analysen av rapporteringen 
görs med Dyers postkoloniala perspektiv till grund möjliggör detta en kritisk förhållningspunkt till hur 
journalistiska normer och förhållningssätt till ’ras’ (re)produceras. Dessa normer kan återskapas i 
samhället genom något som Dyer kallar för ”binära oppositioner”.  

!6



Stuart Hall är en kulturteoretiker som i likhet med Richard Dyer menar att bilden av vithet skapar 
med alla dess föreställda tankebilder också ett förhållande som står i direkt motsats till det vita. Detta 
motsatsförhållande  är ”svarthet” och får representera motsatsen till alla de saker som vithet inte 
representerar. I boken Representation: Cultural Representations and Signifying pratictices (1997) 
menar Hall att då vithet representerar normen och därmed ofta positiva aspekter så får svarthet ofta 
representera negativa aspekter (Hall et al, 1997:235). Binära oppositioner kan inom journalistik ta sig 
uttryck i att icke-vita människor presenteras på ett ofördelaktigt, stereotypisk eller generaliserande 
sätt.  

I och med analysen av rapporteringen som gjordes om Schibbye och Persson är det möjligt att se i 
huvudsak två olika sidor där Schibbye och Persson representerar det ”vita” och därmed också positiva 
aspekter såsom godhet, oskuld och framsteg. Etiopien å andra sidan kan ses som en representant för 
motsatsen till vithet som exempelvis ondska och underutveckling. 

!
3.4 Subaltern och dess talan 

Gayatri Spivak är en postkolonial teoretiker som menar att det finns en föreställning om att fattiga och 
förtryckta människor har en  egen röst som ett aktivt subjekt men att detta är felaktigt. Spivak skriver i 
sin bok Can the Subaltern speak? (1988) att subaltern är den grupp med individer som är mest utsatta 
i samhället, dessa är ofta fattiga, icke-vita kvinnor, men subaltern kan också representera andra 
sociala grupper (Spivak, 1988:94-95). I denna analys kan det vara väsentligt att se vilka typer av 
individer som fått uttala sig i frågan om Johan och Martin och vilka samhällsgrupper som lyfts fram 
som viktiga i processen. 

!
3.5 A global sense of place 

Doreen Massey är en geograf och samhällsvetare som talar om människors mobilitet och hur olika 
typer av mobilitet och rörelse påverkar jämställdheten i samhället. I artikeln menar Massey att det 
finns platser eller ”spatiala rum” på global och lokal nivå och dessa rum och geografiska områden har 
olika samhällsgrupper varierande grad av tillträde till. Samhällsstrukturer som reproducerar 
diskriminerande ideér om ’ras’, kön och socioekonomiska aspekter spelar in tillsammans med det 
kapitalistiska styret i uppdelningen av samhällsklasser. Dessa grupper av individer har varierande 
grad av rörlighet inom dessa rum och det (re)producerar i sin tur orättvisa maktförhållanden. Enligt 
Massey är de personer som har störst mobilitet också de som i regel är rikast och därmed också har 
störst makt. Massey påpekar dock också att det finns de samhällsgrupper som reser och mobiliserar 
genom globala rum men får trots inte det åtnjuta kapitalismens fördelar. Dessa grupper är exempelvis 
flyktingar som tvingas lämna sina hem på grund av krig och fattigdom och har inte heller på samma 
sätt kontrollerar sin egen rörelse genom rum (Massey, 1991:25 ff).  
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Utifrån Masseys geografiska perspektiv kan Schibbye och Persson ses som en del i en privilegierad 
skara individer som tillåts färdas fysiskt men också socialt inom olika rum. Som vita, högutbildade 
medelklassmän tillåts de resa genom de flesta rum- socialt och geografiskt, men de kan likväl delvis 
begränsas att utnyttja rum på grund av sitt journalistiska yrke.  

!
3.6 Makt/Kunskap 

Begreppet Makt/Kunskap myntades av Michel Foucault och syftar till att förklara hur vissa individer 
och grupper av individer ges legitim plats i samhället att uttala sig inom ett visst område. Foucault 
menade i The archeaology of knowledge (1972) att den givna legitimitet legitimerar denne att utföra 
makt inom detta område (Foucault, 1972:50). Foucault påvisade detta sina teorier i exempelvis 
Madness and civilization (1989) där han skrev om 1700 och 1800-talet mentalsjukvård och hur 
dåtidens läkare legitimerades att spärra in ett stort antal patienter (Foucault, 1989:38). 

Någon som har tagit Foucaults makt/kunskaps-teorier och applicerat dessa på modern medieteori är 
medievetaren Michael Higgins som i sin studie Media and their publics (Higgins 2008:4) skriver om 
hur allmänheten presenteras i traditionella medier. Higgins menar att vissa aktörer i medier får 
representera allmänheten och han undersöker i sin studie också hur allmänhetens åsikter presenteras. 
Higgins menar att komponenter som enkelhet och autenticitet i samband med legitimerade experter i 
medierapportering konstruerar ett orättvist maktförhållande mellan medier och allmänheten.   

I fallet med Schibbye och Persson är det möjligt att se att vissa personer gavs legitimitet att uttala sig. I 
vissa fall användes Utrikespolitiska Departementet, den etiopiska ambassaden eller andra journalister 
för att sia om situationen, dock var det sällan med undantag för några få gånger i artiklarna som 
etiopiska medborgare fick uttala sig i frågan. 

!
!
!
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4. Material och avgränsning 
Materialet som analyserats i föreliggande uppsats kommer att bestå av artiklar från Svenska 
Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Aftonbladet. Dessa tidningarna har valts för att de är de 
fyra största tidningarna i Sverige och kan därför ses som tongivande i rapporteringen gällande 
Schibbye och Persson och även i samhällsdebatten. För att se eventuella skillnader och utveckling i 
rapporteringen av nyheterna kommer tre nedslag göras i materialet, dessa nedslag kommer att göras 
vid tillfällen som bedöms varit viktiga eller på något sätt kritiska för händelsens utveckling.  

När tidpunkterna för de tre urvalsperioderna hade fastställts så lottades två artiklar per tidning och 
nedslag fram. Det resulterade i åtta artiklar per nedslag, därmed totalt 24 artiklar i analysen. 
Lottningen genomfördes periodvis per tidning och gick till på följande vis : Alla Aftonbladets artiklars 
rubriker från den första urvalsperioden skrevs ned på papperslappar och därefter drogs två stycken 
lappar ur en skål. Denna procedur genomfördes med varje tidning i varje nedslag. 

 Artiklarna plockades ut från sökmotorn Retriever och perioden sträckte sig från det datum då fallet 
uppmärksammades i svenska medier till och med Schibbye och Perssons frisläppande och 
presskonferens i Sverige. 

• Det första nedslaget behandlar själva gripandet som skedde 2011-06-31. Den första 
urvalsperioden sträcker sig från 2011-07-04 till och med 2011-07-06 eftersom 2011-07-04  var 
det första datum som det skrevs om Schibbye och Perssons försvinnande i tidningarna. 
Urvalstiden är bara två dagar, detta för att rapporteringen var som tätast under de första 
dagarna och det var därmed lättare att få tillgång till material.  

• Det andra nedslaget sträcker sig från 2011-10-16 då rättegången mot Schibbye och Persson 
startades till och med 2011-10-20, anledningen till att denna urvalsperiod var längre än den 
första perioden är för att det under denna tid i händelseförloppet skrevs färre artiklar än då 
Schibbye och Persson greps.  

• Den tredje urvalsperioden behandlar frigivningen som skedde den 2012-09-10 till och med 
2012-09 15. Anledningen till detta tidsspann är fem dagar för att se om det uppstod något typ 
av debatt i efterspelet till frigivningen och vilka personer som fick uttala sig i denna del av 
processen. 

!
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4.1 Tillvägagångssätt 

Expressen, DN, SvD och Aftonbladet rapporterade frekvent om situationen med Schibbye och Persson 
tiden i Etiopien och de båda journalisternas identiteter tillkännagavs redan i de första 
rapporteringarna, (se Aftonbladet 2011-07-04). Den täta rapporteringen gällande de två journalisterna 
under den utvalda tidsperioden samt det relativt ovanliga efternamnet ”Schibbye” bidrog till att 
urvalet av sökordskombinationer som använts i retriever kunde begränsas till följande:  

”svenska (and) etiopien”  

”journalist (and) etiopien”  

”schibbye (and) persson”.  

!
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5. Metod 
Denna undersökning åsyftar att se nyanser och dolda värderingar i texter genom att undersöka 
enskilda element i texterna. På de sätt som artiklarna beskriver Schibbye och Persson kan ge en 
uppfattning om hur olika värderingar och sociala normer skapas och reproduceras i texter. Metoden 
som används i analysen av tidningsartiklar är därför kvalitativ metod då den kvalitativa metoden ser 
till betydelsen av detaljer och analyserar hur dessa kan vara viktiga i en större process (Thurén 
2007:112).  

!
5.1 Kritisk lingvistik 

Kritisk lingvistik är en förgrening från kritisk diskursanalys. Metoden har utvecklats av bl.a Norman 
Fairclough, Roger Fowler och Michael Halliday. 

Enligt Norman Fairclough i boken Language and Power (1989) är språket något som kan undersökas 
utifrån ett socialt och samhälleligt perspektiv då det är skapat på grunden av en social påverkan, 
språket har därmed sociala effekter. Det sociala samspelet i samhället, menar Fairclough, har också 
konsekvenser i språket och dess användning i skrift, tal och läsning. Språket och det sociala speglar 
inte bara varandra, de är också delar av varandra (Fairclough 1989:23). 

Kritisk lingvistik syftar ofta till att undersöka sociala problem och politiska spörsmål genom sociala 
interaktioner och element i texter. Metoden verkar för att åskådliggöra sociala strukturer, och 
undersöker även hur användningen av texten kan påverka sociala strukturer i förlängningen. 
(Fairclough,1989:5). 

Då uppsatsen söker att se hur identiteter skapas genom nyanser och språkliga detaljer så kan kritisk 
lingvistik ses som en lämplig metod att använda sig av då den ser till en texts underliggande 
värderingar. 

!
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5.2 Ordval  

Genom att använda Kritisk lingvistik som metod är det också möjligt att undersöka textens lexikala 
aspekter som t.ex exempel ordval. Analysverktyget ”ordval” utgår från att språket bygger på 
underliggande och undermedvetna uppfattningar om omgivningen. Norman Fairclough menar att 
specifika ordval i en text kan visa var texten och dess skribent befinner sig rent idémässigt (Fairclough, 
1989:113). Fairclough menar också att verktyget kan blottlägga hur sociala relationer ser ut mellan 
olika parter i texten (Fairclough, 1989:116). 

I analysen av materialet utifrån detta verktyg har det varit essentiellt att se till hur skribenten har 
formulerat sig och använt specifika ordval. Detta kan visa hur skribenten vill att läsaren ska tänka 
kring och uppfatta situationen med Schibbye och Persson och kringliggande aspekter. 

”Efter presskonferensen fick Aftonbladet som ett av de första svenska medierna träffa Johan Persson och 
Martin Schibbye för en exklusiv intervju” 

Denna mening skulle exempelvis kunna visa på hur skribenten vill att läsaren ska se Aftonbladet som 
en framstående och framgångsrik tidning.  

!
5.3 Transitivitet 

Ett annat analysverktyg som ingår i den lingvistiska textanalysen är Hallidays transitivitetsmodell.  

Verktyget har utvecklats av lingvistiken Michael Halliday och beskrivs i boken An introduction to 
functional grammar (2004) går ut på att analysera hur valet av perspektiv i en händelse är beskrivet. 
Hallidays transivitetsmodell bygger på sammansättningen av processer och deltagare.  

I Hallidays modell finns det fyra stycken huvudsakliga typer av processer: mentala, materiella, verbala 
och relationella. Processen består av själva processen i sig, aktörer i processen och dess omständigheter 
som är direkt kopplade till processen  (Halliday, 2004: 173). 

Halliday presenterar sex stycken olika processtyper, denna analys kommer dock enbart presentera tre, 
då det bedöms att dessa tre processtyper är mest relevant för att studera den mängd material som ingår 
i analysen.  

De processer som används i föreliggande analys är den mentala processen, den materiella processen 
och den verbala processen (Halliday, 2004:170).  

!
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5.3.1 Den materiella processen 

Enligt Halliday består den materiella processen av en aktör och den materiella processen i händelsen 
(Halliday, 2004:173). 

”Militären sköt” skulle kunna representera en materiell process och ”Militären” blir aktör och ”sköt” 
blir själva processen. 

Den materiella processen beskriver Halliday som en process av fysiskt handlande och konkreta 
förändringar (Halliday, 2004:179). 

5.3.2 Den mentala processen 

Den mentala processen består av den mentala processen och dess ”kännare” (på engelska senser) 
(Halliday, 2004:173). 

Den mentala processen används när deltagaren tänker eller upplever något (Halliday, 2004:197).  
Halliday menar också att den deltagare som tillskrivs den mentala processen i texten också upplevs 
mer mänsklig och själsligt medveten till skillnad från övriga deltagare i texten som snarare kan 
beskrivas och upplevas som ting (Halliday, 2004: 201-202). 

Ett exempel på en mental process är ”Jag tänker bara på hur det här ska lösa sig” . ”Tänker” blir här 
den mentala processen som utförs av ”kännaren” ”jag”. 

!
5.3.3 Den verbala processen 

Den verbala processen består av en ”talare” (på engelska sayer) och den verbala processen (Halliday, 
2004:173). 

Den verbala processen representerar allt som en deltagare i en text kan tänkas säga eller uttala sig om 
(Halliday, 2004:171). Viktigast är den amerikanske ambassadören. 

- Hans närvaro är värd lika mycket som 250 journalister, säger en diplomat. 

I detta stycke blir ”en diplomat” den verbala talaren och verbet ”säger” tillsammans med uttalandet 
blir den verbala processen. 

!
5.4 Nominalisering och passivisering 

Norman Fairclough skriver om nominalisering i boken Language and power (1989) och beskriver det 
som när en process i en text omvandlas av skribenten till ett substantiv. Detta kan leda till att agenter i 
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exempelvis ett händelseförlopp skrivs bort eller minimeras. I en text kan detta upplevas som att ingen i 
texten ställs till svars för respektive händelseförlopp (Fairclough, 1989:124-125). Ett exempel på en 
passivisering i en mening är exempelvis ”Bara i år har 30 journalister dödats i jobbet, enligt 
organisationen Reportrar utan gränser”.  

I denna mening finns det ingen som presenteras som mördaren av de 30 journalister, på så sätt är det 
inte heller någon som ställs till svars för handlingen. Detta kan också medföra att processen framstår 
snarare som en händelse som ingen har kontroll över än som en handling som en aktör utför.  

5.5 Modalitet 

Lingvisten Norman Fairclough beskriver modalitet i boken Discourse and social change (1992) som 
ett verktyg som kan analysera hur kraftfullt ett uttalande kan kopplas an till den person som sagt det. 
Ett vanligt sätt att mäta modalitet på är att se till modala hjälpverb, adjektiv och uttryck som på ett eller 
annat sätt antyder mängden säkerheten i uttalandet. Fairclough menar också att det kan vara lämpligt i 
en lingvistisk analys att se till formuleringars olika anspråk på säkerhet eller sanning, då exempelvis 
tvekan eller allmänt tveksamma ordval i exempelvis ett uttalande kan säga något om hur starkt 
personen kan tänkas knyta an till sitt uttalande (Fairclough 1992:158-159).  

Genom att i analysen se till modala hjälpverb som ”måste”, bör, ska ”kanske”, ”kan” har det varit 
möjligt att se tendenser till olika grader av modalitet. Att se till andra modala adverb såsom 
”uppenbarligen”, ”möjligtvis”, ”möjligen” och ”troligtvis” etc säger också något om modaliteten i 
artiklarna. Det är också möjligt med metodverktyget modalitet menar Fairclough att se hur sociala 
relationer i samband med olika värderingar och ideologier fungerar i samhället (Fairclough 1992:160). 

Meningen ”Det enda jag känner till är att de gripits och att vissa i deras grupp har blivit beskjutna 
och dödade, att deras livvakter dödats” påvisar att personen som uttalar sig har en relativt låg nivå av 
modalitet då denne gör klart i sitt uttalande att hon/han känner till en aspekt i händelsen men inte så 
mycket mer eller detaljer i frågan. Ordet ”vissa” ger också läsaren en uppfattning av vilka som har 
blivit beskjutna, vilket också tyder på låg modalitet. 

!
5.6 Metoddiskussion 

Kritisk lingvistik kan ses som en metod för att se detaljerade nyanser och underliggande budskap i 
texter. Med med hjälp av kritisk lingvistiska verktyg är det möjligt att få en uppfattning om vilka 
mekanismer i språket som skapar eller reproducerar vissa sociala konstruktioner i samhället genom 
språkets användning. Sett ur en en kritisk synvinkel kan dock kritisk lingvistik vara problematisk då 
den förutsätter att personen som analyserar kommer från en särskild kulturell kontext och därmed 
förstår språkets nyanser på ett visst sätt. Med denna uppsats som utgångspunkt kan detta medföra att 
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det krävs en viss förförståelse för svenska medier och dess uttryckssätt, samt en viss kulturell bakgrund 
för att förstå rapporteringen kring Martin Schibbye och Johan Persson. 

Thorsten Thuréns är journalistlärare vid Stockholms universitet och har skrivit bok Vetenskapsteori 
för nybörjare (2010). Thurén menar att det i analytiskt arbete är essentiellt att se till undersökningens 
reliabilitet och validitet. Med reliabilitet menas att analysens mätningar och jämförelse har utfört 
på ett bra sätt. Metoden ska ha prövats på ett korrekt sätt för den specifika undersökningen och går det 
att testa metoden ett flertal gånger och få fram ett liknande resultat så har analysen en stark 
reliabilitet. Hög validitet tyder på att forskaren har undersökt det som var till avsikt att undersöka, 
alltså att rätt saker undersökts för att komma fram till ett relevant resultat (Thurén, 2010:26-27). 

En annan aspekt är också att analysens objektivitet kan tänkas bli bristande då personen trots en vilja 
att genomföra studien objektivt tenderar att blanda in egna åsikter och förkunskaper i studien. Kritisk 
lingvistisk analys kan också vara problematisk i och med att metoden tenderar att fokusera på detaljer 
i texter och då också riskerar att missa att studera ämnet i ett större samhälleligt perspektiv. 

!
!
!
!
!
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6. Analys och resultat 
Nedan följer en analys som har genomförts av de valda 24 artiklarna från de fyra olika dagstidningarna 
med hjälp av de verktyg som återfinns i metodkapitlet. I analysförloppet gjordes sedan en 
kategorisering av materialet där vissa tendenser uppmärksammades. Dessa tendenser har gett upphov 
till följande kategorier eller teman som bedöms vara relevanta för analysen. Efter dessa teman var 
fastställda gjordes en jämförelse mellan de olika nedslagen i varje tema, detta för att få en inblick i hur 
rapporteringen kan tänkas ha förändrats i varje tema över tid. Analysdelen nedan presenterar inte alla 
artiklarna och deras resultat, utan visar snarare på enskilda exempel på texter som kan tänkas visa på 
särskilda mönster och tendenser, detta för att analysen skulle bli för omfattande om alla artiklars 
analys och resultat redovisades. Analys av hela artiklar kommer inte heller att redovisas utan läsaren 
hänvisas då till kapitel om bilagor, detta för att denna uppsats snarare syftar till att undersöka detaljer i 
språket än en stor mängd text. 

I undersökningen analyserades både skribentens och de intervjuades uttalanden utifrån de olika 
metodverktygen. Anledningen till att uttalande från både skribent och intervjuobjekt analyseras i 
undersökningen är för att skribenten alltid väljer hur ett uttalande ska återges i text, om det ska citeras 
eller omformuleras på annat sätt, hur ett intervjuobjekts uttalande återges kan därför tänkas spegla hur 
skribenten vill forma budskapet i artikeln. 

Varje temadel som formulerats kommer att presenteras kort och i slutet av varje tema presenteras 
också en sammanfattning av temats analys. Därefter kommer en mer övergripande analys samt 
resultatdelen. 

!
6.1 Vi och dem 

I analysen med materialet har det uppmärksammats att texterna tenderar att bilda två läger. Det ena 
sidan talar om Schibbye och Persson som ”svenskarna”, detta i kombination med emotionella 
beskrivningar från de anhörigas sida kan tänka få läsaren att känna någon slags känsla av samhörighet 
mellan sig själv och Schibbye och Persson.  

Å andra sidan finns det ytterligare minst en sida som kan tänkas upplevas mer avlägsen till läsaren då 
emotionella anknytningar och detaljerade beskrivningar sällan sker av dessa personer. 
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Utefter att dessa skillnader i rapporteringen har observerats skapades temat ”Vi och dem”. Den 
fetmarkerade orden i följande text visar på ordval som kan visa på ett skapande av ”vi och dem” i 
texten. 

!
6.1.1 Första nedslaget  

De svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson skulle rapportera om den 
etiopiska militärens övergrepp på befolkningen i Ogaden. Då sköts de och greps. - Nu hoppas vi bara att 

det går bra för dem och att de kommer hem. Det är det viktigaste, säger Johans pappa Kjell Persson. Sedan 

reportern Martin Schibbye, 30, och fotografen Johan Persson, 29, greps i Ogaden nära gränsen till Somalia i 

fredags har ovissheten varit stor. 

De befann sig på frilansuppdrag som inbäddade journalister hos ONFL, Ogadens nationella befrielsefront, 

när de greps och skottskadades av etiopisk militär. I attacken dödades 15 rebeller (Aftonbladet 2011-07-05).  

I denna text är de möjligt att se hur journalisten gör en anknytning till de svenska läsarna när denne 
benämner Schibbye och Persson som ”de svenska journalisterna”. I nästa mening citeras Persson 
pappa: ”Nu hoppas vi bara att det går bra för dem och att de kommer hem”. 

 Det är inte skribenten som explicit uttrycker formuleringen med ordet ”vi”, men att det är en far som 
talar om sin son och använder ordet ”vi” kan tänkas skapa en emotionell anknytning till tidningens 
läsare och en stark ”vi-känsla”.  

 Den mest grundläggande oppositionen som framhävs genom analysen är de två sidorna Sverige och 
Etiopien. Schibbye och Persson omnämns ofta som ”svenskarna” eller ”de svenska journalisterna”. Det 
finns en tendens i artiklarnas rapportering att använda ”svenskarna” i motsatsförhållande till 
”Etiopien” ”den etiopiska regimen” eller ”den etiopiska militären”. 

I analysen har det även framkommit att det också finns andra motsatsförhållanden, om än i mindre 
skala. Carl Bildt beskrivs i vissa artiklar i motsatsförhållande till Schibbye och Persson, och Etiopien 
beskrivs ibland också i motsatsförhållande till Somalien och Eritrea. Etiopien lyfts inte bara fram som 
ett problematiskt område som aktivt utför orättvisa handlingar mot Schibbye och Persson, utan landet 
lyfts också fram som ett hot mot pressfriheten i världen. 

Etiopien dödar vårt folk och världen vet ingenting. Därför är det viktigt att utländska journalister 

kommer hit även om det är farligt. De skjuter journalister för att dölja sanningen, säger Mehdi Abdi 

Rahman, ONLF:s talesman, till Expressen (Expressen 2011-07-04). 

Detta stycke kan tänkas visa på hur ”vi och dem” skapas i med hjälp av ordval och transitivitet. 

”Etiopien” presenteras här som en aktör med en enad vilja som utför materiella handlingar med mål 
att skada ”vårt folk”. Uttalandet från Mahdi Abdi Rahman gör också skillnad på olika grupper av 
människor som är involverade i situationen då han genom sin användning av språket kan tyckas skapa 
olika parter. Förutom ”Etiopien” också finns ”vårt folk” och ”världen”. Mahdi Abdi Rahmans uttalande 
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kan tänkas säga något om hur språkets bruk producerar och reproducerar social sammanhållning och 
utanförskap i rapporteringen kring Schibbye och Persson. 

!
6.1.2 Andra nedslaget 

Vi måste visa vårt stöd för journalisterna 

Två svenska journalister sitter fängslade i ett ökänt fängelse i Etiopien. De riskerar 15 års fängelse för 

journalistiskt arbete i Ogadenprovinsen. 

Ändå är engagemanget från oss svenska publicister så här långt lamt. Det duger inte. Spekulationer i varför 

vi publicister hittills varit lika synliga som tysta diplomater leder kanske ingenstans. Men det har i 
kommentarer kring fallet funnits en underton av att Johan och Martin är äventyrare, inte "riktiga" 

journalister (Aftonbladet 2011-10-17). 

Detta  är stycke taget från en kultursida i Aftonbladet och visar på hur en vi och dem-känsla kan 
förmedlas genom att tala till läsarna som sina likasinnade. Skribenten använder sig av ordet ”vi” vid ett 
flertal tillfällen och skapar därefter en slags relation med läsaren och genom texten verkar det som om 
skribenten konstruerar en slags förutbestämd läsare (Fairclough, 1989:153).  

Skribenten i denna text kan tänkas skapa en slags ”vi-relation" till läsaren genom att tala till denne och 
ta läsarens förförståelse för självklar. Modaliteten i stycket kan tolkas som stark med meningar som 
”Det duger inte” och ”vi måste visa vårt stöd för journalisterna”. Modaliteten i texten kan också tänkas 
bidra till en slags självklar uppmaning till ”vi:et” i texten och kan möjligen fastslå ett kollektivt 
tankesätt. Anledningen till att modaliteten i texten kan anses vara så pass stark kan tänkas vara för att 
artikeln finns på kultursidorna och därmed kan ses som mer av en debattartikel än en nyhetsartikel.  

Addis Abeba. En regimtrogen etiopisk tidning hävdar att de åtalade svenskarna "i hemlighet" kom överens 

med en gerillagrupp om att använda sina yrkeskunskaper för att stödja och stärka den terroriststämplade 

organisationen. 

 Det är den engelskspråkiga tidningen Ethiopian Herald som i en stor artikel på förstasidan skriver att de 

terroriståtalade svenskarna - journalisten Martin Schibbye och fotografen Johan Persson - "i hemlighet" i 

London ska ha träffat ONLF-gerillans pr-chef, som kallas "en viss Abdi". 

!
Tidningen skriver att journalisterna då ska ha kommit överens med denne Abdi om att "använda sina 

professionella kunskaper" till att stödja och stärka den i Etiopien terroriststämplade gerillagruppens 

positioner. 

Ethiopian Herald hänvisar till åtalet, och med de kontakter den regimtrogna tidningen har kan man anta att 

det är så här som åklagarna kommer att argumentera under rättegången. 

Svenskarna påstås också ha fått vapenträning i Somalia. Därefter ska de ha börjat samla in 

"underrättelseinformation" om oljeprojektering i regionen. Det ska ha varit i "det skedet av 

terroristhandlingarna" som de greps, skriver tidningen. 
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Däremot nämner tidningen ingenting om att svenskarna nekar till terrorbrott (DN 2011-10-20). 

Denna text är skriven under det andra nedslaget och består av varierad modalitet. ”Här är de redan 
dömda” kan tyda på att skribenten vill skapa en dramatisk ton i artikeln. Denna mening kan också 
tänkas skapa en slags uppfattning att hela landet Etiopien har dömt Schibbye och Persson och 
skribenten verkar ta en slags förkunskap av sina läsare för given då denne förväntar sig att tidningens 
läsare ska förstå vilka rubriken handlar om, detta kan tänkas bidra till en ”vi-mentalitet” där de som är 
insatta i frågan blir en slags utvald läsargrupp med förförståelse och sympatiserar med skribenten samt 
Schibbye och Persson. 

Skribenten använder dock inte ordet ”vi” i texten men ord såsom ”hävdar”  och ”påstås” visar på låg 
modalitet och att skribenten tvivlar på saker som har sagts i den etiopiska tidningen.  

I meningen ”En regimtrogen etiopisk tidning hävdar att de åtalade svenskarna "i hemlighet" kom 
överens med (…)” 

Något som också kan tolkas som en tveksam ton från skribenten är att denne har valt att sätta 
citationstecken vid ”i hemlighet”, det är inte explicit angivet att skribenten använder sig av sarkasm 
men i läsningen av meningen är det möjligt att tolka in att skribenten upplever uttalandet som ett 
skämt. Att citatet också används i samma sammanhang som ordet ”hävdar”  kan möjligtvis stärka 
känslan av att skribenten vill att läsaren ska förstå skribentens kritiska förhållningspunkt till det som 
sägs från etiopiskt håll. ”En viss Abdi” är ännu en gång skribenten använder citationstecken, det är 
möjligt även här att tolka användningen av citationstecken som ett retoriskt grepp för att 
uppmärksamma läsaren om enskilda uttalanden som kan förefalla inskränkt. 

Artikeln fortsätter att använda citationstecken och även i detta fall kan det tolkas som att skribenten 
försöker föra fram en poäng med en underliggande ironisk ton. ’’Använda sina professionella 
kunskaper’’ är något som skribenten väljer att citera, möjligen för att påpeka påståendet som märkligt 
och dumt. Två gånger till i texten används denna typ av citation och det är möjligt att se likheter mellan 
citationerna och de ”kaninöron” som kan gestaltas med fyra fingrar för att belysa en ironisk poäng 
(språkrådet:2011). Tanken med citationen kan också skapa en slags känsla av samförstånd mellan 
skribent och läsare.  

6.1.3 Tredje nedslaget 

 Här är kyssen på svensk mark - efter en 14 månader lång mardröm. När Johan Persson och Martin Schibbye 

äntligen fick komma hem och träffa sina familjer var känslorna överväldigande. 438 dagars oro, förtvivlan 

och längtan - både bakom gallren, men också för alla anhöriga hemma i Sverige var över.  

Stormen "Leslie" river, sliter och ryter. Regnet piskar mot kind och hår. 

Men när Martin Schibbye och Johan Persson tar sina nära och kära i famn på den våta asfalten på Arlanda är 

det med ens bara värme och kärlek i luften. 
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Där väntar mammor och pappor, bröder och systrar. Plötsligt är det som om storm och regn och isande kyla 

inte finns. 

- Det är lyckans dag i dag, säger Johans mamma, Kristina Persson, till Sveriges Radio. 

Med finns också Martins fru Linnea Schibbye Steiner som också var med på planet. 

Hon är ett enda stort leende och kan inte låta bli att kyssa sin man gång på gång. 

- Det är bara underbart och härligt och galet, säger hon till SVT. 

De friade journalisterna svarar kort på mediernas frågor om hur det känns att vara hemma. 

- Det är skönt, säger Johan. 

- Det här är första dagen som jag har min yttrandefrihet tillbaka, säger Martin innan de åker för att hålla 

presskonferens i ABF-huset i Stockholm (Expressen 2012-09-15). 

I denna text är det möjligt att se hur skribenten väljer positivt laddade ord som ”kyssen”, ”värme” och 
”längtan” i texten, dessa kan visa på glädje och frihet i relation till Schibbye och Perssons frigivelse. 
Orden kan tänkas knyta an till läsaren emotionellt och därmed få läsaren att känna empati och glädje 
med Schibbye och Persson.  

Schibbye och Persson familjemedlemmar citeras och deras känslor beskrivs.  Schibbyes fru Linnea 
beskrivs följande vid ett tillfälle: ”hon är ett enda stort leende”. Att använda en känsloyttring och 
applicera det på en aktör så personen i fråga ”blir” sin känsloyttring kan tänkas vara ett grepp från 
skribentens sida att förmedla en stark känsla till läsaren. 

Modaliteten i texten kan tolkas som relativt låg då det sällan förmedlas några tveksamma eller kritiska 
yttringar. Detta kan i sin tur tyda på att skribenten inte förhåller sig negativ till Schibbye och Perssons 
frigivning och hemkomst till Sverige. ”Kyssen på svensk mark” och ”hemma i Sverige” är två 
formuleringar i texten som framställer Sverige och svenskhet som något positivt och tryggt i 
sammanhanget. Att Sverige och svenskhet anknyts med positiva aspekter och värdeord kan för läsaren 
tänkas stärka en ”vi-känsla” med Sverige och svenskarna.  

6.1.4 Sammanfattning ”Vi och dem” 

Tendenser och mönster som observerats i samband med temat visar på hur emotionella anknytningar 
gjordes i rapporteringar genom att citera Schibbye och Perssons familjemedlemmar samt genom att 
skriva om känsloyttringar i samband med olika händelser i Schibbye och Perssons situation. Edward 
Said menar i boken Orientalism(1997) att det genom historien har skapat en vetenskap och ett sätt att 
tänka kring människor ”från Öst”. Dessa tankesätt, menar han, främjar även i modern tid en 
föreställning att Östvärlden och Västvärlden skulle vara fundamentalt olika varandra. Detta tankesätt 
skapar en ”vi och dem”-mentalitet. Genom att jämföra texternas olika tidsperioder är det möjligt att se 
hur olika ”vi och dem”-tendenser förändras över tid och därmed också journalisternas diskussion kring 
Schibbye och Persson. Det första nedslaget visade på en större rapportering kring själva konflikten och 
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mer ”fakta ” om situationen. Det skapades dock tidigt i rapporteringen en ton i artiklarna om att 
Schibbye och Persson var en part i händelseförloppet som skribenterna överlag sympatiserade med, 
detta skapar även uppfattningen om att Schibbye och Persson är två personer som läsaren ska 
sympatisera med. ”Dem”-aspekten blir också tydlig då de andra parterna i rapporteringen beskrivs i 
mindre utsträckning och dessa beskrivs i regel bara i kontext till Schibbye och Perssons gripande och 
befrielse. Denna successiva nedtoning av ”dem” kan tänkas bidra till att läsaren inte får ”lära känna” 
dessa parter på samma sätt som Schibbye och Persson blir bekanta identiteter för artiklarnas läsare. 
Beskrivningen av ”dem” förändras på så sätt i tidsperioderna genom att de andra parterna beskrivs i 
större utsträckning tidigt i skedet, men att de i den andra och den tredje perioden nästan bara beskrivs 
uteslutande i för att beskriva bakgrunden till Schibbye och Perssons situation. Detta kan leda till att 
”dem” förminskas i rapporteringen och därför kan det också tänkas att ”dem” upplevs som mindre 
bekanta och mindre viktiga i jämförelse med Schibbye och Persson. 

!
  

  

6.2 Individualisering och generalisering  

I beskrivningen av Schibbye och Persson är det möjligt att se en slags individualisering av de båda 
journalisterna, de nämns ofta vid för och efternamn och läsaren informeras om Schibbye och Perssons 
ålder samt yrke. Deras identiteter framställs ibland som en enhet med varandra och ibland som 
individer var för sig. Å andra sidan är det också möjligt att se en slags kollektivisering och 
generalisering av allt som klassas som ”Etiopien” i rapporteringens händelseförlopp. Utifrån dessa två 
sätt att framställa personer eller grupper har temat ”individen och kollektivet” utformats. Den 
fetmarkerade texten från artiklarna representerar individualisering och generalisering i samband med 
rapporteringen.   

6.2.1 Första nedslaget 

Det var i slutet av juni som de två svenskarna från Stockholm - frilansjournalisten Martin 
Schibbye 30, med tidigare uppdragsgivare som Sydsvenska Dagbladet och norska Aften-posten, och 
fotografen Johan Persson, 29, som bland annat jobbat för Svenska Dagbladet och Fokus och vunnit 
flera fotopriser - lyckades ta sig in i Etiopien via Somalia. 

!
I artikeln De hålls fångna i Etiopien (Expressen 2011-07-04) presenteras Schibbye och Persson som 
”svenskarna från Stockholm”, beskrivningen kan ses som detaljerad då den presenterar både 
Schibbyes och Perssons nationalitet och vilken stad de kommer ifrån.  
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Senare i samma text skriver textförfattaren att Schibbye och Persson ”lyckades ta sig in i Etiopien via 
Somalia”, denna beskrivning av geografi och geografisk belägenhet kan i analysen ses som betydligt 
mer generaliserande och oprecis än den formuleringen som gällde Schibbye och Persson och deras 
relation till Sverige och dess geografi.  

Något annat som talar för en generalisering och även framställningen av ”den andre” i texten 
framkommer i följande mening: 

Johan Persson och Martin Schibbye greps under en eldstrid mellan etiopisk militär och ONLF-gerillan 
i Ogadenprovinsen. 

Schibbye och Persson är de första som nämns i meningen och de nämns vid för och efternamn, de två 
övriga parterna ”etiopisk militär” och ”ONLF-gerillan” framställs enbart som två organisationer och 
inga individer nämns vilket kan ge intrycket att Schibbye och Persson identiteter är viktiga att nämna.  

Den etiopiska gerillan ONLF och andra regimkritiska parter kan ibland i artiklarna ses som 
individualiserade från landet Etiopien, som i exempelvis när medlemmar från ONLF-gerillan får uttala 
sig: 

Abdi Mahdi, som leder ONLF från London, säger att han pratade med svenskarna för tre dagar 
sedan.  

-Jag pratade med dem när de var på väg in i Ogaden, de fick med sig guider och väganvisningar. De skulle 
åka runt inne på hela området men när vi inte hörde något ifrån dem blev vi oroliga, säger Mahdi (DN 
2011-07-05 Gripna svenskar inför domstol idag). 

I uttalet ovan representerar Abdi Mahdi gerillan som hjälpte Schibbye och Persson att ta sig in i det 
omstridda området. Ordvalen i beskrivningen av Mahdi, exempelvis att han är en ledare för ONLF-
gruppen i London visar på någon typ av legitimitet i uttalandet och Mahdi blir också individualiserad i 
beskrivningen. Mahdi kan ses som en av de representanter för Schibbye och Persson som får föra deras 
talan då de själva inte kan tala. 

En talesperson Etiopiens regering uppgav i går att 15 ONLF- rebeller dödades i sammandrabbningen 
som ledde till gripandet. Enligt ett pressmeddelande från rebellerna fanns Martin Schibbyes och Johan 
Perssons guider bland de dödade (Svd 2011-07-05). 

Detta stycke innehåller endast två parter som identifieras med namn och identitet och dessa är 
Schibbye och Persson, detta kan vara ett tecken på hur Schibbye och Persson ses som viktiga personer 
att lyfta fram i rapporteringen. 

Att skribenten väljer att skriva ”en talesperson”, ”rebeller” och ”guider” påvisar att Schibbye och 
Perssons identiteter är viktigare att presentera än andra övriga parter i skeendet. Detta kan i 
förlängningen ge en uppfattning till läsarenatt Schibbye och Persson är huvudpersonerna i 
rapporteringen men också att de är viktigare att belysa än övriga parter i händelseförloppet. 
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6.2.2 Andra nedslaget 

De ser mot sina familjer: Martins mamma Karin, hustrun Linnea. Och Johans pappa Kjell. 

En vakt tar av deras handfängsel och de sätter sig ner. 

Båda ser ut att må någorlunda, de verkar inte ha magrat för mycket efter tre och en halv månad i etiopiska 
fängelser. De har klippt sig och klätt sig prydligt, Schibbye har svart kavaj, Persson en blå struken skjorta. 

USA-ambassadör på plats 

I sista stund har rättegången flyttat från en av domstolens minsta salar till en betydligt större. Den liknar en 
sliten svensk gymnastiksal med tegelväggar och höga spruckna fönster längs långsidan. 

Femton poliser och några soldater med automatvapen vakar över oss åskådare, redo att kasta ut den 
som tar minsta bild. 

Svenska ambassaden har fått stöd. Runt femton utländska diplomater, med makt över många 
biståndsmiljarder, har kommit hit. 

Viktigast är den amerikanske ambassadören. 

- Hans närvaro är värd lika mycket som 250 journalister, säger en diplomat. 

!
I denna text är det möjligt att se en detaljerad beskrivning av Schibbye och Perssons 

familjemedlemmar, Schibbye och Persson utseende och att de har klippt sig beskrivs också av 
skribenten. Att i detalj beskriva Schibbye och Persson kan ses som ett sätt att göra dem ännu mer 

kända för läsarna. Detta kan också tänkas leda till att skribenten ”gör” Schibbye och Persson med 
familjer till egna individer genom att visa att de är viktiga att berätta om. Poliser och soldater är 

beskrivna men inte utförligt och det kan tolkas som om dessa inte individualiseras då de endast 
beskrivs flyktigt i skribentens beskrivning av omgivningen.  USA-ambassadören nämns inte vid namn 

men beskrivs som en viktig person i rättsprocessen då han jämförs med 250 journalister. !!
6.2.3 Tredje nedslaget 

!
"Vi åt grillspett" 

Vad har ni längtat efter mest, på ett personligt plan? 

- Bara att få åka hem och vara sig själv, säger Johan. 

- Jag har ju längtat efter Linnea (Martins fru, reds anm) såklart. Tanken var först att jag skulle se henne 
först när jag landat här. Men så fort jag kom till Istanbul ringde jag direkt och sa: "Kom hit". Hon var inte 
svårövertalad, säger Martin. 
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Vad var det första ni gjorde? 

- Vi åt grillspett. Hon drack en Corona och jag drack vatten och vi bara njöt av utsikten över Bosporen, säger 
Martin. 

- Jag försökte få i gång Itunes och ladda ner Thåströms nya skiva. Jag satt i två dagar, men det funkade inte, 
jag visste inte hur man gjorde, säger Johan. 

Vill sova - och bada 

Väl på svensk mark handlar det mesta om att bara försöka landa. - Egentligen vill man bara supa ned sig och 
sova. Men vi kommer nog tvingas låta oss bli intervjuade till sent. När det här är över ska jag nog dricka ett 
par flaskor vin och bara lägga mig i min soffa och lyssna på Pink Floyd, säger Johan. 

!
I detta sista nedslag framställs Schibbye och Persson som individer genom att de blir citerade 
ordagrannt, var för sig. Deras handlingar beskrivs i detalj och läsaren inbjuds till att lära känna 
Schibbye och Persson ännu mer. !!
6.2.4 Sammanfattning ”Individualisering och generalisering” 

!
I det första nedslaget är det möjligt att se en viss individualisering av Schibbye och Persson, men snart 
i rapportering ökar de detaljerade beskrivningarna av de båda. Det är möjligt att säga att Schibbye och 
Persson framstår som individer och även deras anhöriga. Andra parter i konflikten kan dock ses som 

betydligt mer generaliserade då de beskrivs i form av ”den etiopiska regeringen” ”ONLF-gerillan” och 
ibland även ”Etiopien”. 
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 6.3 Rapporteringen i förhållande till den etiopiska 

konflikten 

Analysen har visat att artiklarna i det första nedslaget fokuserade aningen mer än artiklarna i de två 
senare nedslagen på att informera om konflikten och vilka konsekvenser den haft i ett mer globalt 
sammanhang. Detta har lett till att temat ”Rapporteringen i förhållande till den etiopiska konflikten” 
har skapats.  

!
6.3.1 Första nedslaget 

I artikeln Svenskar fast i etiopisk konflikt som har plockats från det första artikelurvalet beskriver 
skribenten hur många journalister som sitter fängslade i olika fängelser över hela världen. Med hjälp av 
att se till textens val av ord är det möjligt att se hur denna text beskriver gripandet av Schibbye och 
Persson som något större än bara en personlig konflikt för de båda journalisterna.  

Bara i år har 30 journalister dödats i jobbet, enligt organisationen Reportrar utan gränser. 148 

journalister sitter i fängelse. En av dem är den svensk- eritreanska journalisten Dawit Isaak som suttit 

fängslad i snart tio år utan rättegång. 

Människorättsorganisationen Freedom House konstaterar i sin års- rapport att bara en av sex människor i 

världen lever i länder där medierna är fria. Etiopien tillhör enligt Freedom House de länder där medierna 

inte är fria (Svd 2011-07-05). 

Senare i artikeln läggs mer fokus på att beskriva bakgrunden till varför journalisterna reste till 
Etiopien, vilket var för att rapportera om en konflikt mellan Somalia och Etiopien. Artikeln belyser 
konflikten från ett perspektiv där inte enbart Schibbye och Persson och deras gripande är i fokus, utan 
även kringliggande områden och landet de befinner sig i. 

Den omstridda högplatån Ogaden i sydöstra Etiopien har länge varit skådeplats för en separatistisk 
konflikt som krävt tusentals människoliv. Ogaden gränsar till Somalia och trots att det fattiga området 
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tillhör Etiopien är nästan hela befolkningen muslimer av somalisk härkomst medan Etiopien i övrigt 
domineras av kristna. 

Ogaden beskrivs här såsom ett konfliktområde och skribenten beskriver var Ogaden är placerat i 
Etiopien och relation till Somalia. Det ges även en beskrivning av områdets religiösa tillhörighet. 
Textstycket talar med stark modalitet på ett sätt som får det att framstå som att skribenten inte har 
några tvivel på vad denne har skrivit. I slutet av stycket kan Etiopien som part i konflikten här tänkas 
uppfattas som en ond aktör då ord som ”omstridda” ”fattiga” och ”domineras” kan tolkas som negativt 
laddade ord. ”Etiopien i övrigt domineras av kristna” kan ses som en materiell process där de ”kristna” 
är en aktör som utför en materiell handling gentemot landet Etiopien. 

6.3.2 Andra nedslaget och tredje nedslaget: 

I det andra och det tredje nedslaget är det svårt att hitta en artikel som till fullo endast behandlar och 
diskuterar den Etiopiska konflikten och dess konsekvenser. Etiopien nämns nästan bara i kontext till 
Schibbye och Perssons rättegång och frigivning. 
Det kan tolkas som att det i dessa nedslag enbart är relevant med Schibbye och Perssons historia. !
6.3.3 Sammanfattning ”Rapporteringen i förhållande till den etiopiska konflikten” 

I början av rapporteringen är det möjligt att se ett relativt stort fokus på en internationell kontext då 
omständigheter i konflikten beskrivs för läsare. Artiklarna talar om Ogaden, Somalia och Etiopien och 
det talas om journalisters situation och pressfrihet ur ett globalt perspektiv.  

!
!

6.4 Rapporteringen i förhållande till Schibbye och 

Perssons situation  

Genom analysen har det blivit möjligt att se en förändring över tid i rapporteringens fokus. Föregående 
kategori menade på att rapporteringen i det första urvalet till viss del fokuserade på konflikten mellan 
Etiopien och Somalia och dess globala konsekvenser. Denna kategori vill dock påvisa att fokus med 
tiden förflyttades till att nästan enbart belysa Schibbye och Perssons situation och deras rättsprocess. 
Utifrån detta har kategorin ”Rapporteringen i förhållande till Schibbye och Perssons situation” 
formulerats. 
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6.4.1 Första nedslaget: 

Ogaden-gerillan är orolig över de två svenskarnas öde. - De svenska journalisterna tog en risk, men det 
är viktigt att världen får veta sanningen, sade Mehdi Abdi Rahman, talesman för rebellerna, till Expressen 
i natt (Expressen 2011-07-04). 

Detta stycke kan visa på en stor fokusering från tidningens sida på Schibbye och Perssons framtid och 
ordvalet ”öde” förmedlar en känsla av att Schibbye och Perssons situation är dramatisk och kanske 
unik. Transitiviteten i beskrivningen tyder också på att Ogaden-gerillan utför en slags mental handling 
som berör Schibbye och Persson. Citatet som kommer från Mehdi Abdi Rahman kan dock tolka det 
som att han snarare vill fokusera rapportering på frågan som Schibbye och Persson kom för att 
undersöka då han talar om en ”sanning”. 

De svenska frilansjournalisterna Martin Schibbye och Johan Persson greps kort efter att de tagit sig in i 
Etiopien tillsammans med rebeller ur organisationen ONLF (Ogadens nationella befrielsefront). 

Enligt den etiopiska militären bestod gruppen av 23 tungt beväpnade gerillasoldater, varav 15 ska ha 
dödats i striden med armén. Uppgifterna tillbakavisas av ONLF som hävdar att svenskarnas grupp 
angreps innan de mött upp med rebellerna. En etiopisk tjänsteman säger till Ekot att svenskarna 
misstänks för att ha tagit sig in i landet illegalt och för att ha arbetat med en terrorstämplad grupp. 
Enligt de första uppgifterna från svenska utrikesdepartementet skulle de ställas inför rätta under gårdagen. 
De senaste uppgifterna talar dock för att rättegången skjuts upp och att Schibbye och Persson flyttas till 
huvudstaden Addis Abeba (Svd 2011-07-06). 

I föregående stycke är det möjligt att se ett stort fokus på Schibbye och Perssons situation då 
informationen om gripande beskrivs ingående. Transitiviteten i stycket pekar på en del materiella 
processer som exempelvis ”dödats”,  ”angreps” och ”mött upp”, men också verbala såsom ”hävdar” och 
”säger”. ”De två svenskarnas öde” kan tänkas visa på att skribenten försöker framställa en dramatisk 
effekt hos läsare. 

6.4.2 Andra nedslaget: 

Den New Yorkbaserade Committee to Protect Journalists (CPJ), ser processen mot svenskarna som en 
politiserad rättegång. - Sedan Persson och Schibbye greps har den etiopiska regeringen äventyrat deras 
grundläggande rätt till försvar genom att i media framställa dem som delaktiga i terrorism. Premiärminister 
Meles Zenawi verkar ha föregått domstolens utslag redan innan rättegången har startat, säger Mohamed 
Keita, som samordnar CPJ:s Afrikabevakning. - Vi uppmanar det etiopiska rättsväsendet att garantera båda 
journalisterna en rättvis rättegång i vad som blivit ett politiserat fall. 

Här är det möjligt att se Schibbye och Persson som de centrala punkterna i konflikten, Committee to 
Protect Journalists uttalar sig om Schibbye och Persson vilket bidrar till att deras situation framstår 
som ännu mer viktig i en global politisk fråga. 

6.4.3 Tredje nedslaget: 

Den 27 december fastlås domen till elva år vardera. 
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Medan de anhöriga åker fram och tillbaka mellan Etiopien och Sverige försöker Johan Persson och 
Martin Schibbye klara av vardagen i fängelset. Förhållandena är tuffa. De sover i en sal med 200 andra 
fångar. Lysrör i taket är tända dygnet runt och det springer råttor på golven. Värmen är nästan 
outhärdlig och flera medfångar är svårt sjuka utan att få vård. 

- Vi tränade mycket. Vi tvingade i oss mat. Den stora utmaningen där var för det första att 
inte bli dum i huvudet och för det andra att inte bli sjuk. Och för att inte bli sjuk måste man 
käka även om det är 40 grader varmt och man bajar vatten. Sedan så pratade vi hela tiden. Vi 
pratade otroligt mycket om allt möjligt för att hålla i gång, säger Johan Persson. 

I januari beslutar de sig för att inte överklaga domen, i stället väljer de att be om nåd. 

I Sverige får regeringen kritik för sin tysta diplomati. 

Under gårdagens presskonferens är Johan och Martin försiktiga med att recensera den svenska regeringens 
insats. 

!
Även i denna rapportering är det möjligt att se hur Schibbye och Perssons omgivning och situation 
beskrivs i detalj, och deras berättelser om fängelsetiden citeras och bidrar därmed till en framhävning 
av en spännande historia och Schibbye och Perssons egna liv. !
6.4.4 Sammanfattning ”Rapporteringen i förhållande till Schibbye och Perssons 
situation” 

Schibbye och Persson är i alla de tre nedslagen huvudmålet för rapporteringen. Omständigheterna 
kring deras rättsprocess och liv i fängelset beskrivs detaljerat och det är möjligt att detta skapar en 
emotionell anknytning till läsaren som möjliggör att läsaren skapar någon typ av relation till Schibbye 
och Persson. Ibland skrivs vissa deltagare i processer bort, exempelvis  !

De svenska frilansjournalisterna Martin Schibbye och Johan Persson greps kort efter att de tagit sig in i 
Etiopien tillsammans med rebeller ur organisationen ONLF (Ogadens nationella befrielsefront). 

Bortskrivningen av agenter i denna artikel kan tyda på att läsaren ska se Schibbye och Persson som 
centrala huvudpersoner i händelser, men det ger också intrycket av att de agenter som skrivits bort i 
händelsen inte är lika viktiga som Schibbye och Persson. Enligt Roosvall (2005) skapar och 
reproducerar journalistisk kommunikation en bild för sina läsare av vad som är verklighet genom att 
fabricera en bild av vad som är viktigt att rapportera om i världen. Detta medför också att vissa 
grupper av individer framställs som viktiga vilket leder till ett slags skapande av ”den andre” (Roosvall, 
2005:27). !
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6.5 Legitimitet att uttala sig 

I en analys utifrån Foucaults teoretiska perspektiv av makt/-kunskap är det möjligt att se vem det är 
som anses besitta tillräckligt mycket kunskap för att ges legitimitet och makt att uttala sig om Schibbye 
och Perssons gripande och rättsprocess. I denna kategori är det också av relevans att se till hur 
identiteter och attribut skapas med ordval och tillskrivs de olika talarna för att legitimera deras 
uttalanden.  

6.5.1 Första nedslaget 

 I artikeln ”De hålls fångna i Etiopien” uttalar sig först Magnus Laupa som beskrivs som vän och 
kollega:  

Magnus Laupa, delägare i den prisbelönade fotoagenturen Kontinent där även Johan Persson arbetar, fick 

beskedet att hans vän och kollega var försvunnen i går kväll: 

- Jag tänker bara på hur det här ska lösa sig. Båda två var extremt noga med säkerheten, säger han. 

De jagades av militären när de gick över gränsen men de kom undan. 

I detta utdrag från artikeln nämns Magnus Laupa inte bara vid sitt yrke som fotograf och var han 
jobbar, det betonas även att han har vunnit priser som journalist. Utifrån verktyget ordval är det 
möjligt att värdera Laupas titel i form av ”delägare” i en ”prisbelönad fotoagentur” som ett sätt från 
skribentens sida att stärka Laupas legitimitet. Att han också presenteras som Perssons ”vän” och 
”kollega” förmedlar också en slags mänsklighet och närhet till Schibbye och Persson.  

- Då var de mest glada över att ha klarat sig, säger frilansjournalisten Anna Roxvall. 

På grund av säkerhetsläget i Etiopien hade hon kommit överens med Martin och Johan om att vara i 
kontakt med dem var tredje dag för att försäkra sig om att allt gick bra. - Jag pratade med dem senast 
den 27 juni, då hade de precis tagit sig över till Etiopien, sedan dess har det varit dödstyst, säger hon 
(Expressen 2011-07-04). 

Anna Roxvall kan tänkas ges legitimitet att uttala sig om Schibbye och Persson av den anledning att 
hon hade kontakt med dem en tid innan gripandet, men då hon också benämns som frilansjournalist 
är det möjligt att anta att hon också ges denna legitimitet på grund av hennes yrke. 

Gripna svenskar inför domstol idag 

-De uppger att de efter omständigheterna mår bra, men de är så klart fysiskt och psykiskt utmattade, säger 
Cecilia Juhlin, pressansvarig på UD till DN.se  

-Båda två har skottskador, båda i armarna, men de har fått läkarvård. De fick både förstahjälpen i samband 
med gripandet och läkarvård under häktningstiden. Skadorna beskrivs inte som allvarliga eller livshotande.  
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Enligt Cecilia Juhlin har UD fått uppgifter om att Schibbye och Persson under tisdagen ska ställas inför 
domstol i någon form av häktningsförhandling (DN 2011-07-05). 

Cecilia Juhlin är en av de som får uttala sig om Schibbye och Persson i denna artikel. Hon är 
pressansvarig på UD och hon citeras också i relativt stor utsträckning i hela artikeln. 

Senare i artikeln citeras Shimelis Kemal som benämns som ”talesman för den etiopiska regering”. 

-Två svenska journalister fick lättare skador i samband med insatsen, säger Shimelis Kemal, talesman för 
etiopiska regeringen, till Reuters.-De befinner sig i fängsligt förvar just nu, men har fått vård för sina skador.  

Enligt Kemal hade ONLF planerat att utföra attacker i området.  

!
Detta är det enda tillfället som en person från den etiopiska regeringen får göra ett uttalande i 
materialet till denna uppsats, detta gör att denna artikel skiljer sig från de övriga i urvalet då den 
etiopiska regeringen senare skulle komma att framställas som Schibbye och Perssons opposition eller 
rent utav motståndare och ONLF-gerillan som Schibbye och Perssons vänner. Denna artikel är 
publicerad enbart några dagar efter gripandet av Schibbye och Persson och det är det möjligt att tro att 
det vid denna tidpunkt inte fanns så mycket information om Schibbye och Perssons gripande för 
medierna att tillta, det är möjligt att det inte heller fanns så mycket information om de olika parterna i 
konflikten. Shimelis Kemal blev inte intervjuad av DN utan citatet kommer från nyhetsbyrån Reuters. 

Doreen Massey menar i A global sense of place (1991) att olika grupper av människor har olika 
förutsättningar att göra anspråk på olika geografiska men också sociala rum (Massey, 1991:24). Enligt 
Massey är människor med stora möjligheter att resa också de som har möjlighet att ta utrymme i 
samhällsdebatten. I och med rapporteringen kring Schibbye och Persson är det möjligt att se hur 
västerländska, högutbildade grupper människor lyftes fram som experter och opinionsbildare. 

!
!
6.5.2 Andra nedslaget 

Nu börjar rättegången mot de terroråtalade svenska journalisterna i Etiopien.  

Kjell Persson träffade sin son Johan Persson i fängelset i Etiopien i fredags.  

Han säger att sonen är vid gott mod inför förhandlingarna.  

- De vill kämpa för sin rätt. De säger att de vet att de är oskyldiga, säger han. 

Kjell Persson flög ned till Addis Abeba i torsdags, för att vara med vid rättegången mot de två svenska 
journalisterna, som uppgetts starta på tisdag. På söndagen fick dock SVT uppgifter om att rättegången kan 
starta redan i morgon. 

I fredags träffade han sin son i fängelset.  
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– Vi pratade personliga saker, om livet hemma och livet där, säger Kjell Persson. 

Han säger att sonen mår förhållandevis bra, både fysiskt och mentalt.  

– Om man själv tänker sig hur det skulle vara att sitta i fängelse i Etiopien och vara anklagad för terrordåd, 
så mår han efter omständigheterna rätt så bra (Expressen 2011-10-16). 

!
I denna artikel får Johan Perssons pappa Kjell Persson uttala sig om Schibbye och Perssons situation, 

Kjell Persson är en av de få som uttalar sig i materialet som inte är journalist eller etiopisk expert. Det 
är däremot möjligt att anta att Kjell Persson intervjuas i artikeln för att skribenten vill skapa en 
emotionell anknytning hos läsaren. Kjell Persson uttalanden citeras genom hela artikeln, och därmed 
kan det tolkas som att Kjell får framföra sin egen röst i situationen .    

6.5.3 Tredje nedslaget 

!
-Välkommen hem, älskling  

Johan Persson och Martin Schibbye är hemma i Sverige. Nu vill de supa ned sig och lyssna på Pink Floyd - 
men framför allt berätta vad de har varit med om sedan de reste till Etiopien. - Och det kommer att på-gå så 
länge vi lever, säger Martin Schibbye. 

Vid lunchtid i går landade Johan Persson, 30, och Martin Schibbye, 31, på Arlanda efter att ha vilat ut på det 
svenska konsulatet i Istanbul i några dagar. Stort kramkalas utbröt när de fick träffa sina anhöriga för första 
gången sedan förra sommaren. 

Därefter begav de sig till den välbesökta presskonferensen i ABF-huset i centrala Stockholm. 

- Det är trångt som i fängelset, det känns lite som hemma, skojar Martin Schibbye. 

Hotades till döds 

Sedan berättar de om gripandet i Ogadenprovinsen, om tiden i fängelset och förhören med etiopisk militär. 

Martin säger att de hotades till döds om de inte berättade vad de gjorde där. 

- "Du kommer att dö, vi kommer att skjuta dig", berättar Martin att förhörsledaren sa. 

Dessutom skenavrättades de framför en filmkamera. 

- En soldat lyfter sitt gevär och vinklar det mot en buske, säger Martin. 

Då trodde Johan att Martin blivit skjuten. 

Efter presskonferensen fick Aftonbladet som ett av de första svenska medierna träffa Johan Persson och 
Martin Schibbye för en exklusiv intervju. 

"Vi åt grillspett" 

Vad har ni längtat efter mest, på ett personligt plan? 

!31



- Bara att få åka hem och vara sig själv, säger Johan (AFTONBLADET 2012-09-15). 

Denna artikel visar hur Schibbye och Persson i sista nedslaget får uttala sig om sig själva. Denna 
artikel representerar ett genomgående mönster i de flesta artiklar, majoriteten av artiklar består av 
uttalanden från presskonferensen men också uttalanden gjorda i intervjuer efter och innan 
presskonferensen. Schibbye och Perssons uttalanden citeras till stor del vilket skulle kunna tyda på att 
skribenten anser att deras exakta återgivande är viktigt att återge.  

!
6.5.4 Sammanfattning ”Legitimitet att uttala sig” 

I det första nedslaget är det möjligt att se hur olika experter, journalister och utrikiska politiker ges 
möjligheten att uttala sig om situationen om Schibbye och Persson. Det kan också ses som 
anmärkningsvärt att en artikel valde att utgå från den etiopiska regeringen som en källa i 
sammanhanget då hela Etiopien som aktör senare i nedslagen framställdes som en slags fiende till 
Schibbye och Persson. Det sker genom tidslinjen en förändring i vilka personer s0m får komma till tals 
i egenskap av experter. Genom alla de tre nedslagen får familjemedlemmar komma till tals om 
situationen med Schibbye och Persson. Det är möjligt att tolka detta genomgående mönster som att 
skribenten vill förmedla en mer personlig bild av Schibbye och Persson genom att använda sig av mer 
emotionella band och beskrivningar från familjemedlemmar och andra nära vänner. I det sista 
nedslaget får emellertid Schibbye och Persson nästan full uppmärksamhet och talan, detta kan tyda på 
att de i slutskedet blivit kända och mer viktig för den svenska pressen att rapportera om än den 
ursprungliga konflikten som var bakgrunden till Schibbye och Perssons resa. 

Spivak (1988) menar att det i samhället finns vissa grupper med människor som inte får uttala sig, 
dessa kallas för subaltern och består ofta av kvinnor som är icke-vita och underklass. I denna analys 
har det varit viktigt att utifrån Spivaks teorier undersöka vilka personer som gavs legitimitet att uttala 
sig i frågan om Schibbye och Persson. I denna analys har det visat sig att de som uttalade sig om 
Schibbye och Persson var ofta svenska journalister och politiker, familjemedlemmar och andra 
experter. I artiklarna var kvinnor underrepresenterade och de kvinnor som uttalade sig hade i regel 
svensk bakgrund. Spivak menar att ”Väst” tenderar att frånta ”Öst” sin rätt att tala genom att själv tala 
i dess plats. Detta sker genom att Väst placerar sig själv som subjekt och Öst som ”den andre” och ett 
objekt  (Spivak,1988:76ff). 

!32



!
!
!

6.6 Rapporteringens sanningsanspråk  

Sanningsanspråket i texters förmedling kan säga något om dess underliggande budskap (Fairclough, 
1992:160). För att upptäcka och analysera eventuella dolda värderingar och åsikter har det i analysen 
varit relevant att titta på modalitet i tidningarnas rapportering. Detta för att undersöka hur 
modaliteten i rapporteringen kring Schibbye och Persson kan säga något om skribenters 
ställningstagande och hur detta uttrycks i texter. Utefter detta har temat ”Rapporteringens 
sanningsanspråk” skapats. 

6.6.1 Första nedslaget 

I dag kan svenskarna komma att ställas inför etiopisk domstol. Enligt etiopiska myndigheter greps 
svenskarna eftersom de har tagit sig in i landet illegalt. Området är egentligen stängt för journalister 
(Aftonbladet 2011-07-05). 

Föregående utdrag kommer från det första urvalet av nyhetsartiklar och representerar en tidsperiod i 
nyhetsrapporteringen då Schibbye och Persson nyligen hade blivit introducerade för de svenska 
läsarna och det var relativt lite känt hos allmänheten vad som hade hänt med dem.  

De fetmarkerade orden representerar olika nivåer av modalitet i texten. Ordet ”egentligen” kan i den 
första satsen i stycket kan i en analys visa på en osäkerhet från skribentens sida, skribenten påvisar här 
ett tvivel inför hur rättsprocessen kommer att fortgå. Nästa mening som börjar med ”Enligt etiopiska 
myndigheter…” kan ge läsaren en uppfattningen att det är viktigt för skribenten att förmedla att det 
inte är skribenten som kommer med påstående och fakta, utan att det är någon annan som kommer 
med information. Att skribenten visar på en låg modalitet i texten kan medföra att skribenten inte 
anser sig veta mycket om Schibbye och Perssons rättsprocess. 

!
6.6.2 Andra nedslaget 

Det handlar inte längre om märkliga terroranklagelser. Inte ens om pressfrihet. När Martin Schibbye 
lämnar rättssalen träder fallets verkliga kärna fram (Aftonbladet 2011-10-19). 

Stycket ur denna artikel är tagen från det andra urvalet när Schibbye och Perssons rättegång äger rum i 
Addis Abeba. Skribentens första mening börjar ”det handlar inte längre om” och får skribenten att 
verka säker på sin sak. I en jämförelse med föregående stycke hänvisar inte skribenten till någon annan 
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som källa och sakkunnig. I nästa mening ter sig den korta meningen ”inte ens om pressfrihet” som ett 
säkert påstående då skribenten valt att använda få ord med hög sanningsanspråk. Skribenten kan här 
tyckas förmedla att denne har förstått något som inte har uttryckts förut och att hen ska dela med sig 
av denna förvärvade kunskap.  

6.6.3 Tredje nedslaget 

"Självklart ska vi nysta i det" 

Gerillan fick de kontakt med hemma i Sverige. 

Utrikesminister Carl Bildt, som suttit i styrelsen för oljejätten Lundin Petroleum, var inte målet för deras 
granskning, hävdar de. 

- Detta var inte en resa för att sätta dit Carl Bildt på något sätt, säger Martin Schibbye. 

Det finns dom som menar att utrikesministern gjort för lite för er sak. Vad säger ni om det? 

- Vad som har hänt i Stockholm och på UD får vi återkomma till. Det är självklart intressant att reda 
ut det, och självklart ska vi nysta i det och komma med någon form av analys, säger Johan Persson. 

De vill nu träffa Bildt och diskutera det som hänt med honom, i lugn och ro. 

Under de 14 månader som gått har många här hemma engagerat sig i deras öde. 

Guillou smugglade in bok 

En av dem är författaren Jan Guillou, som själv dömdes till fängelse 1974 efter IB-affären. 

Nu avslöjar Schibbye och Persson för Expressen att de efter en kort tid i fängelset fick en insmugglad bok av 
Jan Guillou: 

- Det var en bok i hans nya serie Brobyggarna. Han hade signerat den och skrivit "att sitta i fängelse för en 
bra sak är inget problem". Och det är ju sant. Om man sitter för en sak man tror på och känner ett stöd på 
utsidan, då klarar man fängelset, konstaterar Martin Schibbye. 

Snart ska de sammanfatta tiden i Etiopien i både reportage och i en bok. 

-Vi ska ägna våra liv åt att berätta om det vi varit med om. 

(Expressen 2012-09-15) 

Detta utdrag ur en artikel kommer från det sista av urvalen visar överlag på en större säkerhet och 
modalitet än föregående urval, både från skribenters påstående och de tillfrågade. 

Rubriken lyder ”självklart ska vi nysta i det” och syftar på ett uttalande från Persson senare i artikeln 
och tyder på en hög modalitetsnivå. Detta uttalande citeras som rubrik i stycket och kan tyda på att ett 
högt modalt uttalande ter sig bättre som rubrik då det kan tänkas locka till läsning mer än en text på 
låg modalitet.  
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I nästa mening skriver skribenten ” Utrikesminister Carl Bildt, som suttit i styrelsen för oljejätten 
Lundin Petroleum, var inte målet för deras granskning, hävdar de”. Tillägget ”hävdar de” kan ge ett 
intryck till läsaren av att skribenten visar relativt låg modalitet vilket kan tyda på att skribenten 
förhåller sig tveksam till att Schibbye och Perssons uttalande om att Carl Bildt inte var målet för 
reportaget, detta kan i förlängningen betyda att skribenten tror att Schibbye och Persson åkte till 
Etiopien för att granska Carl Bildts förehavanden i Lundin oil.  

!
!
6.6.4 Sammanfattning ”Rapporteringens sanningsanspråk” 

Sannningsanspråket i materialets rapportering visar på olika nivåer av modalitet, men en tendens som 
är tydlig i början av händelseförloppet är att osäkerheten var större i början av rapporteringen. Det 
fanns de första dagarna inte mycket information om vad som hade hänt Schibbye och Persson, vilka de 
var och varför de befann sig i Etiopien. Den information som presenterades vid denna period från 
tidningarna referera till en andrahands-källor med mindre säkerhet än senare i händelseförloppet. 

Rätt snart rapporterades det från tidningarna med högre modalitet, möjligtvis för att det kom allt fler 
säkra besked om Schibbye och Perssons försvinnande och händelseförlopp.  

I det sista nedslaget då Schibbye och Perssons vittnesmål blev förstahandskällor i rapporteringen så 
ökade modaliteten och deras uttalanden verkar ses som mycket trovärdiga med utgångspunkt från de 
olika journalisternas rapportering .  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7. Slutdiskussion 
Syftet med denna uppsats var att se hur Martin Schibbye och Johan Persson beskrevs i artiklarna och 
vilka aspekter i rapporteringen som framhävdes som viktiga och oviktiga, det var också av intresse att 
se hur nationalitet representerades i rapporteringen kring Schibbye och Perssons situation.  

Schibbye och Persson beskrevs i regel i positiva ordalag och de ställdes ofta i motsatsförhållande till 
andra aktörer i rapporteringen som ofta beskrevs i samband med negativt laddade begrepp och ord. 
Schibbye och Perssons frigivning och även deras välmående var aspekter som lyftes fram som viktiga i 
händelseprocessen.  

Omständigheter kring Schibbye och Perssons gripande, som exempelvis konflikten mellan Etiopien 
och Somalia samt anledningen till deras resa var saker som lyftes fram i allt mindre utsträckning. När 
dessa omständigheter beskrevs så var det i regel uteslutande för att återge bakgrunden till Schibbye 
och Persson. 

Schibbye och Persson hade i början av processen ingen egen röst, de kunde inte tala eftersom de var i 
fängelse. Dock fanns det människor som fick tala i deras ställe, dessa benämndes som experter, de var 
journalister eller på annat sätt legitimerade av samhället att tala. Det fanns ett minoritet av etiopier 
som uttalade sig i frågan och de som gjorde det var i regel bosatta i Sverige och högutbildade. En stor 
del av de som fick uttala sig i artiklarna kan tänkas göra det i egenskap av experter, till stor del var det 
journalister, ambassadörer och politiker. Även Schibbye och Perssons familjemedlemmar uttalade sig 
och fick en stor plats i slutet av rapporteringen. 

Något som var tydligt i materialet var att rapporteringen utvecklades med tiden genom att i början 
rapportera övergripande om konflikten till att i princip bara rapportera om Schibbye och Persson och 
deras  situation. När anledningen till deras resa och misslyckade reportage beskrevs så beskrevs 
omständigheter i regel uteslutande för att återge bakgrunden till Schibbye och Persson. Alla teman 
visar på en stor fokusering på de två journalisterna och väldigt lite på omständigheterna runt dem. 

I perspektiv från Gayatri Sprivak och hennes teori om att det finns en grupp människor (Subaltern) 
som aldrig har en egen röst är det möjligt att fundera kring vem som fick tala eller ej. De som var icke-
västerlänningar och fick tala i Schibbye och Perssons ställe talade nästan enbart om Schibbye och 
Persson, deras situation och om hur och när de skulle kunna befrias. Det skulle kunna sägas att dessa 
personer endast talade av den anledning att de skulle vara till hjälp för att prata om Schibbye och 
Persson och inte i samband med konflikten i Etiopien.  
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Utifrån Dahlstedts undersökning Reserverad demokrati: representation i ett mångetniskt Sverige 
(2005) skulle det kunna hävdas att personer som på olika sätt framkom som sakkunniga eller 
överhuvudtaget intervjuobjekt från Sveriges håll i fallet med Schibbye och Persson i regel var ”etniska 
svenskar”. Denna kunskap gör det möjligt att anta att den homogena gruppen av synliga 
representanter i fallet omöjliggör en demokratisk rapportering.  

Något som kan upplevas som problematiskt är i slutändan hur journalisterna beskriver Schibbye och 
Perssons situation som en berättelse. Det är möjligt att anta att Schibbye och Perssons egna önskan är 
att situationen i Ogaden och pressfrihet i hela världen ska lyftas fram som ett globalt problem på 
nyhetsmediernas agenda. Det ironiska är dock att Schibbye och Persson själva framställs som 
huvudpersoner i en saga som har ett lyckligt slut. Trots att den inte är slut. 

7.0.1 Förslag till framtida forskning 

Något som denna undersökning inte har tagit hänsyn till men som skulle kunna vara relevant för 
senare forskning i ämnet är genus. Att analysera hur kvinnor representerades i rapporteringen med 
Schibbye och Persson skulle vara intressant då det skulle säga något om hur könsstereotyper och makt 
reproduceras i medier. Martin Schibbyes fru Linnea beskrivs exempelvis vid ett tillfälle som 
”bortkommen”. Det vore även att se intressant hur många kvinnor som fick uttala sig i frågan och hur 
de citerades eller och beskrevs. 

I en framtida forskning inom detta ämne vore det även av intresse att analysera texternas 
intertextualitet då det kan säga något om hur olika nätverk inom journalistiken genom hänvisning till 
andra journalister och opinionsbildare. 

!
!
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9. Bilagor 

Följande artiklar har hämtats från Retrivers sökmotor den 2013-11-27, artiklarna kommer från 
tidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Artiklarna är nedan 
kategoriserade efter första, andra och tredje tidsperiod.   

!!
AFTONBLADET 2011-07-04 Sida 25  -  Sektion: General  -  Del: 01!
Två journalister gripna - av den etiopiska armén!!
Två svenska journalister, Johan Persson, 29, och Martin Schibbye, 30, greps i fredags av 
den etiopiska armén.!
Båda var i regionen Ogaden i Etiopien på frilansuppdrag och arbetade inbäddade med 
ONFL, Ogadens nationella befrielsefront, för att rapportera om konfliktområdet, som 
egentligen är stängt för journalister.!!
- De har hört många historier från civila som flytt undan den etiopiska regimen. De ville veta 
om flyktinghistorierna stämde, säger Anna Roxvall, som delar kontor med männen i 
Stockholm.!!
Utrikesdepartementet letar nu efter svenskarna.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 AFTONBLADET 2011-07-05 Sida 15  -  Sektion: General  -  Del: 1 !
Ringde frun från cellen !
- I dag kan skottskadade svenskarna ställas inför domstol!!!
De svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson skulle rapportera om den 
etiopiska militärens övergrepp på befolkningen i Ogaden. Då sköts de och greps. - Nu 
hoppas vi bara att det går bra för dem och att de kommer hem. Det är det viktigaste, säger 
Johans pappa Kjell!
...Persson. Sedan reportern Martin Schibbye, 30, och fotografen Johan Persson, 29, greps i 
Ogaden nära gränsen till Somalia i fredags har ovissheten varit stor.!!
De befann sig på frilansuppdrag som inbäddade journalister hos ONFL, Ogadens nationella 
befrielsefront, när de greps och skottskadades av etiopisk militär. I attacken dödades 15 
rebeller.!!
Lyckades ringa sin fru!!
I går bröts tystnanden då Martin Schibbye lyckades ringa sin fru. Han berättade att han var 
skottskadad i överkroppen men fick ingen vård. Etiopiska myndigheter hade påstått 
motsatsen. Sveriges ambassadör i Etiopien träffade svenskarna i provinshuvudstaden Jijinga 
i norra Ogaden i en häktningslokal i går kväll. Enligt UD mådde männen bra efter 
omständighet erna.!!
- De var både fysiskt och psykiskt slitna och trötta av alla strapatser.!!
Skottskadorna var lindriga och de har fått medicinsk behandling av läkare, säger Cecilia 
Julin, kommunikationschef på UD.!!
I dag kan svenskarna komma att ställas inför etiopisk domstol. Enligt etiopiska myndigheter 
greps svenskarna eftersom de har tagit sig in i landet illegalt. Området är egentligen stängt 
för journalister.!!
Medveten om risker!!
UD har krävt att om det blir en domstolsprocess mot Johan och Martin så måste svenskarna 
ha ett rättsligt biträde.!!
Enligt Johan Perssons pappa var han väl medveten om riskerna innan de åkte.!!
- Som förälder styr man inte vad ens barn väljer för yrke. Sen kan jag tycka att det de gör är 
beundransvärt, att visa hur orättvisor som andra inte utforskar ser ut. Nu hoppas vi bara att 
det går bra för dem och att de kommer hem. Det är det viktigaste, säger Johans pappa Kjell 
Persson.!
© Aftonbladet!!!!!!!!!
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Expressen 2011-07-04!!
 EXPRESSEN 2011-07-04 Sida 8-9  -  Sektion: Span  -  Del: 1 !
Gerillan inatt till Expressen: De tog en risk!!
Ogaden-gerillan är orolig över de två svenskarnas öde. - De svenska journalisterna tog en 
risk, men det är viktigt att världen får veta sanningen, sade Mehdi Abdi Rahman, talesman 
för rebellerna, till Expressen i natt.!!
Trots motstridiga uppgifter om fredsavtal fortsätter striderna mellan Ogandens nationella 
befrielsefront (ONLF) och etiopiska armén i gränstrakterna mellan Etiopien och Somalia.!
"Beväpnade vakter"!
- Etiopien dödar vårt folk och världen vet ingenting. Därför är det viktigt att utländska 
journalister kommer hit även om det är farligt. De skjuter journalister för att dölja sanningen, 
säger Mehdi Abdi Rahman, ONLF:s talesman, till Expressen.!
- Vi hade utrustat dem med beväpnade vakter och guider. Nu arbetar vi för att få fram exakt 
information om vad som hände sedan vi förlorade kontakten.!
I ett farligt område!
- Svenskarna var ute för att kartlägga etiopiska massakrer på vårt folk. Massakrer som gjorts 
i samarbete med de utländska oljebolagen, säger han.!
ONLF-mannen säger att informationen om eldstriden fortfarande är ofullständig.!
Journalisterna befann sig i ett av de farligaste områdena. Regeringstrupperna är mycket 
starka där. Det pågår strider hela tiden, säger Mahdi Abdi Rahm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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EXPRESSEN 2011-07-04 Sida 8-9  -  Sektion: Nyheter  -  Del: 1 !
DE HÅLLS FÅNGNA I ETIOPIEN !
- De svenska journalisterna tog sig in i hemlighet. Uppges ha blivit lätt skadade vid gripandet!!!
De smög sig in i landet i hemlighet för att rapportera om flyktingövergrepp. Nu är de svenska 
journalisterna Johan Persson, 29, och Martin Schibbye, 30, försvunna i Etiopien. Landets 
regering uppger att de gripits efter en strid där 15 rebeller dödades. - Vi är alla chockade 
över det som hänt. Min första reaktion var "Nej!", säger vännen och kollegan Magnus Laupa. !
Det var i slutet av juni som de två svenskarna från Stockholm - frilansjournalisten Martin 
Schibbye 30, med tidigare uppdragsgivare som Sydsvenska Dagbladet och norska Aften-
posten, och fotografen Johan Persson, 29, som bland annat jobbat för Svenska Dagbladet 
och Fokus och vunnit flera fotopriser - lyckades ta sig in i Etiopien via Somalia.!
Båda två har stor erfarenhet av att jobba i farliga och svårtillgängliga områden, men det här 
var deras första gemensamma uppdrag.!
Tillsammans ägnade de flera veckor åt att förbereda resan, men planeringen slogs sönder 
redan från början.!
"De jagades av militären"!
- De jagades av militären när de gick över gränsen men de kom undan.!
- Då var de mest glada över att ha klarat sig, säger frilansjournalisten Anna Roxvall.!
På grund av säkerhetsläget i Etiopien hade hon kommit överens med Martin och Johan om 
att vara i kontakt med dem var tredje dag för att försäkra sig om att allt gick bra.!
- Jag pratade med dem senast den 27 juni, då hade de precis tagit sig över till Etiopien, 
sedan dess har det varit dödstyst, säger hon.!
Men i går kväll kom mardrömsbeskedet.!
"Fick lättare skador"!
Gerillarörelsen ONLF i Ogaden, som svenskarna färdats med, skickade ut ett 
pressmeddelande där skrev att de svenska journalisterna tappade kontakten med ONLF den 
1 juli och att en regimvänlig tidning i Etiopien nu rapporterade att Johan och Martin gripits av 
militären.!
Den etiopiska regeringen bekräftade gripandet senare i går kväll:!
- 15 rebeller, samtliga beväpnade, dödades och sex skadades. Två svenska journalister fick 
lättare skador i samband med insatsen, säger Shimelis Kemal, talesman för etiopiska 
regeringen, till Reuters.!
- De befinner sig i fängsligt förvar just nu, men har fått vård för sina skador.!
"Noga med säkerheten"!
Magnus Laupa, delägare i den prisbelönade fotoagenturen Kontinent där även Johan 
Persson arbetar, fick beskedet att hans vän och kollega var försvunnen i går kväll:!
- Jag tänker bara på hur det här ska lösa sig. Båda två var extremt noga med säkerheten, 
säger han.!
Utrikesdepartementet hade sent i natt ännu inte lyckats få kontakt med svenskarna.!
Har avrått från området!
- Vi har informerat ambassaden i Addis Abeba som ska försöka få fram mera information. 
Jag tror inte ambassaden visste om att journalisterna var där. Vi har avrått från att resa i det 
området, säger Cecilia Julin på UD.!

!43



Expressen har varit i kontakt med anhöriga till Johan Persson och Martin Schibbye som har 
valt att inte uttala sig.!!!!!!!!!
Dagens Nyheter!
Dagens nyheter 2011-07-04!
Svenska journalister fängslade i Etiopien!
Två svenska journalister - frilansreportern Martin Schibbye, 30, och prisbelönte fotografen 
Johan Persson, 29 - har gripits av den etiopiska armén i regionen Ogaden i Etiopien.!
Gripandet skedde i samband med en militärattack mot gerillan ONLF (Ogadens nationella 
befrielsefront) då 15 rebeller dödades.!!
-Två svenska journalister fick lättare skador i samband med insatsen. De befinner sig i 
fängsligt förvar just nu, men har fått vård för sina skador, säger Shimelis Kemal, talesman för 
etiopiska regeringen, till Reuters. !!
Journalisten Anna Roxvall hade senast kontakt med de svenska journalisterna. !!
-Senast jag pratade med dem hade de varit förföljda. De är i ett väldigt riskfyllt område säger 
hon till TT. !!
Utrikesdepartementet har kontaktat svenska ambassaden i Addis Abeba. !!
-Vi har bett dem att ta reda på mer fakta och att ta kontakt med myndigheter. Just nu väntar 
vi på nyheter från dem, säger Cecilia Julin, presschef på UD. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 DAGENS NYHETER 2011-07-05 Sida 13  -  Sektion: Nyheter!
Gripna svenskarna inför domstol idag!!
De skottskadade svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson har fått 
läkarvård och mår efter omständigheterna bra. Det bekräftar UD, vars ambassadör fick träffa 
dem i Jijiga i östra Etiopien under måndagskvällen. Vi tolkar det som positivt att så snabbt ha 
fått konsulärt tillträde, säger Cecilia Juhlin på!
...UD. På måndagen kom livstecken från journalisten Martin Schibbye, 30, och fotografen 
Johan Persson, 29, som för första gången sedan de greps av etiopisk militär i regionen 
Ogaden i fredags, fått låna en telefon. Schibbye ringde till sin fru, och då verkade läget först 
mycket allvarligt. Han bekräftade att de var skottskadade och sade att de inte hade fått 
någon vård sedan de greps. !!
Men senare på måndagskvällen kom andra uppgifter. !!
Utrikesdepartementets ambassadör i Etiopien, Jens Odlander, åkte till Jijiga i östra Etiopien, 
där svenskarna hålls fångna, och fick träffa dem. !!
-De uppger att de efter omständigheterna mår bra, men de är så klart fysiskt och psykiskt 
utmattade, säger Cecilia Juhlin, pressansvarig på UD till DN.se !!
-Båda två har skottskador, båda i armarna, men de har fått läkarvård. De fick både 
förstahjälpen i samband med gripandet och läkarvård under häktningstiden. Skadorna 
beskrivs inte som allvarliga eller livshotande. !!
Enligt Cecilia Juhlin har UD fått uppgifter om att Schibbye och Persson under tisdagen ska 
ställas inför domstol i någon form av häktningsförhandling. !!
-Men vi vet inte vilka anklagelsepunkterna är. Vi tolkar det ändå som positivt att vi så snabbt 
fick veta att de fanns där och att vi så snabbt fick konsulärt tillträde. !!
Svenskarna skulle skildra flyktingsituationen i Ogaden, där strider pågått länge mellan den 
etiopiska armén och ONLF-gerillan, Ogadens nationella befrielsefront. Området är stängt för 
journalister, men svenskarna hade tagit sig in. De skulle träffa gerillan, men sedan hördes 
inget från dem på några dagar. Under söndagskvällen uppgav den etiopiska regeringen att 
man hade dödat 15 rebeller och att två svenskar hade skadats. !!
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Sent på söndagskvällen bekräftade en talesman från etiopiska regeringen att militären dödat 
15 ONLF-rebeller i Ogaden-regionen och att de två svenska journalisterna skadades lindrigt i 
sammandrabbningen, uppger Reuters. !!
-Två svenska journalister fick lättare skador i samband med insatsen, säger Shimelis Kemal, 
talesman för etiopiska regeringen, till Reuters.-De befinner sig i fängsligt förvar just nu, men 
har fått vård för sina skador. !!
-Vi har bett dem att ta reda på mer fakta och att ta kontakt med myndigheter. Just nu väntar 
vi på nyheter från dem, säger Cecilia Julin, presschef på UD. !!
UD avråder från alla resor till området. !!
Journalisten Anna Roxvall är en av dem som senast hade kontakt med svenskarna. !!
-De är i ett konfliktområde som egentligen är stängt för journalister, men har tagit sig in via 
Somalia. Senast jag pratade med dem hade de varit förföljda. De är i ett väldigt riskfyllt 
område, säger hon till TT. !!
De två svenskarna - frilansjournalisten Martin Schibbye, 30, och prisbelönte fotografen Johan 
Persson, 29 - åkte till Etiopien för att rapportera från området. Männen skulle åka runt 
tillsammans med gerillan ONLF (Ogadens nationella befrielsefront). Sedan några dagar 
tillbaka har de inte gått att nå. !!
Sent på söndagskvällen bekräftade en talesman från etiopiska regeringen att militären dödat 
15 ONLF-rebeller i Ogaden-regionen och att de två svenska journalisterna skadades lindrigt i 
sammandrabbningen, uppger Reuters. !!
I fängsligt förvar !!
-Två svenska journalister fick lättare skador i samband med insatsen, säger Shimelis Kemal, 
talesman för etiopiska regeringen, till Reuters.-De befinner sig i fängsligt förvar just nu, men 
har fått vård för sina skador. !!
Enligt Kemal hade ONLF planerat att utföra attacker i området. !!
Journalisten Anna Roxvall är en av dem som senast hade kontakt med svenskarna.!
-De är i ett konfliktområde som egentligen är stängt för journalister, men har tagit sig in via 
Somalia. Senast jag pratade med dem hade de varit förföljda. De är i ett väldigt riskfyllt 
område, säger hon till TT. !!
Ambassaden underrättad !!
Abdi Mahdi, som leder ONLF från London, säger att han pratade med svenskarna för tre 
dagar sedan. !!
-Jag pratade med dem när de var på väg in i Ogaden, de fick med sig guider och 
väganvisningar. De skulle åka runt inne på hela området men när vi inte hörde något ifrån 
dem blev vi oroliga, säger Mahdi. !!
Utrikesdepartementet har kontaktat svenska ambassaden i Addis Abeba. !!
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-Vi har bett dem att ta reda på mer fakta och att ta kontakt med myndigheter. Just nu väntar 
vi på nyheter från dem, säger Cecilia Julin, presschef på UD. !!
UD avråder från alla resor till området. !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Svenska Dagbladet!
Svenskar fast i i etiopisk krigszon 2011-07-05!
Utdragen konflikt!
 Ogaden i Etiopien, där två svenska journalister skottskadats och gripits, är skådeplats för en 
utdragen och blodig konflikt. Men området är avskuret från omvärlden och nämns sällan i 
nyhetsrapporteringen.!!
Etiopiens regering bekräftade i går att de svenska frilansjournalisterna Martin Schibbye, 30, 
och Johan Persson, 29, har gripits av landets militär.!!
- Vi har fått bekräftat att de frihetsberövats i Ogaden-området i Etiopien. De reste in i 
området med en enhet i rebellgruppen ONLF för att rapportera om konflikten där, sade Linn 
Duvhammar på Utrikesdepartementet, UD, i Stockholm.!!
Ogaden är i princip helt stängt för utländska hjälparbetare, journalister och diplomater. Enligt 
flera källor skadades svenskarna i samband med gripandet men Etiopien har inte gett UD 
någon ytterligare information om deras hälsotillstånd.!!
- Vi har inte fått några upp- gifter om vad de misstänks för. Vi har inte heller fått tillträde till 

de gripna så därför vet vi att de är vid liv men inte mycket mer. Vi vet inte hur omfattande 
skador de har, sade Duvhammar.!!

Enligt uppgifter till SvD är dock Schibbye och Persson skottskadade i armen respektive 
överkroppen. Trots det ska de inte ha fått någon läkarvård.!!
Svenskarna uppges ha förts till orten Jijiga och Etiopiens utrikesdepartement ska ha 
bekräftat för Sveiges Radios Ekot att svenskarna ska ställas inför rätta misstänkta för att ha 
tagit sig in i landet illegalt och för samarbete med en terrorstämplad grupp.!
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En talesperson Etiopiens regering uppgav igår att 15 ONLF-rebeller dödades i 
sammandrabbningen som ledde till gripandet. Enligt ett pressmeddelande från rebellerna 
fanns Martin Schibbyes och Johan Perssons guider bland de dödade. !!
Fotografen Jonas Gratzer arbetar i vanliga fall tillsammans med Martin Schibbye och träffade 
honom precis innan han åkte till Etiopien.!!
- Vi skiljdes åt i Indonesien där vi var på uppdrag. Jag kände på mig att något kunde gå illa 
och det sista jag sa till honom var att han skulle ta det lugnt.!!
Gratzer berättar att Schibbye och Persson var på väg till ett flyktingläger för att intervjua 
människor som tvingats bort från sina hem på grund av planer på att borra efter olja i 
området. Han har dock inte hört av sin vän på flera dagar.!!
- Det enda jag känner till är att de gripits och att vissa i deras grupp har blivit beskjutna och 
dödade, att deras livvakter dödats.!!
Den omstridda högplatån Ogaden i sydöstra Etiopien har länge varit skådeplats för en 
separatistisk konflikt som krävt tusentals människoliv. Ogaden gränsar till Somalia och trots 
att det fattiga området tillhör Etiopien är nästan hela befolkningen muslimer av somalisk 
härkomst medan Etiopien i övrigt domineras av kristna.!!
- Det här är en mycket gammal konflikt. Ogaden tillhör Etiopien men Somalia och Etiopien 
har utkämpat två stora krig om Ogaden, säger Tekeste Negash, professor i historia vid 
högskolan i Dalarna med rötter i Etiopien.!!
Eftersom Ogaden är i princip helt avskuret från omvärlden är information om utvecklingen 
knapphändig. Dessutom kommer i princip alla uppgifter om händelser i området från någon 
av parterna i konflikten, antingen från den etiopiska regeringen eller från rebellerna.!!
Människorättsorganisationer har dock varnat för att den humanitära situationen i området har 
urartat och att det råder desperat brist på mat och medicin. De har även rapporterat om 
svåra kränkningar av befolkningens mänskliga rättigheter.!!
ONLF, rebellrörelsen som svenskarna reste tillsammans med, bildades 1984 och uppges ha 
nära band till Ogadens nomadfolk. Gerillans mål har under åren varierat mellan krav på 
större självstyre, anslutning till Somalia och full självständighet.!!
Läget i området kompliceras dock av att grannlandet Somalia kollapsat fullständigt. Den 
långa gränsen är obevakad på flera platser och enligt Tekeste Negash spiller den somaliska 
konflikten in i Ogaden.!!
- Det är väldligt lätt att smuggla in vapen och annat stöd utifrån. Det behövs inte så mycket 
för att starta en konflikt i ett område som redan är splittrat.!!
Etiopien anklagar grannlandet och ärkefienden Eritrea för att stötta rebellerna. Andra faktorer 
som försvårar konflikten är uppgifterna om enorma olje- och gasfyndigheter i området. 2007 
dödades 74 människor när rebeller angrep ett kinesiskt oljefält i Ogaden.!!
Svenska UD avråder sedan länge från resor till Ogaden eftersom området är farligt och 
möjligheterna att få konsulär hjälp är mycket begränsade. Enligt Tekeste Negash är det enda 
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säkra sättet för utländska journalister att säkert röra sig i Ogaden att resa tillsammans med 
militären i de delar som kontrolleras av den etiopiska regeringen.!!
- Det här är inte lagstyrt land, säger Tekeste Negash.!!
Vad gäller saken?!!
De två svenska frilans- journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson har gripits av 
etiopisk militär. De befann sig i provinsen Ogaden, vid gränsen mot Somalia. Där pågår en 
väpnad konflikt mellan regeringsarmén och rebellrörelsen Ogadens nationella befrielsefront, 
ONLF.!!!
Ogaden är omstritt sedan 1800-talet. 1977 invaderades det av Somalia. Med hjälp av Kuba 
och Sovjetunionen drev Etiopien året därpå ut den somaliska armén. Bombningarna ledde till 
att närmare 2 miljoner människor flydde till Somalia.!!!
Den senaste konflikten har pågått sedan 1984 då ONLF-gerillan tog upp vapen mot 
centralregeringen.!!!
Nästan hela Ogadens befolkning är muslimer av somalisk härkomst.!!!
Provinsen har behållit sin särart och handlar mer med Somaliland, Somalia och Mellanöstern 
än med det övriga Etiopien.!!!
Journalister hårt utsatta i år!!
Bara i år har 30 journalister dödats i jobbet, enligt organisationen Reportrar utan gränser. 148 
journa- lister sitter i fängelse. En av dem är den svensk- eritreanska journalisten Dawit Isaak 
som suttit fängslad i snart tio år utan rättegång.!!!
Människorättsorganisationen Freedom House konstaterar i sin års- rapport att bara en av 
sex människor i världen lever i länder där medierna är fria. Etiopien tillhör enligt Freedom 
House de länder där medierna inte är fria.!!!
Människorättsorganisationen Amnesty Inter- national larmade så sent som i fredags att den 
etiopiska regimen använder terroristlagar för att begränsa yttrandefriheten i landet. I slutet av 
juni greps bland annat två etiopiska journalister, Woubshet Taye och Reeyot Alemu, 
misstänkta för brott mot terroristlagarna. Alemu hade två dagar före gripandet skrivit en 
kritisk artikel om premiärministern Meles Zenawi.!!!
Enligt Amnesty förekommer också tortyr mot oppositionella.!!!!!
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Svenska Dagbladet!
Etiopisk rättegång dröjer 2011-07-06!
De svenska journalisterna Martin Schibbyes och Johan Perssons rättegång skjuts 
upp. Enligt rebellerna de färdades med kan etiopiska armén ha förvarnats om 
svenskarnas planer och de kan ha skuggats från flygplatsen.!!
De svenska frilansjournalisterna Martin Schibbye och Johan Persson greps kort efter 
att de tagit sig in i Etiopien tillsammans med rebeller ur organisationen ONLF 
(Ogadens nationella befrielsefront).!!
Enligt den etiopiska militären bestod gruppen av 23 tungt beväpnade gerillasoldater, 
varav 15 ska ha dödats i striden med armén. Uppgifterna tillbakavisas av ONLF som 
hävdar att svenskarnas grupp angreps innan de mött upp med rebellerna. En etiopisk 
tjänsteman säger till Ekot att svenskarna misstänks för att ha tagit sig in i landet 
illegalt och för att ha arbetat med en terrorstämplad grupp. Enligt de första 
uppgifterna från svenska utrikesdepartementet skulle de ställas inför rätta under 
gårdagen. De senaste uppgifterna talar dock för att rättegången skjuts upp och att 
Schibbye och Persson flyttas till huvudstaden Addis Abeba.!
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Ogaden i östra Etiopien är i praktiken stängt för utländska journalister. Den som vill 
rapportera inifrån Ogaden utan tillstånd från etiopiska militären måste därför hitta ett 
annat sätt att ta sig över gränsen.!!
Journalisten Jonathan Ewing har arbetat i regionen i 20 år. Nu arbetar han för 
organisationen Swedwatch som övervakar hur svenska företag agerar i 
låglöneländer och noga följer oljebolagens arbete i regionen.!!!
- Det är inte lätt att ta sig över gränsen. Att resa tillsammans med ONLF är ett av de 
få sätten men det innebär givetvis risker för objektiviteten som man måste ta ställning 
till, säger Jonathan Ewing till SvD.!!
Att, som svenskarna, gå via den somaliska utbrytarrepubliken Puntland är logiskt. 
Schibbye och Persson skulle rapportera om de internationella oljebolagen och från 
Puntland kommer man nära de områdena. Men enligt Jonathan Ewing är den 
etiopiska regeringen rädd för att radikaliseringen och inbördeskriget i Somalia ska 
sprida sig till Etiopien. Därför övervakas den delen av gränsen väldigt noga.!!
- Men det är ändå anmärkningsvärt att de greps så snabbt. Det verkar som att 
etiopierna visste exakt var och när de skulle korsa gränsen.!!
ONLF anklagar Puntland för att ha tipsat Etiopien om att svenskarna var på väg. 
Enligt obekräftade uppgifter ska Schibbye och Persson ha upptäckts redan på 
flygplatsen och skuggats hela vägen till gränsen.!!
Dessutom är säkerhetstjänsten aktiv i regionen och Ewing säger att man aldrig kan 
utesluta att etiopierna känner till ens planer.!!
- Den etiopiska underrättelsetjänsten blandar sig med befolkningen. Om du berättar 

för människor att du tänker ta dig över gränsen så är det fullt möjligt att de etiopiska 
myndigheterna får reda på det. 
 
 
 
Andra tidsperioden:!!

 Aftonbladet 2011-10-17!
 !
Vi måste visa vårt stöd för journalisterna!
Två svenska journalister sitter fängslade i ett ökänt fängelse i Etiopien. De riskerar 15 års 
fängelse för journalistiskt arbete i Ogadenprovinsen.!
Ändå är engagemanget från oss svenska publicister så här långt lamt. Det duger inte. 
Spekulationer i varför vi publicister hittills varit lika synliga som tysta diplomater leder kanske 
ingenstans. Men det har i kommentarer kring fallet funnits en underton av att Johan och 
Martin är äventyrare, inte "riktiga" journalister.!!
Det är inte bara trams. Det är felaktigt.!!
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Martin Schibbye och Johan Persson har publicerat sig i publikationer som Folket i Bild och 
Svenska Dagbladet. Nu handlade det om att dokumentera Lundin Petroleums verksamhet i 
den slutna och förbjudna provinsen Ogaden i Etiopien med förhoppningen att sälja jobbet till 
tidskriften Filter.!!
Det är ett ytterst relevant journalistiskt uppdrag mot bakgrund av utrikesminister Carl Bildts 
ifrågasatta engagemang i Lundin Petroleum. En granskning vi som är ansvariga för stora 
redaktioner i Sverige har anledning att fråga oss varför vi inte varit bättre på.!!
I Etiopien var det nu alltså i stället två svenska frilansjournalister, utanför stora redaktioners 
säkerhetsrutiner och resurser, som gav sig i kast med frågan om vad Lundin Petroleum gör i 
Etiopien.!!
Hur det är med Schibbye/Perssons äventyrliga själar kan vi lämna därhän. Journalister kan 
innerst inne ha alla möjliga bevekelsegrunder för att bege sig till farliga områden.!!
Spar de analyserna till psykologerna. Låt oss i stället visa vårt stöd till två svenska 
journalister som av alla rätta skäl befann sig i Etiopien och av alla fel skäl nu sitter fängslade.!!
Journalistförbundet, PEN och Reportrar utan gränser har alla engagerat sig i Martin 
Schibbyes och Johan Perssons fall.!!
Det är hög tid att vi som driver de stora redaktionerna i Sverige också gör det.!!
Nu inleds rättegången i Addis Abeba. Aftonbladets Staffan Lindberg och Jerker Ivarsson är 
på plats i Etiopien.!!
Förhoppningsvis fler svenska medier också, efter ett absurt byråkratiskt spel av etiopiska 
myndigheter. Det är en start.!!!!!!!!!!!!!!
Aftonbladet 2011-10-19!!
Skulle gratta sin man på födelsedagen - stoppades - En slängkyss - sen är det 
över!
ADDIS ABEBA. Det handlar inte längre om märkliga terroranklagelser. Inte ens om 
pressfrihet. När Martin Schibbye lämnar rättssalen träder fallets verkliga kärna fram.!
Klockan är sju minuter över nio på morgonen. Johan Persson, 29, och Martin Schibbye, 31, 
leds in i en rättssal i Lideta-domstolen och fram till ett bås.!!
De ser mot sina familjer: Martins mamma Karin, hustrun Linnea. Och Johans pappa Kjell.!!
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En vakt tar av deras handfängsel och de sätter sig ner.!!
Båda ser ut att må någorlunda, de verkar inte ha magrat för mycket efter tre och en halv 
månad i etiopiska fängelser. De har klippt sig och klätt sig prydligt, Schibbye har svart kavaj, 
Persson en blå struken skjorta.!!
USA-ambassadör på plats!!
I sista stund har rättegången flyttat från en av domstolens minsta salar till en betydligt större. 
Den liknar en sliten svensk gymnastiksal med tegelväggar och höga spruckna fönster längs 
långsidan.!!
Femton poliser och några soldater med automatvapen vakar över oss åskådare, redo att 
kasta ut den som tar minsta bild.!!
Svenska ambassaden har fått stöd. Runt femton utländska diplomater, med makt över 
många biståndsmiljarder, har kommit hit.!!
Viktigast är den amerikanske ambassadören.!!
- Hans närvaro är värd lika mycket som 250 journalister, säger en diplomat.!!
Fniss i stolsraderna!!
Förhandlingen inleds med dovt mummel genom högtalarna. Rätten konstaterar att Schibbye 
och Persson behöver en tolk, och en man sätter sig intill dem. Så reser de sig, en efter en. 
Namn? - Martin Schibbye. Ålder? - Jag fyllde trettioett i går. Yrke? - Journalist. Adress? - 
Farsta Strandplan. Han säger det sista med svenskt uttal, överdrivet snabbt. Etiopierna som 
ska föra protokoll blir förvirrade, det fnissas i stolsraderna.!!
Något får rättegången mot Johan Persson och Martin Schibbye att likna en teater.!!
Det kan såklart handla om fördomar. Vi har sett afrikaner dömas i våra domstolar - men 
tycker motsatsen känns märklig.!!
Ändå hänger en konstig känsla kvar i den fullsatta rättssalen. Den väsentliga anklagelsen i 
åtalet, att Persson och Schibbye skulle ha hjälpt terrorister, ter sig så otänkbar.!!
På en tavla i en korridor utanför salen hänger domstolens etiska ledord: integritet, 
transparens, oberoende. Samtidigt har landets ledare Meles Zenawi i en intervju redan slagit 
fast att svenskarna är skyldiga.!!
De tre domarna framför oss, i mantlar och svarta kostymer, ser allvarsamma ut. Vågar de 
trotsa sin egen regering?!!
Eller - är allt bara skådespel?!!
Ganska lite händer under den korta tid förhandlingen varar. Svenskarna försöker få tillgång 
till sina datorer, där delar av bevisningen mot dem finns. Och sina presskort.!!
Två medåtalade män från Ogaden-provinsen visar sig sakna försvarare. Därför måste den 
första delen av förhandlingen avbrytas och fortsätta igen på torsdag.!!
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Allt är över. Martin Schibbye hinner nicka mot Linnea Schibbye Steiner när han leds ut och 
hon ger en slängkyss tillbaka. Så försvinner han och Johan Persson i en bil.!!
Linnea Schibbye Steiner blir kvar utanför rättssalen. Hon hade hoppats att få träffa sin man i 
går, på hans födelsedag. Nu kanske det blir i morgon i stället, eller åtminstone någon dag 
innan hon flyger hem igen. Otåliga etiopier väntar på nästa rättegång, ett betydligt mer 
uppmärksammat fall om en flygvärdinna som fått ögonen utstuckna.!!
Ser bortkommen ut!!
Linnea Schibbye Steiner ser lite bortkommen ut. Vi journalister går fram till henne men hon 
har inget att säga och vi har egentligen inget att fråga.!!
Hennes man riskerar att bli kvar här i fyrtio år.!!
Klockan är tjugo över tio på förmiddagen utanför en rättssal i Lideta-domstolen i Etiopien och 
plötsligt handlar den här historien inte längre om befängda terroranklagelser. Inte ens om 
pressfrihet. Kvar finns bara den hjärtskärande kärnan. Människor som hålls i från varandra - 
fast de vill vara nära.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DAGENS NYHETER 2011-10-20!
Här är de redan dömda!
-De fängslade svenskarna. Rättegången är förstasidenyhet i Etiopien!
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Addis Abeba. En regimtrogen etiopisk tidning hävdar att de åtalade svenskarna "i hemlighet" 
kom överens med en gerillagrupp om att använda sina yrkeskunskaper för att stödja och 
stärka den terroriststämplade organisationen.!
 Det är den engelskspråkiga tidningen Ethiopian Herald som i en stor artikel på förstasidan 
skriver att de terroriståtalade svenskarna - journalisten Martin Schibbye och fotografen Johan 
Persson - "i hemlighet" i London ska ha träffat ONLF-gerillans pr-chef, som kallas "en viss 
Abdi".!!
Tidningen skriver att journalisterna då ska ha kommit överens med denne Abdi om att 
"använda sina professionella kunskaper" till att stödja och stärka den i Etiopien 
terroriststämplade gerillagruppens positioner.!!
Ethiopian Herald hänvisar till åtalet, och med de kontakter den regimtrogna tidningen har kan 
man anta att det är så här som åklagarna kommer att argumentera under rättegången.!!
Svenskarna påstås också ha fått vapenträning i Somalia. Därefter ska de ha börjat samla in 
"underrättelseinformation" om oljeprojektering i regionen. Det ska ha varit i "det skedet av 
terroristhandlingarna" som de greps, skriver tidningen.!!
Däremot nämner tidningen ingenting om att svenskarna nekar till terrorbrott.!!
Tisdagens start av rättegången mot journalisterna var en stor nyhet även i andra etiopiska 
tidningar i går. I Addis Zemen, även det en tidning som är lojal med regeringen, domineras 
förstasidan av två stora porträtt av svenskarna. Själva artikeln är ett referat av första 
rättegångsdagen, och liknande texter finns i flera tidningar.!!
Undantaget är den privatägda tidningen Sendek. I en utförlig artikel berättar man att frågan 
om journalisternas öde också blivit en het politisk potatis i Sverige efter kritiken mot Carl Bildt 
(M) och hans tidigare engagemang i oljeföretag.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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DAGENS NYHETER 2011-10-19!
Rättegången sköts upp - och kan ta ett halvår!
Addis Abeba. De terroriståtalade svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson 
såg lugna och samlade ut när rättegången mot dem inleddes i Etiopiens huvudstad Addis 
Abeba i går. Förhandlingarna ajournerades efter en timme. Rättegången kan bli lång, säger 
en!
...försvarsadvokat. ○ Klockan var ett par minuter över nio, lokal tid, när Martin Schibbye och 
Johan Persson, omgivna av vakter, fördes in i rättssalen i Etiopiens huvudstad Addis Abeba. 
De var handbojade vid varandra, och kastade många blickar mot åhörarbänkarna innan de 
fick sätta sig i ett bås långt fram till höger i rättssalen.!!
När de befriats från handbojorna vinkade och log svenskarna åt sina anhöriga som satt på 
den första bänkraden, och Martin Schibbye och hustrun Linnea kastade slängkyssar till 
varandra. De verkade koncentrerade, men också medtagna efter månaderna i fängsligt 
förvar.!!
Förhandlingarna, när de väl kom i gång, handlade om procedurfrågor inför den "riktiga" 
rättegången. Domaren talade med låg röst på amhariska, medan en tolk översatte för de 
åtalade svenskarna. Efter ett tag fick de uppge namn, ålder och andra personuppgifter.!!
- Jag heter Martin Schibbye. Jag fyllde 31 år i går, fick rätten bland annat höra.!!
Men något om själva åtalet, eller innehållet i de bevis som åklagarna hänvisar till, 
avhandlades inte.!!
Både innan och under förhandlingarna gick polis och beväpnade vakter runt i rättssalen.!!
Svenskarna greps i början av juli i den oroliga Ogadenprovinsen i sydöstra Etiopien, dit de 
tagit sig för att göra reportage. De ska, enligt åtalet, ha gripits ihop med soldater från ONLF-
gerillan, en grupp som är terrorstämplad i Etiopien.!!
Två personer som enligt åklagarna greps ihop med svenskarna är åtalade i samma mål. Nu, 
på den första rättegångsdagen, visade det sig att ingen av de medåtalade har 
försvarsadvokat.!!
Domaren beslutade därför att de ska få offentliga försvarare - och ajournerade efter en 
knapp timme de fortsatta förhandlingarna till på torsdag.!!
Då kan det bli fortsatta förhandlingar om procedurfrågor. Men domaren beordrade också på 
tisdagen åklagarna att se till att deras vitten finns på plats på torsdag. Det skulle kunna tyda 
på att förhandlingarna kan komma i gång "på riktigt".!!
Men hur som helst kommer rättegången att ta tid.!!
- Jag tror att det kommer att ta fyra till sex månader, sade försvarsadvokaten Seleshi Ketsela 
efter tisdagens förhandlingar. Enligt en annan bedömning kan processen ta allt mellan två 
och tolv månader.!!
För svenskarnas anhöriga, som rest till Addis Abeba, innebar rättegångsstarten en tung 
anspänning. Martin Schibbyes fru Linnea, hans mamma Karin och svärfar Olle Steiner samt 
Johan Perssons pappa Kjell satt bredvid varandra och följde förhandlingarna.!!
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- Det var overkligt. De är fortfarande så starka. De är fantastiska, sade Karin Schibbye 
efteråt.!!
Medieanstormningen i går var så stor att rättegångsupptakten fick flyttas till en större sal. 
Nästan alla stora svenska medier var på plats, liksom en rad internationella nyhetsbyråer. 
Fotograferna fick lämna sina kameror redan vid domstolens portar. Och flera personer, 
däribland Sveriges ambassadör, tvingades radera bilder de tagit med sina mobiltelefoner.!!
Förhandlingarna följdes också av ett stort antal diplomater från olika länder. Sveriges 
ambassad hade personal på plats.!!
Bredvid den svenske ambassadören Jens Odlander satt Carl Henrik Ehrenkrona, 
ambassadör vid Europarådet och tidigare rättschef på utrikesdepartementet. Han har kommit 
till Addis Abeba på uppdrag av utrikesminister Carl Bildt (M).!!
Dessutom fanns diplomater från ett 15-tal länder på åhörarplats - från andra EU-länder, men 
också från USA och Kanada.!!
- När journalister grips är det alltid en viktig fråga. Pressfrihet är en fundamental rättighet, 
sade USA:s ambassadör Donald E Booth till DN.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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SVENSKA DAGBLADET 2011-10-18!
Antiterrorlag för att stoppa journalisterna!!
Den antiterroristlag som används mot Martin Schibbye och Johan Persson ses som en 
förevändning för att stoppa opposition och kritisk journalistik mot regeringen i Etiopien.!
- Alla despotiska system hittar någon form av lagar som kan användas mot journalister. Det 

kan vara lagar mot att häda religion, mot terrorism eller mot rikets säkerhet, säger Jesper 
Bengtsson, som är ordförande för Reportar utan gränser i Sverige. - I Thailand använder 
man ju en lag som säger att man inte får smäda kungen. I mitten av september fängslades 
den etiopiske regimkritiske journalisten Eskinder Nega och fyra oppositionspolitiker, alla 
misstänkta för samröre med den förbjudna oppositionsgruppen Ginbot 7. Den i Etiopien 
terroriststämplade gruppen leds av Berhanu Nega, som lever i exil i USA. Tidigare i 
somras - i juni - greps två andra etiopiska journalister: Reyot Alemu, krönikör på 
veckotidningen Fithi, och Woubeshet Taye, andreredaktör på Awramba Times, också en 
veckotidning. !!

Deras hem genomsöktes och dokument beslagtogs. Samma dag som åtalspunkterna mot de 
två svenskarna lästes upp - den 6 september - åtalades även Alemu och Taye för 
”terroristaktiviteter”. En tredje etiopisk journalist, Elias Kifle, åtalades i sin frånvaro för samma 
brott. Han leder nättidningen Ethiopian Review från Washington. Några dagar senare flydde 
en annan etiopisk journalist från landet: Argaw Arshine, vars namn förekom i ett 
Wikileaksdokument, hade förhörts och pressats av polisen för att avslöja sina källor. De 
senaste händelserna och åtalen fördöms av Reportar utan gränser (RSF). - Etiopiens 
antiterroristlag har blivit ett allvarligt hot mot landets journalister. Detta orsakar rädsla och 
osäkerhet inom medierna, sade RSF:s generalsekreterare Jean-François Julliard. 
Människorättsorganisationen Amnesty International (AI) är också starkt kritisk till den 
antiterroristlag som Etiopien antog 2009 och som nu används mot Schibbye och Persson. - 
Lagens definition av ”terroristaktiviteter” är bred och oprecis. Begreppet antiterrorism kan 
användas som en förevändning för att undertrycka oliktänkande, särskilt regeringskritiska 
grupper som den politiska oppositionen och den privatägda pressen, skriver Amnesty i ett 
uttalande. !!
Den New Yorkbaserade Committee to Protect Journalists (CPJ), ser processen mot 
svenskarna som en politiserad rättegång. - Sedan Persson och Schibbye greps har den 
etiopiska regeringen äventyrat deras grundläggande rätt till försvar genom att i media 
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framställa dem som delaktiga i terrorism. Premiärminister Meles Zenawi verkar ha föregått 
domstolens utslag redan innan rättegången har startat, säger Mohamed Keita, som 
samordnar CPJ:s Afrikabevakning. - Vi uppmanar det etiopiska rättsväsendet att garantera 
båda journalisterna en rättvis rättegång i vad som blivit ett politiserat fall.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SVENSKA DAGBLADET 2011-10-17!
Oviss väntan i Etiopien!
Solen flödar och bröllopsparken utanför hotell Ghion bjuder på fantastiska 
ceremonier. Men för Johan Persson och Martin Schibbye och deras anhöriga är 
tillvaron i den etiopiska huvudstaden enbart en plågsam prövning. De två svenska 
journalisterna kan få 40 års fängelse om de döms till maximala!
...straff. När rättsprocessen inleds i dag eller i morgon (beskeden i Etiopien var i går 
motstridiga) kommer Persson och Schibbye att åtalas på tre punkter. Den första 
gäller att det illegalt tagit sig in i Etiopien, vilket de erkänner. De två andra, betydligt 
allvarligare, åtalspunkterna gäller ”samröre” med en terroriststämplad gerillagrupp 
och att de ”deltagit i terroristverksamhet”. De erkänner sig skyldiga till den första, 
förnekar bestämt de två andra punkterna. Men klimatet är inte svenskvänligt, varken 
för de som anklagas för ”terrorism” eller journalister. SVT och TV 4 fick sina kameror 
beslagtagna i tullen. Själv blev jag av med allt bakgrundsmateriel (bland annat en 
rapport från människorättsorganisationen Human Rights Watch) när jag första 
gången lämnade rummet. !!
Och vi journalister är förvarnade om att vi antagligen blir både följda och avlyssnade. 
- Det är ovanligt många civila säkerhetsagenter ute, säger en initierad källa som vill 
vara anonym. Svenskarna greps den 1 juli och har nu för första gången fått träffa 
sina anhöriga. Martin Schibbyes hustru Linnea och hans mamma Karin har 
tillsammans med Johan Perssons pappa Kjell kommit ned för inledningen av 
rättegången. !!
Det blev ett känsloladdat första möte på fängelse- direktörens rum. - Det känns så 
overkligt, som en dålig film som aldrig tar slut, säger Linnea och berättar om sina 
delade känslor: - Det var underbart att få se honom, att ta på honom och känna att 
det är samma Martin som förut. Han ser ut att må efter förhållandena bra. Samtidigt 
blir saknaden efter honom ännu större nu när jag har träffat honom. Men ingen av 
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oss vågade riktigt släppa fram känslorna, det är väl någon form av 
försvarsmekanism. Efter att ha behandlats relativt väl de första veckorna i polis- 
husets häkte (med tillgång till sängar, böcker, mat och telefon) blev tillvaron avsevärt 
tuffare när Persson och Schibbye flyttades till det beryktade Kalityfängelset. Där sitter 
totalt omkring 10 000 fångar. Schibbye och Persson delar en barack med drygt 200 
häktade. Det finns 150 sängar, så som nyanlända fick svenskarna till en början sova 
på cementgolvet. !!
Nu sover de ”sked” på en madrass i väntan på att stiga i rangordning och få egna 
sängar. På dagarna är det hett under plåttaket, på natten närmar sig temperaturen 
nollstrecket eftersom Addis Abeba ligger på drygt 2 300 meters höjd. - Var och en kan 
väl förstå hur det är att sitta i ett sådant fängelse, men både Johan och Martin är 
starka och har kämpaglöd. De vet ju också att de är oskyldiga, förutom att de tagit sig 
in illegalt i landet. !!
Men det är fruktansvärt trångt i fängelset och även på rastgården. På dagarna får de 
vara utomhus, men Johan beskrev utrymmet som två volleybollplaner, säger Kjell 
Persson. På det lilla kaféet utanför Hotel Gihon, med bröllopsceremonierna på 
behörigt avstånd, sitter också Karin Schibbye och berättar att familjen har fått rådet 
är utrusta sig med stort tålamod. - Rättsprocessen kan gå snabbt, men det kan ta 
mycket lång tid. Upp till ett år. !!
Vi har fått rådet att tänka bortom rättegången med möjligheter till eventuell 
benådning, säger Karin Schibbye. I dag fyller sonen Martin 30 år. Om de anhöriga 
släpps in ytter- ligare en gång så kommer Martin att få ett par sockar av sin hustru 
Linnea. Den treåriga syster- dottern Tyra har ritat en födelsedagsteckning och gjort 
ett armband som present. Men det är ingen tvekan om vad som är Martin Schibbyes 
drömpresent: Att så snabbt som möjligt få lämna Etiopien tillsammans med kamraten 
Johan Persson.!!!!!!!!!!!
EXPRESSEN!
Expressen 2011-10-16!
”De vet att de är oskyldiga”!
Nu börjar rättegången mot de terroråtalade svenska journalisterna i Etiopien. !
Kjell Persson träffade sin son Johan Persson i fängelset i Etiopien i fredags. !
Han säger att sonen är vid gott mod inför förhandlingarna. !
- De vill kämpa för sin rätt. De säger att de vet att de är oskyldiga, säger han.!!!
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Kjell Persson flög ned till Addis Abeba i torsdags, för att vara med vid rättegången mot de två 
svenska journalisterna, som uppgetts starta på tisdag. På söndagen fick dock SVT uppgifter 
om att rättegången kan starta redan i morgon.!
I fredags träffade han sin son i fängelset. !
– Vi pratade personliga saker, om livet hemma och livet där, säger Kjell Persson.!
Han säger att sonen mår förhållandevis bra, både fysiskt och mentalt. !
– Om man själv tänker sig hur det skulle vara att sitta i fängelse i Etiopien och vara anklagad 
för terrordåd, så mår han efter omständigheterna rätt så bra. !
Både Johan och Martin är vid gott mod inför rättegången.!
– De vill kämpa för sin rätt. De säger att de vet att de är oskyldiga. Men de har erkänt att de 
tog sig in illegalt i landet. !
Bra stöd från ambassaden!
Kjell Persson upplever att de har ett jättebra stöd från den svenska ambassaden. !
– Det har vi haft hela tiden. Martin och Johan har full tillit till ambassaden här nere.!
Vid rättegången kommer svenskarna att företrädas av tre advokater. En har de kommit i 
kontakt med via "Reportrar utan gränser" och en annan är vice ordförande i det etiopiska 
advokatsamfundet.!
– Jag tror inte vi kan få tag på mycket bättre etiopiska advokater än de tre. !
Kan ta flera månader!
Processen riskerar att bli utdragen. !
Tisdagens, eller måndagens, förhandlingar är en inledande rättegång, där åklagaren 
presenterar sina bevis medan Johan och Martin förklarar sig oskyldiga. Sedan kommer 
försvaret att få tid på att förbereda sig inför den egentliga rättegången. !
– Det kan ta upp till två månader. Sedan sker en rättegång som man inte kan veta hur lång 
tid den tar. Sedan ska domaren ha tid på sig innan han förkunnar domen.!
Kjell Persson hoppas få träffa sin son i fängelset igen på måndagen.!
Hur mår du inför rättegången?! !
– Det är klart att känns tufft, men det viktiga är att Johan och Martin kommer hem.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
EXPRESSEN !
Expressen 2011-10-20!
”Inte skyldig till terrorhandlingar”!
ADDIS ABEBA. På torsdagsmorgonen fortsatte rättegången i Addis Abeba i Etiopien mot de 
svenska terrormisstänkta journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye. !
Men redan efter drygt två timmar beslutade rätten att skjuta upp förhandlingen till 1 
november.!
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Klockan åtta på torsdagsmorgonen återupptogs rättegången mot Johan Persson och Martin 
Schibbye i Lideta-domstolen i Addis Abeba i Etiopien. Processen fick i tisdags avbrytas då 
två medåtalade inte hade några advokater.!
En stor samling väntade på morgonen utanför domstolsbyggnaden. Anhöriga till de svenska 
journalisterna och diplomater fanns på plats. Den diplomatiska närvaron var dock inte lika 
stor som i tisdags, men bland andra Norges ambassadör väntade på att gå in.!
Enligt Sveriges Radios "Ekot" var det på morgonen en spänd stämning utanför rättssalen. !!
Såg samlade ut!
Efter en något förvirrad inledning, där tolkar saknades, läste domaren upp åtalspunkterna. 
Sedan förde försvaret fram sin syn på åtalet.!
Svenskarnas advokat poängterade bland annat att det var otydligt på vilket sätt de båda 
journalisterna skulle ha stött den terrorstämplade organisationen, moraliskt eller på annat 
sätt.!
Johan Persson och Martin Schibbye var klädda i mörk kostym och slips och var utan 
handfängsel när de gick in i rättssalen. De såg samlade och lugna ut, och nickade och log 
mot sina anhöriga som satt längst fram.!
UD:s förre rättschef Carl Henrik Ehrencrona, som övervakar processen, vill inte kommentera 
fallet i sak eller säga vad han ska rapportera hem till utrikesminister Carl Bildt.!
- Det finns ingen anledning för mig att kritisera rättssystemet i det här läget. Det gagnar inte 
svenskarnas sak, säger han till TT men lägger till att man kan läsa om mänskliga rättigheter i 
Etiopien i UD:s rapport om landet.!
"Inte skyldig"!
Både Johan Persson och Martin Schibbye har erkänt sig skyldiga till att olagligt ha tagit sig in 
i landet. Men de nekar till alla anklagelser i åtalet som rör terrorism.!
– Jag är en svensk journalist och mitt jobb är att samla in material och jag är inte skyldig till 
åtalspunkt två och tre, sade Schibbye med klar och tydlig röst inför rätten.!
– Vi hade inte alla korrekta inresehandlingar när vi gick in i Etiopien och för det ber jag den 
etiopiska regeringen om ursäkt. Men jag är inte skyldig till terrorhandlingar.!
Persson erkände sig också skyldig till att ha tagit sig in i landet utan korrekta 
inresehandlingar men sade att han inte är skyldig till något annat.!
Därefter ajournerades rättegången mot svenskarna till den 1 november då den kommer att 
återupptas, rapporterade TT:s utsända.!!
Bevis och vittnen!!
När rättegången återupptas igen den 1 november ska åklagarsidan ha med sig all bevisning 
samt de vittnen som åberopas. För närvarande befinner sig vittnena långt från Addis Abeba, 
rapporterar TT:s utsända.!
Åklagarsidan begärde 14 dagar för att samla ihop vittnena men gavs alltså 12 dagar. 
Försvaret accepterade detta men framförde att man var angelägen om att processen kunde 
starta snabbt igen.!
Försvaret yrkade också på att få del av bevisningen i form av bland annat en dator, en 
videokassett och ett minneskort. Men åklagarsidan hävdade att man enligt etiopisk lag inte 
behöver tillhandahålla bevisningen förrän i rätten.!!
Anklagas för terrorism!
Svenskarna har suttit fängslade i Etiopien sedan de greps i den omstridda Ogaden-provinsen 
i början av juli, misstänkta för terrorbrott. Johan Persson och Martin Schibbye beskylls för 
samröre med den förbjudna organisationen ONLF av Etiopien klassad som en terrorgrupp. 
De anklagas också för att ha deltagit i väpnade förberedelser samt för att ha studerat landets 
oljetillgångar i fientligt syfte. !
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Förklädda!
Journalisterna beskylls även för att ha varit förklädda till journalister och ha använt jobbet 
som täckmantel för sina terroraktiviteter. De åtalade nekar till alla misstankar, men medger 
att de tagit sig in i landet utan giltigt tillstånd.!!
Tredje nedslaget:!
AFTONBLADET 2012-09-15!
-Välkommen hem, älskling !
Johan Persson och Martin Schibbye är hemma i Sverige. Nu vill de supa ned sig och lyssna 
på Pink Floyd - men framför allt berätta vad de har varit med om sedan de reste till Etiopien. 
- Och det kommer att på-gå så länge vi lever, säger Martin Schibbye.!
Vid lunchtid i går landade Johan Persson, 30, och Martin Schibbye, 31, på Arlanda efter att 
ha vilat ut på det svenska konsulatet i Istanbul i några dagar. Stort kramkalas utbröt när de 
fick träffa sina anhöriga för första gången sedan förra sommaren.!!
Därefter begav de sig till den välbesökta presskonferensen i ABF-huset i centrala Stockholm.!!
- Det är trångt som i fängelset, det känns lite som hemma, skojar Martin Schibbye.!!
Hotades till döds!!
Sedan berättar de om gripandet i Ogadenprovinsen, om tiden i fängelset och förhören med 
etiopisk militär.!!
Martin säger att de hotades till döds om de inte berättade vad de gjorde där.!!
- "Du kommer att dö, vi kommer att skjuta dig", berättar Martin att förhörsledaren sa.!!
Dessutom skenavrättades de framför en filmkamera.!!
- En soldat lyfter sitt gevär och vinklar det mot en buske, säger Martin.!!
Då trodde Johan att Martin blivit skjuten.!!
Efter presskonferensen fick Aftonbladet som ett av de första svenska medierna träffa Johan 
Persson och Martin Schibbye för en exklusiv intervju.!!
"Vi åt grillspett"!!
Vad har ni längtat efter mest, på ett personligt plan?!!
- Bara att få åka hem och vara sig själv, säger Johan.!!
- Jag har ju längtat efter Linnea (Martins fru, reds anm) såklart. Tanken var först att jag skulle 
se henne först när jag landat här. Men så fort jag kom till Istanbul ringde jag direkt och sa: 
"Kom hit". Hon var inte svårövertalad, säger Martin.!!
Vad var det första ni gjorde?!!
- Vi åt grillspett. Hon drack en Corona och jag drack vatten och vi bara njöt av utsikten över 
Bosporen, säger Martin.!!
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- Jag försökte få i gång Itunes och ladda ner Thåströms nya skiva. Jag satt i två dagar, men 
det funkade inte, jag visste inte hur man gjorde, säger Johan.!!
Vill sova - och bada!!
Väl på svensk mark handlar det mesta om att bara försöka landa. - Egentligen vill man bara 
supa ned sig och sova. Men vi kommer nog tvingas låta oss bli intervjuade till sent. När det 
här är över ska jag nog dricka ett par flaskor vin och bara lägga mig i min soffa och lyssna på 
Pink Floyd, säger Johan.!!
- Jag vill bada i havet. Doppa fötterna i vatten, säger Martin.!!
Hur ska ni rent praktiskt gå vidare med granskningen av Lundin i Ogaden?!!
- Självklart kommer det bli en bok så snart som möjligt, men det är omöjligt att veta när och 

hur och vad, säger Johan.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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AFTONBLADET 2012-09-12!
Filmbeviset var en bluff!!
Bilderna från gripandet av Johan Persson och Martin Schibbye var ett av åklagarens 
starkaste bevis. Men filmen var fejkad, uppger källor för SVT. Här syns "statisterna" jubla när 
scenen är inspelad.!
Dansade och log!!
En av de "gripna" ONLF-soldaterna syns på filmen jubla och dansa runt med ett stort leende 
när scenen är över.!!
- De var bara skådespelare och hade aldrig ens träffat Martin Schibbye och Johan Persson, 
säger Abdulahi Hussein, som lämnat materialet till SVT och nu lever under dödshot.!!
Åklagaren har hävdat att sekvenserna kommer från gripandet - men enligt SVT:s källa ska de 
ha spelats in två dagar efter att svenskarna tagits till fånga.!!
- Militären höll Johan och Martin kvar i djungeln i flera dagar. Anledningen till det var att man 
skulle få tid att spela in filmen, säger Abdulahi Hussein till SVT.!!
- Syftet med videon var att åtala dem och få dem dömda till ett långt fängelsestraff.!!
Johan Persson och Martin Schibbye greps under en eldstrid mellan etiopisk militär och 
ONLF-gerillan i Ogadenprovinsen. Allt filmades och de bilderna var ett av åklagarens 
starkaste kort mot svenskarna.!!
Nu avslöjar SVT att bevisen är falska och iscensatta i efterhand.!!
Efter att ha tagit del av råmaterialet till filmerna, skriver SVT på sin hemsida:!!
"Åklagarens film ger intrycket av att det är hårda strider när två rebeller från ONLF-gerillan 
grips. Men i originalmaterialet syns tydligt att 'rebellerna' agerar som om de vore statister vid 
en filminspelning och skrattar mellan scenerna”.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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EXPRESSEN 2012-09-15!
De fick se fångar dö -  tillbaka i Sverige- nu talar Martin och Johan ut om skräckscenerna i 
fängelset!!
Journalisterna Martin Schibbye, 31, och Johan Persson, 30, berättar nu om natten i det 
vidriga Kalityfängelset i Addis Abeba då deras sänggranne dog: - Han visste att han skulle 
dö. Några timmar senare togs hans säng över av någon annan. För Expressen berättar de 
också om hur de tvingades sörja den bortgångne premiärministern Meles Zenawi - och om 
författaren Jan Guillous insmugglade bok med den!
...hemliga hälsningen: "Att sitta i fängelse för en bra sak är inget problem.". !!
Efter en känslosam och gripande presskonferens - inför både anhöriga och hundratals 
kolleger - gav journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson i går intervjuer på löpande 
band i ABF-huset i Stockholm.!
Sov på golvet!
För första gången på 14 månader kan de nu tala fritt om helvetet och om mardrömmen som 
är över. De berättar om det vidriga Kalityfängelset där de såg medfångar dö.!
- Vi bodde i ett rum som var anpassat för 60 fångar. Vi var upp emot 200 personer som 
bodde där.!
Den första tiden sov de på betonggolvet.!
- Vi låg sked, berättar Johan Persson.!
- Den syn som mötte oss första kvällen... Jag har aldrig sett sådana syner. Bilderna från 
slavskeppen är det enda som kommer upp i mitt huvud, fortsätter Martin Schibbye.!
- Totalt människoförakt.!
"Visste att han skulle dö"!
De vittnar om hur de sett medfångar dö bakom fängelsets murar.!
- Jag hade en granne i sängen bredvid, en schweizare som hette George. Han hade åkt dit 
för knarksmugglig och var allvarligt hjärtsjuk. Han sökte upprepade gånger hjälp och begärde 
att få bli flyttad till ett privatsjukhus, berättar Schibbye.!
Men fångvaktarna lyssnade inte. Och en natt dog han.!
- Han visste att han skulle dö. Han säckade ihop... och de fick fick komma med en bår och 
bära honom till sjukstugan. Någonstans på vägen dör han helt enkelt, berättar Johan 
Persson känslosamt.!
Tvingades sörja!
Journalisterna talar också om morgonen den 21 augusti då de fick veta att Etiopiens 
premiärminister Meles Zenawi dött - mannen som flera månader tidigare lovat den svenske 
utrikesministern att svenskarna skulle benådas.!
- Jag tänkte "helvete", sprang ut och hittade Johan. Det var en väldigt tuff dag i fängelset. De 
fångar som uttryckte kritik mot Zenawi och som inte sörjde tillräckligt, de blev kedjade av 
polisen, berättar Martin Schibbye.!
Tvingades ni också sörja?!
- Vi deltog i ljusceremonier och annat.!
Schibbye och Persson berättar att syftet med deras reportageresa till det omstridda området 
Ogaden var att skildra vad som händer när ett utländskt oljebolag kommer in där. De tog 
hjälp av ONLF-gerillan för att ta sig dit, men hävdar bestämt att de inte betalat något för 
detta.!
"Självklart ska vi nysta i det"!
Gerillan fick de kontakt med hemma i Sverige.!
Utrikesminister Carl Bildt, som suttit i styrelsen för oljejätten Lundin Petroleum, var inte målet 
för deras granskning, hävdar de.!
- Detta var inte en resa för att sätta dit Carl Bildt på något sätt, säger Martin Schibbye.!
Det finns dom som menar att utrikesministern gjort för lite för er sak. Vad säger ni om det?!
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- Vad som har hänt i Stockholm och på UD får vi återkomma till. Det är självklart intressant 
att reda ut det, och självklart ska vi nysta i det och komma med någon form av analys, säger 
Johan Persson.!
De vill nu träffa Bildt och diskutera det som hänt med honom, i lugn och ro.!
Under de 14 månader som gått har många här hemma engagerat sig i deras öde.!
Guillou smugglade in bok!
En av dem är författaren Jan Guillou, som själv dömdes till fängelse 1974 efter IB-affären.!
Nu avslöjar Schibbye och Persson för Expressen att de efter en kort tid i fängelset fick en 
insmugglad bok av Jan Guillou:!
- Det var en bok i hans nya serie Brobyggarna. Han hade signerat den och skrivit "att sitta i 
fängelse för en bra sak är inget problem". Och det är ju sant. Om man sitter för en sak man 
tror på och känner ett stöd på utsidan, då klarar man fängelset, konstaterar Martin Schibbye.!
Snart ska de sammanfatta tiden i Etiopien i både reportage och i en bok.!
- Vi ska ägna våra liv åt att berätta om det vi varit med om.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!67



!!!!!!!!!
EXPRESSEN 2012-09-15!
En kyss av ren lycka- EFTER 14 HELVETESMÅNADER ÄR JOHAN PERSSON OCH 
MARTIN SCHIBBYE HEMMA HOS SINA FAMILJER IGEN!!
Här är kyssen på svensk mark - efter en 14 månader lång mardröm. När Johan Persson och 
Martin Schibbye äntligen fick komma hem och träffa sina familjer var känslorna 
överväldigande. 438 dagars oro, förtvivlan och längtan - både bakom gallren, men också för 
alla anhöriga hemma i Sverige var över. !!
Stormen "Leslie" river, sliter och ryter. Regnet piskar mot kind och hår.!
Men när Martin Schibbye och Johan Persson tar sina nära och kära i famn på den våta 
asfalten på Arlanda är det med ens bara värme och kärlek i luften.!
Där väntar mammor och pappor, bröder och systrar. Plötsligt är det som om storm och regn 
och isande kyla inte finns.!
- Det är lyckans dag i dag, säger Johans mamma, Kristina Persson, till Sveriges Radio.!
Med finns också Martins fru Linnea Schibbye Steiner som också var med på planet.!
Hon är ett enda stort leende och kan inte låta bli att kyssa sin man gång på gång.!
- Det är bara underbart och härligt och galet, säger hon till SVT.!
De friade journalisterna svarar kort på mediernas frågor om hur det känns att vara hemma.!
- Det är skönt, säger Johan.!
- Det här är första dagen som jag har min yttrandefrihet tillbaka, säger Martin innan de åker 
för att hålla presskonferens i ABF-huset i Stockholm.!
Det är i slutet av juni 2011 och Martin Schibbye och Johan Persson förbereder sig för att ta 
sig över gränsen från Somalia in i Ogaden.!
De har sedan några veckor tillbaka planerat resan från den somaliska staden Galkayo. Först 
har de med sig vakter som följer dem till gränsen. När de väl passerat är det bara de två och 
en chaufför. Det är mitt i natten och becksvart ute. Efter ett tag möter de som planerat upp 
soldater från ONLF-gerillan.!
- Vid någon tidpunkt upptäcks vi av armén. Sedan förföljer och spårar de oss, tills det att de 
anfaller den grupp från ONLF som vi är med, säger Martin Schibbye på presskonferensen i 
Stockholm!
På eftermiddagen den 30 juni 2011 sitter Martin Schibbye och Johan Persson under ett träd 
med sin tolk. Det är då anfallet sker och de blir beskjutna av den etiopiska armén med 
automatvapen.!
Ganska snart blir både Martin och Johan träffade av arméns kulor. De bestämmer sig för att 
stanna på platsen och de håller upp armarna i luften för att inte bli skjutna igen. I efterhand 
får de veta att två ONLF-soldater skadats, en av dem avled senare av sina skador.!
- Planen som vi hade med ONLF var att om vi träffar på etiopisk militär så skulle de sticka 
och vi stanna kvar. Vi ville inte hamna i en situation med korseld, säger Johan Persson.!
De grips av militären och nu börjar några tuffa dagar då de inte vet om de ska få leva eller 
om de kommer att skjutas. Den första natten i fångenskap sover de under ute under 
stjärnorna De försöker få militären att inse att de måste till sjukhus. De oroar sig framför allt 
för Johan Perssons skottskada, han har förlorat mycket blod och har ett stort hål i armen. Ett 
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tag verkar det som att de faktiskt ska få komma till ett sjukhus. En bil har beställts och körts 
fram. Men i sista stund kommer nya order och sjukhusbesöket ställs in.!
Flera dagar följer när de varken får sjukvård eller tillåts ha någon kontakt med omvärlden. De 
utsätts för skenavrättningar och tuffa förhör där de uppmanas erkänna att de är terrorister. 
Under presskonferensen beskriver de dagarna som surrealistiska. De tvingas även 
medverka i inspelningarna av den propagandafilm som sedan utgör bevis mot dem under 
rättegången. Under presskonferensen förklarar de också varför de lät sig videofilmas.!
- Vi ville att det skulle finnas bevis på att vi levde när vi greps. Vi tänkte att om vi dör så 
kanske den här filmen kommer att komma ut på något sätt, säger Martin Schibbye.!
Vid ett tillfälle tvingas de gå rakt ut i öknen åt varsitt håll med beväpnade soldater i ryggen. 
Martin Schibbye berättar hur en soldat lyfter vapnet, siktar mot honom, men sedan skjuter i 
busken bredvid. Johan Persson hör skottet.!
- Jag trodde att Martin var död, säger han.!
Samtidigt hemma i Sverige vet deras anhöriga inte vad som händer. Ovissheten om 
svenskarnas öde är stor.!
Den 3 juli berättar vännen och kollegan Anna Roxvall för Expressen.!
- Jag pratade med dem senast den 27 juni, då hade de precis tagit sig över till Etiopien, 
sedan dess har det varit dödstyst, säger hon.!
Efter fyra dagar i fångenskap får Martin Schibbye och Johan Persson tillslut träffa den 
svenska ambassadören Jens Odlander, på kvällen den 4 juli. Något som de beskriver som 
en stor lättnad: Nu vet de att de inte kommer att dödas.!
- Vi kände att så länge vi inte meddelat Sverige att vi finns här så svävar vi i fara. Den 
sekunden vi fått ringa till en ambassad och säga att vi finns här och lever, då är vi safe, säger 
Johan Persson.!
De får då också kontakta anhöriga för första gången via telefon.!
Hemma i Sverige säger Johan Perssons pappa Kjell Persson:!
- Det absolut viktigaste är att de kommer trygga därifrån.!
Efter mötet med ambassadören flyttas svenskarna till huvudstaden Addis Abeba. Först hålls 
de häktade på en polisstation.!
Den 6 september kommer åtalet. De anklagas för att ha tagit sig in i landet olagligt, samt för 
terrorism. I samband med åtalet flyttas de till det ökända Kalityfängelset.!
Den 18 oktober inleds rättegången. Den är mycket uppmärksammad hemma i Sverige. På 
plats i rättssalen finns representanter från ett flertal medier. Dessutom en stor internationell 
uppslutning - ett femtontal länder har skickat representanter. Bland annat så är den 
amerikanske ambassadören i Addis Abeba på plats.!
- Att komma till de här rättegångsdagarna, att se kolleger och diplomatbilar, det gjorde att vi 
pallade rättegångsdagarna. Att det var någon där som lyssnade på den här farsen, det gav 
oss en oerhörd styrka, säger Johan Persson.!
Det blir några spända månader i väntan på dom. När den så kommer den 21 december blir 
det en chock. Journalisterna har funnits skyldiga och åklagaren yrkar på 18 års fängelse.!
Linnea Schibbye Steiner är på plats i Addis Abeba när beskedet kommer.!
- Jag känner mig tom. Det är en bra beskrivning av hur jag känner just nu.!
- Vid varje rättegångstillfälle har vi haft lite ögonkontakt och har försökt kommunicera. Det är 
förstås förbjudet men vi försöker, säger hon.!
Johans pappa Kjell Persson till Expressen efter domen:!
- Vi kommer att fixa det här. Inte bara för Martin och Johans skull, utan för hela omvärldens.!
Samtidigt skickar Martins mamma Karin Schibbye en uppmaning till Fredrik Reinfeldt.!
- Jag tror att om Sverige verkligen ska visa hur viktigt det här är så är det Reinfeldt som 
måste stå upp för det, som chef för departementen och regeringen. Jag tror att det 
prestigelösa samtalet är det som krävs nu.!
Några dagar senare får Martin och Johan för första gången efter den chockartade domen 
träffa sina anhöriga. Under en timme får de äta svensk mat, lussekatter, svenskt bröd och 
färskpressad juice.!
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Allt för att de ska kunna få en dräglig jul i fängelset.!
- Vi har hittat ett bageri här i Addis som bakar svenskt bröd och bullar, säger Johans pappa 
Kjell Persson.!
Den 27 december fastlås domen till elva år vardera.!
Medan de anhöriga åker fram och tillbaka mellan Etiopien och Sverige försöker Johan 
Persson och Martin Schibbye klara av vardagen i fängelset. Förhållandena är tuffa. De sover 
i en sal med 200 andra fångar. Lysrör i taket är tända dygnet runt och det springer råttor på 
golven. Värmen är nästan outhärdlig och flera medfångar är svårt sjuka utan att få vård.!
- Vi tränade mycket. Vi tvingade i oss mat. Den stora utmaningen där var för det första att 
inte bli dum i huvudet och för det andra att inte bli sjuk. Och för att inte bli sjuk måste man 
käka även om det är 40 grader varmt och man bajar vatten. Sedan så pratade vi hela tiden. 
Vi pratade otroligt mycket om allt möjligt för att hålla i gång, säger Johan Persson.!
I januari beslutar de sig för att inte överklaga domen, i stället väljer de att be om nåd.!
I Sverige får regeringen kritik för sin tysta diplomati.!
Under gårdagens presskonferens är Johan och Martin försiktiga med att recensera den 
svenska regeringens insats.!
Johan Perssons pappa Kent Persson säger dock till Dagens Nyheter att han är kritisk till Carl 
Bildts uttalande kort efter gripandet, om att svenskarna "gett sig in i ett konfliktområde som vi 
har avrått mycket starkt ifrån". Han är också kritisk till att Fredrik Reinfeldt vid ett tillfälle 
beskrev Etiopien som en diktatur.!
- Han säger att Etiopien är en diktatur mitt när man försöker skapa kontakter nere i Addis. 
Hur tänkte han?, säger Kjell Persson till DN.!
Det hade förekommit rykten en längre tid. Den 6 juli i år kunde Expressen berätta att 
svenskarna troligtvis kommer att släppas i mitten av september i samband med nyårsfirandet 
i landet. Den 10 september kommer tillslut beskedet att de benådas.!
I en intervju med etiopisk tv får svenskarna bedyra att de ångrar sig och att det var "det 
dummaste de gjort i hela sina liv". Något som de under presskonferensen berättar att de inte 
menade, men att de fortfarande befann sig i fängelset när intervjun genomfördes.!
På kvällen firar de på svenska ambassaden med pilsner och blåbärsmuffins. Det beslutas att 
de ska flyga till Istanbul några dagar för att ta igen sig innan de åker till Stockholm och träffar 
medierna.!
Linnea Schibbye Steiner berättar att hon haft ett kort samtal med sin man samma kväll.!
- Han ringde och sade att han älskar mig. Det var i princip allt han hann säga, men han var 
väldigt lättad och glad.!
När de tillslut flyger hem till Sverige träffar Expressen dem på planet.!
- Det känns jävligt skönt att få komma hem, säger Johan Persson och ler.!
- Vi har koncentrerat oss på att bli människor igen. Vi har försökt sova framför allt. Det har 
varit svårt, men vi har lyckats knäcka några timmar, säger Martin Schibbye.!
Några rader bakom dem sitter Linnea Schibbye Steiner och några rader framför sitter 
Sveriges ambassadör i Etiopien, Jens Odlander.!
Samtidigt är Martin Schibbyes mamma med i Gomorron Sverige i SVT, förväntansfull och 
glad. Hon ringer upp sonen på planet:!
- Hallå, hallå... du är i direktsändning. Du är mycket välkommen hem, hälsar alla.!
Sedan fortsätter hon:!
- Tänk, snart är de här! Den här lättnaden som kommer att infinna sig, kanske i morgon bitti 
först, så ljuvligt, säger hon.!
När planets hjul äntligen träffar landningsbanan vänder sig ambassadör Odlander mot de 
frigivna journalisterna.!
- Känns det bra?, frågar han.!
Båda nickar.!
Martin Schibbye berättar hur ofta han drömt om just den här stunden under fångenskapen.!
- Varje gång jag hört ett flygplan, säger han.!
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När de några timmar senare kommer in till presskonferensen på ABF-huset i Stockholm möts 
de av jubel och applåder. De berättar om planerna framöver:!
- På ett personligt plan är det självklart en lättnad, en glädje, en chock att vara fria. Men på 
ett professionellt plan får vi aldrig glömma att det är en internationell skandal att vi dömdes till 
elva års fängelse för att vi gjort vårt jobb, för att vi intervjuat en part i en konflikt.!
- Även om vi är glada i dag att vi kom ur fängelset går våra tankar till dem som är kvar, till 
dem som är sjuka, till dem som aldrig kommer att lämna fängelset utan dö där, säger Martin 
Schibbye.!
Samtidigt twittrar Esayas Isak, bror till den svensketiopiska journalisten Dawit Isaak som 
suttit fängslad i Eritrea i över 4 000 dagar: "Dawit, nu håller Johan och Martin 
presskonferens. Hoppas att du också får göra det snart.”!!!!!!!!!!!!!
DAGENS NYHETER 2012-09-13 Svenskarna blev skenavrättade !
Journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson skenavrättades av etiopisk militär efter 
att de gripits i Ogadenprovinsen. De hotades med döden om de inte erkände att de var 
terrorister - men vägrade att erkänna, berättar deras anhöriga i kvällens ”Uppdrag 
granskning” i SVT.!
... !!
För att skydda svenskarnas säkerhet under den drygt 14 månader långa vistelsen i fängelse 
har detaljerna om vad som hände de första dagarna efter gripandet hållits hemliga. Nu när 
svenskarna fått lämna Etiopien kan deras närmaste berätta.!!!
- De fick ställa sig med ryggen mot en man med gevär och fick återigen samma frågor att de 
skulle erkänna. Och när de inte gjorde det så spelade de mot varandra. Att om inte du 
erkänner, så skjuter vi Johan respektive Martin. Och sedan så sköt de i busken bredvid, 
säger Linnea Schibbye Steiner, hustru till Martin Schibbye.!!!
I kvällens ”Uppdrag granskning” framgår också att svenskarnas skottskador när de 
tillfångatogs av etiopisk militär var allvarligare än vad som hittills varit känt. Svårast skadad 
var fotografen Johan Persson.!!!
- De var oerhört nära att dö, säger Jens Odlander, Sveriges Etiopienambassadör, som var 
den förste som besökte svenskarna efter gripandet.!!!
Schibbye och Persson befann sig i går fortfarande på hemlig ort utomlands tillsammans med 
Jens Odlander. De planerar att resa hem till Sverige på fredag. En presskonferens är utlyst 
på fredag i ABF-huset i Stockholm.!
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© Dagens Nyheter eller artikelförfattaren.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DAGENS NYHETER 2012-09-14!
OFFER FÖR KRIGET MOT PRESSFRIHETEN!!
I dag återvänder Martin Schibbye och Johan Persson till Sverige. PEN-ordföranden Ola 
Larsmo önskar dem välkomna hem, men påminner också om att det knappast ljusnat för fri 
journalistik i världen medan de varit borta.!!!
Kära Johan och Martin - välkomna hem! Jag dristar mig att säga så trots att vi aldrig träffats.!!!
Jag misstänker att en del av de ord och utfästelser ni kommer att hitta i högen av alla 
tidningsklipp som skrivits om er kommer att framstå som storvulna, rent av hycklande. Stora 
ord om solidaritet och yttrandefrihet från människor ni inte känner och som inte intresserat 
sig för situationen i Ogaden förrän ni fängslades.!!!
Men jag tror också att de flesta som i likhet med mig säger sig känna stor lättnad över att ni 
släppts menar vartenda ord. Det har naturligtvis att göra med att ni, liksom Dawit Isaak men 
till skillnad från många av de andra journalister som i dag sitter fängslade för vad de skrivit 
eller tänkt skriva, har blivit ansikten alla känner igen.!!!
Det har de senaste dagarna kommit nya och kväljande uppgifter om den psykologiska terror 
den etiopiska regimen ägnat sig åt i ert fall. Journalisten Mesfin Negash, själv från Etiopien, 
har här i DN och i svenska PEN:s Dissidentblogg också skrivit om förhållandena i 
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Kalityfängelset och om de journalister som ännu sitter fängslade där. Negash nämner några 
namn: Re’eyot Alemu, Woubshet Taye och flera andra.!!!
Denna terror känns igen från andra håll. För en veckar sedan satt jag på andra sidan jorden 
och talade med representanter för yttrandefrihetsorganisationer som PEN, Article 19 och 
”Committee to Protect Journalists” (CPJ) i Mexico City. Mexiko är i dag ett av de länder där 
det är allra farligast att verka som journalist och fri skribent. Under de senaste sex årens ”krig 
mot narkotikan” har ungefär sextio journalister mördats för vad de skrivit.!!!
Det är kanske en låg siffra att sätta mot de sextiotusen som mördats i spåren av ”drogkriget” 
- men det har påverkat medieförmedlingen i landet. Flera tidningar har öppet sagt att de nu 
undviker att skriva om vad som faktiskt händer - det är för farligt. Andra har börjat publicera 
de färdigskrivna artiklar som representanter för drogkarteller ger dem att trycka. Enklast så. 
Ingen dör. Och ingen försvarar de journalister som faktiskt vågar skriva om vad som pågår. 
Inte ett enda fall av mord på journalister har resulterat i en seriös polisutredning.!!!
Vid sidan av rena icke-demokratier som Kina och Saudiarabien och krigszoner som Syrien 
listar såväl PEN som Reportrar utan gränser Mexiko och Ryssland som de farligaste 
länderna för journalister. Det är två länder som formellt kan beskrivas som ”demokratier”. 
Och statistiken ser lika oroväckande ut hos alla de frivilligorganisationer som försöker 
försvara och övervaka yttrande- och pressfriheten. Reportrar utan gränsers 
”pressfrihetsbarometer” för 2012 listar hittills sammanlagt 42 mördade och döda och 288 
fängslade. PEN:s rapport från första halvåret i år förtecknar drygt 600 fall av förföljda 
författare vi känner till - mörkertalet är förstås stort - varav 25 mördats.!!!
Det som verkar svårt att ta in är att det i dag pågår en stadig försämring av press- och 
yttrandefriheten världen över. Oberoende av ideologiska förtecken tycks makthavare av olika 
ull - rena diktatorer, ”halvdemokrater” och ”demokrater” - inställda på att se press- och 
yttrandefriheten som ett problem som bör åtgärdas.!!!
Sverige är visserligen ännu vitt på Reportrar utan gränsers världskarta, vilket betyder att 
situationen här räknas som ”god”. Men i deras index har vi nu flyttats ned till tolfte plats. En 
av de händelser som påverkade vår placering var domarna mot tre Expressenjournalister i 
samband med målet om illegal vapenhandel i Malmö. Det obehagliga och samtidigt 
intressanta är att inskränkningarna i press- och yttrandefriheten tycks vara närmast 
oberoende av ideologisk position. Det är andra krafter som långsamt men säkert devalverar 
värdet av de skrivande människornas liv.!!!
Journalister och författare är inga helgon. Det är inte för deras oklanderliga leverne som de 
måste försvaras på ett särskilt sätt - utan på grund av vad som händer med ett samhälle som 
likt Mexiko tappar all information om vad som faktiskt sker på den egna gatan, i den egna 
delstaten, i det egna landet. Där man är hänvisad till twitter för att veta om det just nu pågår 
skottlossning på barnens väg till skolan (i vissa delar av Mexiko fungerar det så). 
Pressfriheten är inte till för journalister utan för oss alla - för att försvara vår rätt till kunskap 
om det samhälle vi lever i.!!!
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Det pågår ett krig om information och vem som har rätt till den. Ni hamnade i detta krig mot 
pressfriheten, av allt att döma i en väl förberedd attack där falska bevis låg färdiga till 
rättegången. Det är samma krig som gjort Dawit Isaak till en fånge utan namn i dödslägret 
Eira Eiro.!!!
Vi känner dock till hans namn. Vi visste era namn och vilka ni var. Det gjorde det hela mycket 
konkret. Återigen: välkomna hem. Nu vill vi höra vad ni har att berätta. Om hur situationen i 
fängelset ser ut och hur svenska och andra oljeintressen påverkar läget i Ogaden - som 
säkert många knappt visste var det låg förrän nyheten om er arrestering blev en 
förstasidesnyhet. Och ni har vunnit mycket respekt hos stora delar av Sveriges befolkning för 
att ni tog risken att försöka skaffa fram den information man försöker strypa.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SVENSKA DAGBLADET 2012-09-15!
ETIOPIEN HAR REDAN BYTT FOKUS!!
I etiopiska medier är inte de två svenska journalisterna längre någon nyhet. I tv och på 
nyhetssajter är de helt frånvarande. Men den som vill kan få nyheter från väst via Al-Jazira 
eller Facebook.!!!
Vid gårdagens presskonferens i Stockholm berättade Martin Schibbye och Johan Persson 
hur de i fängelset fick titta på tv en timme om dagen, men att nyheterna mest handlade om 
olika dammbyggen eller vad presidenten gjort.!!!
Enligt uppgifter till SvD har både den statliga tv-kanalen ETV och den privata, regimvänliga 
kanalen EBS som sänds från USA, rapporterat kort om att svenskarna släppts. Några 
analyser av situationen har inte funnits med.!!!
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Den etiopiske bloggaren Endalkachew HaileMichael förklarar att endast statlig media har 
daglig rapportering. Det som hittills kommit ut är den intervju i statlig tv där journalisterna i 
samband med deras frigivning tvingas be om ursäkt för sina handlingar.!!!
- De försökte vara så artiga som möjligt, vilket jag kan förstå. På tv har man sänt deras 
erkännande gång på gång på många olika språk, säger Endalkachew HaileMichael, som 
också föreläser om journalistik vid Arba Minch-universitetet i Addis Abeba.!!!
Det går att se Al-Jazira på både engelska och arabiska i Etiopien och man kan också se 
kanaler som BBC och CNN. Radiostationen Voice of America sänder på det stora lokala 
språket amarinja. En del unga etiopier, framför allt i städer, använder Facebook för att också 
få nyheter från väst.!!!
- Folk på sociala medier vet att rättegången var fejkad och att journalisterna bara gjorde sitt 
jobb, säger Endalkachew HaileMichael.!!!
Några privata och oberoende medier som bevakat fallet väntas rapportera i helgen, men inte 
heller de kommer om de nämner fallet att berätta hela sanningen, tror Endalkachew 
HaileMichael.!!!
- De kan inte vara lika kritiska som jag eller de på sociala medier kan, säger han.!!!
En person från Etiopien bosatt här menar att de två svenskarna inte längre är någon viktig 
fråga i etiopiska medier:!!!
- Både radio- och tv-kanaler sänder på olika språk, eftersom det finns cirka 30 etniska 
grupper i landet. Det är inte så mycket tabu att skriva om politik i Etiopien, men den journalist 
som skriver om etniska motsättningar hamnar relativt snabbt i fängelse. Man måste också 
förstå att det är ett mycket fattigt land; av 80 miljoner invånare äger 40 miljoner ingenting.!!!
Även analfabetismen i Etiopien är hög. Bara 42 procent av de etiopiska männen och 18 
procent av kvinnorna kan läsa, enligt Utrikespolitiska institutet. Därför är radio och tv det som 
gäller.!!!
- Frågar du min mamma som bara ser statlig tv anser hon att de två journalisterna verkligen 
är skyldiga. Majoriteten har inte en alternativ källa till information och tror därför att de 
verkligen samarbetade med terrorister, det är synd, säger Endalkachew HaileMichael.!!!
I etiopisk tv bad svenskarna just efter frisläppandet om ursäkt och tackade den etiopiska 
regimen. ”Ett lätt beslut som är svårt att leva med”, sade Martin Schibbye i går om att de 
båda valt att taktiskt erkänna sin skuld och söka nåd för att kunna lämna fängelset och 
Etiopien.!!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SVENSKA DAGBLADET 2012-09-13!
SVENSKARNA BLEV SKENAVRÄTTADE!!
Johan Persson och Martin Schibbye utsattes för skenavrättningar när de gripits av etiopisk 
militär i Ogadenprovinsen i juli förra året. Militären ville tvinga dem att erkänna att de var 
terrorister. De anhöriga har känt till detta, men har inte kunnat berätta något för att inte 
äventyra de två journalisternas säkerhet.!
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... !!
I kväll sänds Uppdrag granskning i SVT och där berättar Johan Perssons pappa Kjell och 
Martin Schibbyes fru Linnea vad som egentligen hände när de två journalisterna greps av 
den etiopiska militären i Ogadenprovinsen i början på juli förra året.!!!
Johan Persson och Martin Schibbye skottskadades bägge två vid gripandet och på filmen 
ser man hur deras blodiga och gapande sår baddas med desinfektionsvätska och läggs om. 
Som SVT kunnat rapportera var den officiella film som militären spelade in fejkad, och det 
tog flera dagar innan den blev klar.!!!
En anledning till det är att Johan Perssonoch Martin Schibbye vägrade gå med på att säga 
att de var terrorister och hade stridit tillsammans med ONLF-gerillan. En av metoderna 
militären använde mot de två journalisterna var skenavrättningar. Svenskarna spelades ut 
mot varandra, och militären hotade att skjuta den ene om den andre inte erkände.!!!
- När de inte gjorde som militären ville så fick de höra: ”Gör du inte som vi säger så skjuter vi 
Johan respektive Martin”, sen sköt de i busken bredvid, berättar Linnea Schibbye Steiner i 
Uppdrag Granskning.!!!
Kjell Persson berättar att Johan svimmade en gång när militären skenavrättade Martin 
Schibbye. Till SvD säger Kjell Persson att de anhöriga tidigt fick vetskap om vad som hänt 
genom ett utsmugglat brev från fängelset.!!!
- Det var förstås både chock och ilska man kände då, men samtidigt en glädje över att de 
överlevt detta. Vi fick det beskrivet i ett långt brev som UD och advokaten sen fick ta del av 
också, berättar Kjell Persson för SvD.!!!
De anhöriga fattade i samråd med UD, advokaten och Johan Persson och Martin Schibbye 
beslutet att inte berätta något. Dels handlade det om att värna om de två journalisternas 
säkerhet i fängelset, och dels om att de vid rättegången inte lyckades bevisa att militärens 
film var fejkad.!!!
- Det handlade om avvägningar hela tiden, och det handlade framför allt om deras säkerhet, 
säger Kjell Persson.!!!
Det framgår också av Uppdrag granskning att de två journalisternas nådeansökan lämnades 
in i april, och att de anhöriga känt till att benådningen blev klar redan i maj men inte skulle 
verkställas förrän i september.!!!
Utåt har de tvingats tiga om detta för att inte äventyra processen.
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