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Abstract 
 
Title: Krig och fred - 080808. Freds-, krigsjournalistik och propaganda i mediernas rapportering 
om Georgienkriget: en komparativ studie av Sveriges, Rysslands och USA:s press. (War and peace 
– 080808. Peace Journalism, War Journalism and Propaganda in the Media´s Reporting on the 
Georgia War: a Comparative Study of the Swedish, Russian and American Press.)  
 
Authors: Daniel Lövgren & Tatiana Makarova 
 
Tutor: Anna Roosvall 
 
Course: Bachelor Thesis: Media and Communication, PR 
 
Purpose: The purpose of this essay is to compare how the press in Sweden, Russia and the USA 
reported on the war in Georgia 2008. Focus is put on identifying the extent to which the reporting is 
governed by war journalism or peace journalism and, to which degree propaganda, that is one of 
the aspects of war journalism, is present in the different countries press. 
 
Methodology: Quantitative content analysis and critical discourse analysis  
 
Theoretical perspectives: The essay leans on the theoretical foundation of peace journalism and 
war journalism proposed by the Norwegian peace researcher Johan Galtung, further elaborated by 
the journalists Jake Lynch and Annabel McGoldrick. This essay also uses a theoretical framework 
on propaganda, among other the “Propaganda model” by Herman and Chomsky, the research of 
Kempf and Loustarinen and journalistic observations of Lynch and McGoldrick. 
 
Conclusions: The study reveals both similarities and differences between the reporting on the 
Georgia war in the analyzed countries. The quantitative content analysis of 600 articles in nine 
different newspapers (three in each country) shows that it is the war journalistic framework that is 
dominating in all the three countries. The results also show that there is a difference between the 
support given to the parties involved in the war. In the USA and Sweden the majority of the articles 
are pro-Georgian and in Russia the majority of the articles take pro-South Ossetian/Russian stance. 
The critical discourse analysis of eight articles have shown similarities and differences in scale, 
design, content and the presence of propaganda. Indicators of propaganda in the analyzed material 
include a breakdown of the actors in the war to two opposing parties, a polarization between “us” 
and “them” where the first is humanized and the later demonized, a wide use of elite sources.    
 
Keywords: Peace journalism, war journalism, propaganda, Georgia war, South Ossetia, Swedish 
press, Russian press, American press 
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1. Inledning  
 
08.08.08. Den 8 augusti år 2008 invigs de XXIX Olympiska sommarspelen i Peking. Under antiken 
var de Olympiska spelen symbolen för fred: alla krig upphörde och det skapades fred under den 
period som OS hölls. Denna regel följdes i drygt tusen års historia av de antika Olympiska spelen. 
De moderna spelens fader, den franske baronen Pierre de Coubertin, ville behålla denna 
fredstradition. "The Games have always brought people together in peace to respect universal moral 
principles" (Olympiska kommittén), framgår från den Olympiska kommitténs officiella hemsida 
idag. Dessvärre har man under de moderna Olympiska spelen bara lyckats följa fredstraditionen i 
lite drygt etthundra år (sedan 1896 - då de första moderna Olympiska spelen hölls i Aten). Natten 
till den 8 augusti, samtidigt som världens största idrottsgala började i Peking, startade en väpnad 
konflikt i Sydossetiens huvudstad - Tschinvali. Denna konflikt, som i vissa länder framställdes som 
en konflikt mellan utbrytarregionerna - Sydossetien och Abchazien - och Georgien, i andra länder 
som en konflikt mellan Georgien och Ryssland, gick in i historien under namnet ”Femdagars-
kriget”1. Vad som egentligen hände i Kaukasien under dessa dagar återstår att se, då det brukar ta 
tid innan sanningen kommer fram.  
 
Idag, ett halvår efter Femdagarskrigets slut, är bilden av det som hände i Kaukasus långt ifrån klar 
och entydig. Området är nästan helt outforskat. Och detta är den första anledningen till att vi har 
valt Femdagarskriget som ämne för uppsatsen. En andra anledning är att Georgienkriget är ett 
mycket aktuellt ämne och ligger oss nära i tiden. Var och en av oss har blivit ett vittne till den 
mediala bilden av konflikten samt till den pågående allmändebatten. I efterhand har det också fram-
kommit kontrasterande bilder av kriget. Tidningar har korrigerat sina tidigare versioner, nya 
perspektiv ges i efterhand, vilket är en betydande anledning till varför ämnet är så intressant att 
studera. Det är en viktig uppgift att redogöra för vad som beskrivs i olika länder och få en större 
helhetsbild av hur omvärlden ser på en händelse. Vilka ”sanningar” florerar vart och varför? 
 
Vi har valt att göra en komparativ studie, där vi jämför mediernas rapportering om Femdagarskriget 
i tre olika länder: Sverige, Ryssland och USA. Det är spännande att studera likheter och skillnader 
mellan olika länders rapportering om en och samma händelse. Hur rapporterades det i de tre 
länderna om Georgienkriget? Fick befolkningen i USA, Sverige och Ryssland samma bild och 
uppfattning av konflikten? Förekom propaganda, och i så fall, hur tog den sig uttryck, skilde den sig 
länderna emellan? Vem var "god" och vem var "ond" i konflikten? Att vi av alla världens länder 
valde just Sverige, Ryssland och USA har också en förklaring. Både Ryssland och USA deltog 
direkt respektive indirekt i Georgienkriget, på motsatta sidor. Sverige representerar ett av de länder 
vars position i konflikten var militärt neutral. Kunde dessa faktorer påverkat mediernas rapportering 
i dessa länder och i så fall hur? Det är även intressant att undersöka huruvida journalisterna, genom 
sitt sätt att rapportera, gynnade kriget i sina berättelser eller om de försökte bidra till att lösa 
konflikten och skapa fred.  
 
Det förekommer flera undersökningar om svenska och amerikanska medier som vi tar del av, men 
relativt få om de ryska. Då vi besitter ryska språkkunskaper, faller det sig närmast naturligt att ett 
intresse finns att även undersöka och jämföra de ryska medierna och bidra med kunskap inom ett 
område som annars är relativt outforskat i Sverige.2 
 
 

                                                           
1 Vidare i uppsatsen används även benämningen Georgienkriget. 
2 Uppsatsen är delvis utförd i koppling till ett pågående forskningsprojekt (The Caucasus Project, med säte på 
Helsingfors universitet, Finland), vilket delvis påverkar materialurval och kodschema.  
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1.1 Syfte och frågor 
 
Syftet med denna uppsats är att jämföra pressens rapportering om Georgienkriget i tre länder: 
Sverige, Ryssland och USA. Fokus läggs på att kartlägga i vilken utsträckning rapporteringen styrs 
av freds- respektive krigsjournalistik, samt huruvida propaganda, som utgör en av 
krigsjournalistikens grundläggande aspekter, förekommer i de olika ländernas press och i så fall hur 
den kommer till uttryck.  
 
För att besvara syftet utförs en kvantitativ och en kvalitativ analys. Med en kvantitativ 
innehållsanalys söks följande frågor besvaras: 
 
- Vilken ram, freds- eller krigsjournalistik, är den dominanta i rapporteringen om Georgienkriget? 
- Vilka är de dominerande indikatorerna för freds- respektive krigsjournalistik? 
- I vilken utsträckning ger rapporteringen stöd till Georgien eller Ryssland/Sydossetien? 
- Vilka källor, i fråga om nationell härkomst, får uttala sig i pressen? 
 
Med en kritisk diskursanalys studeras propagandans framträdande i de tre länderna: 
 
- Förekommer propaganda i rapporteringen? 
- På vilka sätt kommer den till uttryck? 
 
 

1.2 Avgränsningar 
 
Studien begränsas till att undersöka Georgienkrigets rapportering i tre länder: Sverige, Ryssland och 
USA. I varje land väljs för den kvantitativa innehållsanalysen två morgontidningar och ett 
veckomagasin. I den kritiska diskusanalysen utgör samma morgontidningar samt även två 
kvällstidningar3 den empiriska grunden. Materialet var i studiens inledande fas tänkt att bestå av två 
morgon-, en kvälls- samt ett veckomagasin. Begränsningar i tillgång till kvällstidningar gjorde dock 
att dessa exkluderades från den kvantitativa analysen, men inkluderades i den kvalitativa då 
urvalskriterierna som användes för materialet till den kvalitativa analysen inte likvärdigt kunde 
appliceras på veckotidningnarna, men på kvällspress. Vidare avgränsning som görs är av den 
analyserade tidsperioden. Materialet för undersökningen härstammar från tiden mellan den 7 och 21 
augusti 2008. Detta för att analysera rapporteringen under det fem dagar långa kriget, kort innan 
samt drygt en vecka efter krigets slut. 
 
 

1.3 Uppsatsens disposition 
 
Kapitlet som följer efter inledningen tillägnas åt en kort historisk genomgång av de i under-
sökningen ingående länderna samt en presentation av det aktuella krigets historiska kontext. 
Därefter, i kapitel tre, redovisas för tidigare forskning inom ämnet. De teorier som används som 
utgångspunkt för uppsatsen återfinns i kapitel fyra. I kapitel fem ges en redogörelse för studiens 
material och de använda metoderna. Kapitel sex utgörs av analys och resultat och i det avslutande 
kapitlet förs en diskussion kring studiens resultat. 
 
 

                                                           
3 En från Sverige och en från Ryssland. En kvällstidning från USA söktes, men fanns inte tillgänglig. 
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2. Historisk bakgrund  
 
Georgienkriget, liksom vilket annat krig eller internationell konflikt som helst, kan inte ses som 
begränsat till de fem dagar som det officiellt utspelades. Utan det är en händelse, vars studie kräver 
en bredare historisk och politisk kontext. För att kunna - åtminstone delvis - förklara de orsaker som 
låg bakom den aktuella konflikten, de kopplingar som Ryssland, USA och även i viss mån Sverige 
har till Georgienkriget, samt de reaktioner som det framkallat i dessa länder, krävs vissa politiska 
och historiska förkunskaper. Därför tillägnas detta avsnitt åt en kort historisk genomgång av de i 
undersökningen ingående länderna. Inledningsvis beskrivs det aktuella konfliktområdet, vilket 
omfattar Georgien, Sydossetien och Abchazien.4 Därefter behandlas Ryssland, ett land som direkt 
var inblandat i konflikten. Orsakerna till Rysslands inblandning i Femdagarskriget är många och 
komplexa. En historisk och kontextuell överblick av Ryssland kan dock ge vissa kunskaper och 
vägledning i förståelsen av vad som hände och de beslut som togs. Därefter sammanfattas USA:s 
historia. I den avslutande delen av kapitlet presenteras Sveriges historia, med fokus på dess 
förhållanden med omvärlden under de senaste hundra åren samt en insikt i dagens tillstånd. 
Sveriges kopplingar till Georgienkriget är mer vaga än de hos framförallt Ryssland, men också 
USA.5 
 
 

2.1 Georgien 
 
Georgien är en stat i västra Kaukasien, nordvästra Asien, med huvudstaden Tbilisi. Landet har 
(2008) en befolkning på 4,6 miljoner  invånare.  Invånarna är till övervägande delen georgier; bland 
minoriteterna märks armenier, ryssar och azerer. Lokalt finns stora minoriteter av osseter (drygt 
60% av invånarna i Sydossetien) och abchazer (ca 18% av Abchaziens befolkning). Det officiella 
språket i landet är georgiska, andra större språk är armeniska, azerbajdzjanska och ryska. Lokala 
minoritetsspråk är ossetiska och abchaziska. 

På 500-talet f.Kr. fanns riket Kolchis i västra Georgien, men landet har sällan varit enat utan styrts 
av småfurstendömen. På 330-talet antogs kristendomen, varefter georgierna utvecklade ett eget 
alfabet. Efter mongolhärjningar på 1200- och 1300-talet splittrades riket och hamnade under turkisk 
och persisk överhöghet. På 1700-talet närmade georgierna sig det kristna ryska imperiet i avsikt att 
undkomma ökat förtryck i Osmanska riket, men när Georgiens östra delar (1801) och sedan även 
landets västra delar (1803-64) inlemmades i Ryssland, skedde detta utan georgiskt samtycke. En 
hård förryskningspolitik genomfördes. Under 1800-talets senare del var det georgiska missnöjet 
med förryskningspolitiken stark, vilket ledde till att både nationalism och socialism växte fram. 
Särskilt de socialdemokratiska mensjevikerna nådde framgångar. 
 
Mellan 1918 och 1921 utgjorde Georgien en oberoende republik, styrd av mensjevikpartiet. Den 
politiska situationen var svår, beroende på konflikter både med grannrepublikerna Armenien och 
Azerbajdzjan samt med bolsjevikerna i Ryssland och Georgien. Mensjevikregeringen blev alltmer 
nationalistisk, vilket försämrade relationerna till minoritetsgrupper inom det georgiska territoriet. 

Sedan bolsjevikerna med turkiskt bistånd ockuperat Georgien och mensjevikerna flytt förvandlades 
området 1921 till en del av en transkaukasisk sovjetrepublik. I den följande förryskningskampanjen, 
som genomfördes av georgierna Stalin, Berija och Ordzjonikidze, ingick utrensningar av georgier 

                                                           
4 För mer information om historiska relationer mellan dessa länder och Ryssland, samt det aktuella krigets historiska 
kontext - se Bilaga 1. 
5 Informationen är hämtad från svenska Nationalencyklopedin; annars anges referenser. 
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med påstått nationalistiska sympatier. År 1936 fick Georgien status som en egen sovjetrepublik. 
Utrensningsaktionerna fortsatte. Samtidigt omskapades den georgiska samhällsstrukturen genom 
Stalins jordbrukskollektivisering och industrialisering, vilket gav upphov till en relativt hög 
levnadsstandard men också till sociala och ekologiska problem. 

På 1970-talet växte sig nationalismen starkare, och 1991 deklarerade Georgien sitt oberoende från 
Sovjetunionen. I april 1991 valdes nationalisten Zviad Gamsachurdia till president. Han förde en 
starkt nationalistisk politik, som resulterade i uppror från bl.a. abchazer och sydosseter, som 
försökte skapa egna stater. Levnadsstandarden i Georgien har, från att ha varit bland de högsta i 
Sovjetunionen, drastiskt försämrats under första delen av 1990-talet, främst till följd av etniska och 
politiska oroligheter (framför allt i de autonoma områdena Sydossetien och Abchazien). Dessa har 
medfört ett omfattande flyktingproblem (georgier som flyr från Abchazien och Sydossetien) och en 
betydande utvandring från Georgien. Dessutom har stridigheterna även resulterat i stora skador på 
landets infrastruktur och lett till att den viktiga oljeimporten från främst Azerbajdzjan försvårats.  
Gamsachurdias styre framkallade snart en öppen politisk konflikt med oppositionen, som i 
december 1991 övergick till öppen revolt. Gamsachurdia tvingades gå i exil, och makten i Georgien 
övertogs i mars 1992 av Eduard Sjevardnadze. Under hans ledning genomgick landet en process av 
långtgående etniskt, politiskt och ekonomiskt sönderfall. I september 1993, då landet hotades av 
inbördeskrig från såväl den störtade Gamsachurdias anhängare som abchaziska utbrytarstyrkor, 
vädjade Sjevardnadze till Moskva om hjälp. Som en följd därav ansökte Georgien om medlemskap i 
Oberoende staters samvälde (OSS)6 och blev medlem i december 1993. En ny författning antogs 24 
augusti 1995. Med den infördes en relativt stark presidentmakt och ett enkammarparlament. 
Sjevardnadze, som i oktober 1992 valts i direkta val till parlamentets ordförande (i praktiken 
president), valdes i november 1995 till den återinrättade presidentposten för fem år.  

I november 2003 tvingades Sjevardnadze, efter stora demonstrationer i protest mot påstått valfusk, 
att avgå som president. Den i allt väsentligt fredliga händelsen har kallats "Rosenrevolutionen". 
Efter en kort tid av interimsstyre valdes reformpolitikern Micheil Saakasjvili, den i USA utbildade 
advokaten och ledare för Nationella demokratiska rörelsen, till ny president. Micheil Saakasjvilis 
styre har präglats av Georgiens regionala splittring med utbrytarområdena Abchazien, Sydossetien 
och Adzjarien samt interna konflikter inom regeringen. Hans försök att öka centralmaktens kontroll 
över Sydossetien och Abchazien har lett till en svår inrikespolitisk situation och försämrade 
relationer med Ryska federationen. Å andra sidan har de nya maktförhållandena i Georgien fört 
med sig starkt förbättrade förbindelser mellan Georgien och "väst". Saakasjvili har fört en medveten 
politik för att föra in Georgien i NATO. Georgien är sedan 1994 med i NATO:s Partnerskap för 
fred och sedan 1999 i Europarådet samt WTO. USA är intresserat av Georgien bland annat för att 
man håller på att bygga en oljeledning som ska föra olja från Kaspiska havet genom Georgien och 
Turkiet till den västerländska marknaden. USA har också skaffat sig inflytande i Georgien bl.a. 
genom att utbilda georgisk militär. År 1996 ansökte landet om fullt medlemskap i Europarådet, 
dock hittills hade rådets inträdeskrav inte uppfyllts, vilket styrktes av den amerikanska 
människorättsorganisationen Freedom Houses rapport, där bl.a. Georgien pekades ut som en 
formellt demokratisk stat, men med obefintlig pressfrihet.  

Under 2007 genomfördes demonstrationer mot Georgiens president Saakasjvili i Tbilisi, liknande 
dem han själv ledde 2003. Dessa slogs ned med hjälp av polis och en TV-kanal som stödde 
oppositionen tvingades stänga. Med anledning av protesterna tidigarelades presidentvalet 2008. I 
detta val fick Saakasjvili dubbelt så många röster som främste konkurrent, men valresultatet har 
                                                           
6 OSS, Oberoende staters samvälde, förbund av stater som tidigare var republiker i Sovjetunionen, bildat 1991 med 
huvudsyfte att samordna ekonomi- och försvarsfrågor. I OSS ingår (2007) förutom Ryska federationen även Armenien, 
Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Tadzjikistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland. 
(Källa:Nationalencyklopedin) 
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ifrågasatts. I augusti 2008 lät Saakasjvili georgiska trupper angripa Sydossetien. Ryska federationen 
sände trupper till konfliktområdet, som även gick in i själva Georgien. 
 
 

2.2 Sydossetien och Abchazien 
 
Sydossetien är ett område i norra Georgien (3 900 km2) med Tschinvali som huvudstad. Åren 
1922–91 hade Sydossetien status som autonomt område inom Sovjetunionen. Sedan Georgien blev 
självständigt har Sydossetien strävat efter att förenas med Nordossetien i Ryska federationen, vilket 
medfört konflikt med den georgiska statsmakten. År 1995 tilldelades Sydossetien viss autonomi. 

Osseter är ett iranskspråkigt folk i centrala Kaukasus. Uppemot 600 000 är osseter, varav drygt 
80% talar ossetiska. Trots den geografiska uppdelningen i Syd- och Nordossetien, har osseterna ett 
gemensamt språk, ossetiska, som tillhör den nordöstliga gruppen av iranska språk. Ungefär hälften 
av osseterna bor i den till Ryska federationen hörande republiken Nordossetien, där de utgör 53% 
av befolkningen (1994). Det totala antalet osseter i Georgien utgjorde 1994 175 000. Osseterna 
anses vara ättlingar till forntidens alaner, som invandrade till området nordöst om Svarta havet 
under första århundradet f.Kr. Under folkvandringstiden, på 300-talet, trängdes alanerna mot 
Kaukasus, där de säkerligen tog upp inhemska kaukasiska element, och kring år 1000 bildade de 
tidigare löst organiserade stammarna en alansk-ossetisk stat, som bestod i 200 år, tills nya 
folkvandringar österifrån tvingade dem allt längre upp i Kaukasus. Därefter uppkom delningen i 
syd- och nordosseter, den förra under georgiskt, den senare under tjerkessiskt inflytande. På 1700-
talet började ryssarna tränga in i Ossetien. Uppror slogs ned av ryssarna under 1800-talet, och 
nederlagen ledde till omfattande muslimsk utvandring till Turkiet. I såväl den ryska som den 
georgiska delen finns i dag en stark rörelse för ett enat Ossetien.  

Abchazien är ett autonomt område i nordvästra Georgien (8 600 km2), med en befolkning på 
162 400 invånare. Regionen, belägen mellan Stora Kaukasus och Svarta havet, är bergig, skogrik 
och har ett gynnsamt klimat. Huvudstad är Suchumi. Under 1989, då etniska oroligheter utbröt på 
många håll i Sovjetunionen, blossade också en konflikt upp i Abchazien mellan abchazer och 
georgier. År 1992 utfärdade abchazerna en självständighetsdeklaration, vilket ytterligare försvårade 
konflikten. Efter två års strider slöts vapenvila 1994, och 1995 antog Georgien en ny grundlag där 
Abchazien i vaga ordalag tillmättes viss autonomi. Under kriget tvingades närmare 250 000 
människor fly. 

Abchazer är ett kaukasiskt folk, huvudsakligen bosatt i det autonoma området Abchazien, 
nordvästra Georgien, där de utgör ca. 18% av befolkningen. Abchazerna talat abchaziska, ett språk 
som tillsammans med abazinska bildar en gren av de nordvästkaukasiska språken. Det talas av ca 
91 000 personer, främst i Abchazien i Georgien. Skriften är baserad på det kyrilliska alfabetet men 
har också några egna tecken. Abchazerna kristnades på 500-talet av den georgiska kyrkan, men 
under det osmanska herraväldet från 1400-talet antog många sunnitisk islam. Rester av förkristen 
tro och kult fortlevde dock länge. Folkkulturen har starkt påverkats av den tjerkessiska, vilket märks 
inte minst i dräktskicket.  
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2.3 Ryssland 

 
Rysslands historia presenteras i två delar: den ena där Ryssland var en del av Sovjetunionen, och 
den andra om den nuvarande Ryska federationen, vilken uppstod efter unionens fall 1991.  
 
Sovjetunionen 
 
Sovjetunionen existerade åren 1922-91. Innan Sovjetunionen låg makten hos tsaren, vilken avsattes 
av Vladimir Lenin och bolsjevikerna 1917. Sovjetunionen kan inofficiellt sägas ha existerat redan 
från 1917 i.o.m. Lenins maktövertagande. År 1922 utropades Sovjetunionen som en federativ 
mångnationell stat med central sovjetmakt med ansvar för försvar, utrikespolitik och ekonomi. 
Lenin dog 1924, vilket ledde till en maktkamp där Josef Stalin blir den nye ledaren för det 
kommunistiska partiet. Under Stalins ledning infördes femårsplaner och stora tvångsförflyttningar. 
Under 1930-talet förändrades det utrikespolitiska läget och Tyskland och Japan sågs som hot mot 
Sovjetunionen. Efter Hitlers maktövertagande 1933 närmade sig Moskva de demokratiska staterna i 
Europa. År 1943 gick man med i Nationernas Förbund. En gemensam front mot Tyskland söktes 
hos Frankrike och Storbritannien, men misslyckades. År 1939 slöt istället Sovjetunionen och 
Tyskland en icke-angreppspakt. År 1941 gick Tyskland till anfall, men förlorar det som i Sovjet 
kom att kallas ”Det stora fosterländska kriget”. Minst 27 miljoner människor hade dött när kriget 
förklarades avslutat 1945. Sovjetunionen var tillsammans med bl.a. USA en av segrarmakterna. I 
andra världskriget utökade Sovjetunionen sina territorier till att omfatta Baltikum, delar av Finland 
samt delar av Polen. 
 
År 1949 skapades SEV7 för samarbete mellan de sovjetvänliga öststaternas ekonomi. År 1955 
formades Warszawapakten där dessa länder också ingick ett militärt samarbete. 
 
Stalin dog 1953 och ersattes av Nikita Chrusjtjov. Satsningar på ny teknologi ledde till att 
Sovjetunionen sände upp sin första satellit, Sputnik 1, 1957. År 1961 företogs den första bemannade 
rymdfärden. En avstalinisering inleddes och reformkommunism växte fram. I Ungern ledde 
utvecklingen dock till ett militärt sovjetiskt ingripande och återställande av en kommunistledning. I 
Chrusjtjovs utrikespolitiska tänkande ingick en tes om fredlig samexistens, vilket ledde till bättre 
förhållande med bl.a. Titos Jugoslavien.  
 
År 1968 lät Brezjnev (som tog över efter Chrusjtjov) trupper från Warszawapakten gå in i 
Tjeckoslovakien. Brezjnevdoktrinen utfärdades, där socialistiska stater fick rätt att ingripa militärt 
om statsskicket i ett socialistiskt land ändras i kapitalistisk riktning. Mellan USA och Sovjetunionen 
rådde sen tidigare en avspänning och den ledde nu till ett avtal om kärnvapenbegränsning (SALT)8. 
Invasionen av Afghanistan ledde dock återigen till spänningar länderna emellan. Korta ledarskap 
påverkade inte Sovjetunionens inriktning mycket förrän Gorbatjov kom till makten 1985-91. 
Gorbatjov ville reformera samhället med orden perestrojka (ekonomisk omstrukturering) och 
glasnost (kulturell öppenhet och demokratisering). Detta ledde inledningsvis till problem i form av 
bl.a. inflation och livsmedelsbrist innan en stabilisering inställde sig. Men även en omfattande 
samhällsdebatt och -utveckling tog fart i riktning mot ett mer splittrat Sovjetunionen. Konservativa 
grupper försökte genomföra en statskupp i augusti 1991, men misslyckades och unionen blev än 
mer splittrad. Gorbatjov var utrikespolitiskt nytänkande och öppen, vilket ledde till avspänning och 

                                                           
7 SEV (ryska Sovet Ekonomitjeskoj Vzaimopomosjtji 'Rådet för ömsesidig ekonomisk hjälp'), i väst även kallat 
COMECON, CMEA och CEMA (Council for Mutual Economic Assistance), samarbetsorganisation för de socialistiska 
länderna 1949–91. SEV var ett sovjetiskt svar på Marshallplanen i Västeuropa och ett redskap för inflytande över de 
europeiska östblocksmedlemmarnas samt Cubas, Mongoliets och Vietnams ekonomi. (Källa: Nationalencyklopedin) 
8 SALT, Strategic Arms Limitation Talks, bilaterala rustningsbegränsningsförhandlingar mellan de nukleära 
supermakterna USA och Sovjetunionen, inledda 1969. (Källa: Nationalencyklopedin) 



 

7 

nedrustning. År 1988 påbörjades det sovjetiska tillbakadragandet från Afghanistan. I slutet av 1980-
talet förekom fredliga revolutioner mot kommunistledningarna i länderna i östblocket. Utvecklingen 
ledde till klyftor mellan folken och ledningar och starkare motstånd mot unionen växte hela tiden. 
Sovjetunionen upplöstes den 31 december 1991 i 15 självständiga stater, varav en blev den Ryska 
federationen. 
 
Nuvarande Ryssland 
 
Ryssland blev på många sätt den naturlige efterföljaren till Sovjetunionen, ersatte dess plats i FN 
och fick en framträdande plats i OSS. President i nya Ryska federationen blev den folkvalde Boris 
Jeltsin, men det var inte utan interna spänningar. 1993 bombades Högsta sovjets parlaments-
byggnad i centrala Moskva i något som nästan liknade ett inbördeskrig mellan det nya Ryssland och 
de sovjetkonservativa. Rysslands nuvarande författning antogs 1993 och ersatte den sovjetryska 
från 1978. Den gav presidenten en stark maktposition. Presidenten har liksom i USA omfattande 
maktbefogenheter, till skillnad från exempelvis en svensk statsminister. Presidenten kan utfärda 
dekret, bara de ligger i linje med konstitutionen, presidenten kan också upplösa parlamenten samt 
införa undantagstillstånd. Från mitten av 1990-talet växte en större politisk enighet fram och efter 
Vladimir Putins tillträde som president 2000 har enigheten växt än mer. Putin fick en stark 
uppslutning kring sin politik, vilket dels beror på missnöjet med företrädaren Jeltsin. Ryssland har 
på senare år starkare börjat engagera sig i sin omvärld och en viktig fråga är situationen för etniska 
ryssar i grannländerna. 
 
Den demokratiska utvecklingen har saktat in och istället har den politiska makten blivit mer 
koncentrerad till presidenten och andra presidentnära institutioner. 2008 valdes Dmitrij Medvedev 
till ny president, men Putin sitter fortfarande kvar i den politiska toppen som premiärminister. Den 
politiska inriktningen kvarstår men den politiska tonen gentemot grannländer, som inte längre står 
Ryssland nära, har skärpts. År 2008 gick ryska trupper in i Sydossetien och Abchazien, vilka är 
delar av georgiskt territorium, men som av Ryssland är erkända och självständiga stater. Ryssland 
erkänner, till skillnad från USA och Sverige, istället inte Kosovo som självständigt.  
 
Den ryska militärstrategiska utgångspunkten är att hoten består av situationen i det nära grannskapet 
samt terrorism och spridning av massförstörelsevapen. År1994 lämnade den siste ryske soldaten 
östra Tyskland (gamla DDR) och de baltiska staterna. Warszawapakten löstes upp i samband med 
Sovjetunionens fall. Avtal slöts med USA om nedrustning och reduktion av kärnvapen. 
Utvecklingen gick mot en större öppenhet och förståelse mellan ”öst” och ”väst”. Det stora 
genombrottet i relationerna kom 1997 då NATO påbörjade ett partnerskapsråd där Ryssland fick ett 
långgående inflytande med deltagande i ministerråd, ambassadör och förbindelseofficer, men utan 
vetorätt. Gamla NATO hade inofficiellt som uppgift att ”att hålla ryssarna ute, amerikanerna inne 
och tyskarna nere”, detta byttes nu mot att ”hålla ryssarna inne” och involverade i främst europeisk 
säkerhet. År 1999 expanderade NATO till att även omfatta de gamla östblocksländerna Polen, 
Tjeckien och Ungern. För Ryssland medförde detta att de ”grundprinciper för Ryska federationens 
militärdoktrin" som antogs 1993, förnyades. Idag motsätter sig Ryssland NATO:s vidare expansion 
österut, där Rysslands grannländer, bl.a. Ukraina och Georgien, för samtal om fördjupat samarbete 
och eventuellt medlemskap.  
 
 

2.4 USA 
 
USA är historiskt sett ett ganska ungt land med författning från 1789. Den europeiska invandringen 
tog sin början på 1560-talet och invandring har hela tiden varit viktig för landets utveckling. Tretton 
kolonier bildade USA och dessa bröt sig, genom ett krig med Storbritannien, loss 1776 men 
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erkändes som självständiga av den tidigare kolonialmakten först 1783. Under 1800-talet växte både 
befolkningen dramatiskt (från 4 miljoner 1790, till 76 miljoner 1900) och landets gränser breddades 
(bl.a. köptes Alaska av Ryssland 1867). De gränser USA har idag (kontinentalt), är desamma som 
1867. Intressant är att USA under stor del 1800-talet förde en begränsad utrikespolitik. Först under 
andra hälften av århundradet påbörjades en amerikansk expansion. Hawaii införlivades 1898 och i 
det spanskamerikanska kriget vann USA Filippinerna och Puerto Rico.  
 
Första världskriget såg USA som en europeisk angelägenhet som de inte ville blanda sig i. Men 
i.o.m. Tysklands ubåtskrig förklarade USA sig tvungna att träda in i kriget. Efter Första världskriget 
presenterades Nationernas Förbund (NF), men USA valde att ställa sig utanför organisationen. 
Mellankrigstiden (1919-41) blev inledande en blomstrande tid för USA. Först 1929 gick landet in i 
en djup depression där över 12 miljoner människor var arbetslösa.  
 
År 1941 gick USA in i Andra världskriget på den allierade sidan och med Tyskland och Japan som 
motståndare. Tyskland kapitulerade den 8 maj 1945 och Japan den 15 augusti, efter amerikanska 
bombningar med kärnvapen den 6 augusti. Andra världskriget ledde till att tidigare stormakter, 
Tyskland, Italien och Japan försvann, medan Storbritannien och Frankrike försvagades. På den 
internationella politiska scenen fanns nu bara två supermakter – USA och Sovjetunionen. Mellan 
dem rådde en djup ideologisk klyfta och motsättningar kom snabbt i dagen, vilka visade sig redan 
vid bildandet av FN 1945. Att USA genom Trumandoktrinen deklarerade att ”hjälpa alla länder som 
hotades av ett kommunistiskt maktövertagande” avlöste inte spänningarna, utan ledde till en djupare 
polarisering. Marshallhjälpen till Västeuropa var delvis en aktion för att hindra kommunistiska 
framgångar. Kalla kriget var ett faktum. 
 
USA och Kalla kriget 
 
Efter andra världskriget trädde USA och Sovjetunionen in i vad som kom att kallas ”det Kalla 
kriget”, vilket mer eller mindre pågick till Sovjetunionens upplösning 1991. Viktiga händelser som 
påverkade spänningen länderna emellan var bl.a. Berlinblockaden (1948-49), Koreakriget (1950-
53) och Kubakrisen (1962). NATO bildades 1951 och dess uppgift var då enligt den förste 
generalsekreteraren H.L. Ismay ”att hålla ryssarna ute, amerikanarna inne och tyskarna nere”. De 
kommunistiska staterna ansågs som ett hot mot ”den fria världen” och att dess utbredning behövde 
stoppas för att skydda västvärlden. Flyktingpolitiken i USA gick länge ut på att bara ta emot 
människor ”som flydde från kommunistiskt land”.  
 
John F. Kennedy valdes till president 1960 och ville tydligare hävda USA i maktkampen med 
Sovjetunionen. På 1970-talet ändrades fokus på utrikespolitiken och nu skulle man ta större hänsyn 
till mänskliga rättigheter. Relationen Washington-Moskva skulle avvecklas och istället skulle 
Västeuropa och Japan sättas mer centralt. Men utvecklingen ledde istället till höjda försvarsanslag 
och relationen mellan USA och Sovjetunionen blev återigen i fokus, där bl.a. händelser i Iran och 
Afghanistan ökade spänningarna. År 1980 valdes Ronald Reagan till president och intog en tuff 
hållning mot kommunism. Men istället för att relationerna blev sämre, infann sig en viss 
avspänning länderna emellan.  
 
När Sovjetunionen upplöstes (1991) försvann också hotet från det Kalla kriget, det amerikanska 
försvaret bytte inriktning till att istället bli ett globalt periferiförsvar. De sista amerikanska 
trupperna lämnade Berlin 1995. NATO:s utvidgning österut var kontroversiell. År 1997 inbjöds den 
Ryska federationen till deltagande i ett euroasiatiskt partnerskapsråd.  
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Efter 11 september 2001 
 
Ändringar i USA:s militära strategier gjordes återigen efter attackerna den 11 september 2001. 
Terroristattackerna den 11 september ledde till ett amerikansk angrepp mot Afghanistan och 
talibanregimen som styrde där, med syftet att fånga Usama bin Laden samt störa al-Qaidas 
verksamhet. Irak invaderades i mars 2003 med syfta att avsätta Saddam Hussein. Detta skedde utan 
FN:s godkännande och stöttning. Idag betraktas Östeuropa och Irak som militärstrategiskt viktiga 
för USA. USA erkännde Kosovo som självständigt våren 2008, vilket är något Ryssland ställde sig, 
och fortfarande ställer sig, emot. 
 
 

2.5 Sverige 
 
Sverige är historiskt och även i dagsläget ett land med ett allmänt väljarstöd av den politiska 
utövningen där t.ex. välfärd och en fredsinriktad utrikespolitik är centrala teman.  
 
Ända sedan Andra världskrigets slut har svensk försvarspolitik och utövning haft en inriktning mot 
ett invasionsförsvar där Sverige främst ska skydda sina egna gränser mot yttre invasionshot. Idag är 
målet att bevara landets självständighet och fred genom att arbeta med och förebygga kriser i 
omvärlden, hävda den territoriella integriteten, försvara landet mot väpnade angrepp samt värna 
civilbefolkningen och samhällsfunktioner om krig inträffar. Övergripande ses Sveriges säkerhet 
vara stärkt i.o.m. EU och NATO:s utvidgning till Östeuropa (Polen och de baltiska staterna). Nya 
hot är internationell terrorism, massförstörelsevapen, organiserad brottslighet och regionala 
konflikter.  
 
Historisk överblick 
 
Efter Första världskriget (i vilket Sverige stod neutralt) påbörjade Sverige en nedrustning då både 
Tyskland och Ryssland/Sovjetunionen starkt försvagats. Istället söktes trygghet genom Nationernas 
Förbund dit man anslöt sig 1920. Men under 1930-talet och bl.a. Tysklands expansion bröt man mot 
NF:s sanktioner och stärkte den egna försvarsmakten. När Andra världskriget bröt ut förklarade sig 
Sverige även då neutralt. Denna neutralitet visade sig svårhanterad då bl.a. Finland angreps av 
Sovjetunionen. En svensk regeringskris uppstod och en ny samlingsregering tillsattes och gav 
Finland stöd i form av humanitär hjälp, krediter, vapenleveranser samt en svensk frivilligkår som 
deltog i strider. Man avslog franska, brittiska och tyska krav på genomfart i Sverige. År 1940 
ändrades delvis denna inställning då man tillät obeväpnade tyska soldater permittenttrafik genom 
landet. Slutligen medgavs även fullt utrustade tyska soldater genomtransport av landet, men 
stoppades igen 1943 då kriget vände till Tysklands nackdel. Mot slutskedet av Andra världskriget 
anpassades utrikespolitiken efter de allierades krav. De tyska kontakterna bröts och Sverige var i 
slutet av 1945 berett att militärt ingripa i både Norge och Danmark. Sverige klarade sig således 
undan att bli indragna i en militär konfrontation med någon annan part under krigets lopp.  
 
Efter Andra världskriget 
 
Efter kriget avlöstes samlingsregeringen av en rent socialdemokratisk regering. Den återupptog 
arbetet med att bygga upp ett välfärdssamhälle med full sysselsättning, jämnare inkomstklyftor och 
fördelning av förmögenhet, social trygghet och ekonomisk effektivitet. Under 1950-talet 
utvecklades välfärden ytterligare och stora ekonomiska satsningar gjordes på bl.a. arbetstids-
förkortning och sjukvård. Först 1976 förlorade socialdemokraterna makten till en borgerlig 
trepartiregering. Makten har under tiden skiftat mellan blocken, men socialdemokratin har längre 
perioder av styre än de borgerliga. Olof Palme var statsminister i socialdemokratiska regeringar 
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under perioderna 1969-76 samt 1982-86 (Palme mördades 1986). Ett dominerande drag i Palmes 
politik var hans engagemang i internationella frågor. Han var mycket involverad i och kritiserade 
hårt USA:s politik i Vietnam och det var något som kulminerade i några starka och hårda 
formuleringar mot Nixon-regeringen 1972. Palme var först för ett svenskt medlemskap i 
(dåvarande) EG, men ändrade sig efter en tid då han uppfattade det som icke förenligt med svensk 
utrikespolitik. Efter Palme har högerblocket styrt 1991-94 och 2008-, i övrigt har social-
demokraterna tillsammans med stödpartier lett landet. 
 
Vid Kalla krigets utbrott 1948 tog Sverige initiativ till ett gemensamt skandinaviskt 
försvarsförbund. Detta uteblev då Norge och Danmark istället anslöt sig till NATO. Sverige förhöll 
sig dock neutrala och alliansfria. Det finns i landet en tradition av internationellt engagemang, ofta 
genom FN. Sverige har efter Sovjetunionens fall fokuserat på anslutning till Europeiska Unionen, i 
vilken man trädde in efter en mycket jämn folkomröstning. Sverige har även kopplingar till NATO, 
dock utan att vara fullvärdiga medlemmar. Sverige ingår istället, sedan 1994, i vad som kallas 
Partnerskap för Fred, där enskilda länder sluter avtal med NATO rörande omfattning och inriktning 
på samarbete. Kosovo erkänns av Sverige som självständigt våren 2008.  
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3. Tidigare forskning 
 
Kapitlet behandlar för uppsatsen relevanta tidigare studier, varav en inom ämnet freds- och 
krigsjournalistik och två är propagandarelaterade. De nedan introducerade forskningsområdena 
presenteras djupare i kapitel 4 – Teori.  
 
 

3.1 Forskning om freds- och krigsjournalistik 
 
Idag är forskningen om graden av förekomst av freds- och krigsjournalistikens ramar i mediernas 
rapportering om krig och konflikter inte så omfattande. Vi har hittat några undersökningar som har 
gjorts inom ämnet, varav den mest relevanta för denna uppsats är Maslogs m.fl. (2006) studie 
Framing Analysis of a Conflict: How Newspapers in Five Asian Countries Covered the Iraq War. 
Den har liknande till denna studie frågeställningar och upplägg. I denna studie jämför författarna 
tidningarnas rapportering om Irakkriget i fem asiatiska länder: Indien, Sri-Lanka, Indonesien, 
Filippinerna och Pakistan med syfte på att skönja huruvida rapporteringen styrs av Galtungs 
principer för freds- respektive krigsjournalistik. Undersökningen, som baseras på 442 artiklar från 
åtta tidningar, visar en någorlunda övervägande användning av fredsjournalistiken, dock med vissa 
skillnader mellan länderna. Landet som visat den starkaste krigsjournalistiska ramen är Sri-Lanka, 
följt av Indien. Den starkaste fredsjournalistiska ramen visar de indonesiska tidningarna. Efter 
Indonesien kommer Filippinerna och Pakistan. De faktorer som enligt forskarna har direkt samband 
med vilken ram som dominerar, är religion och informationskällor. Resultatet av undersökningen 
visar nämligen att tidningarna från icke-muslimska länderna, med undantag av Filippinerna, har 
starkare krigsjournalistiks ram och ger mer stöd till kriget och till amerikanerna/britterna än 
tidningarna från muslimska länder (vilka ger större stöd till irakier). Vidare har nyhetsberättelser 
med utländska informationsbyråer som källor visat starkare krigsjournalistisk ram, samt större stöd 
till kriget och amerikanerna/britterna än nyheterna författade av tidningarnas egna korrespondenter. 
Undersökningens resultat har också visat att de tre vanligast förekommande indikatorerna för 
fredsjournalistik i rapporteringen om Irakkriget är undviker emotionellt språk, opartisk och har ett 
fler-aktörsperspektiv. De tre vanligast förekommande indikatorerna för krigsjournalistik är 
elitorientring, här-och-nu perspektiv och framställning av den ena parten som "god" och den andra 
som "ond". 
 
 

3.2 Forskning om propaganda 
 
From the Persian Gulf to Kosovo – War Journalism and Propaganda  
 
Artikeln From the Persian Gulf to Kosovo – War Journalism and Propaganda (Nohrstedt m.fl., 
2000) undersöker hur ledande dagstidningar från fyra länder (Sverige, Norge, Storbritannien och 
Grekland) med olika politiska och historiska kopplingar till varandra under några utvalda dagar 
målar upp bilden av Kosovokriget. De utgår från en definition av propaganda som säger att det är 
en medveten strategi att forma och manipulera uppfattningar som stöd för propagandistens mål. I 
artikeln begränsar de propaganda till att vara en etikett för hur fiendens information är osann, till 
skillnad från den egna. 
 
Mediekriget är en allt viktigare del av den moderna krigsföringen och den kontext inom vilken 
medierna spelar är i tid av krig översvämmad av propaganda. Källorna har ett intresse som gör att 
den information de ger är av egenintresse. Ett typiskt mönster är en tydlig polarisering mellan det 
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goda och det onda. Det ger i slutändan en möjlighet för två positioner: för eller emot. Detta gäller 
för båda sidor i en konflikt. NATO framställde sig som ”representanter för världssamfundet och 
humanitära värden”, samtidigt löd den serbiska propagandan att ”NATO är aggressiva fascister, 
bortom moral och internationella lagar”. 
    
Konflikten karaktäriseras som svårbeskriven – NATO bombar p.g.a. vad de själva säger är 
”humanitära skäl” och för att tvinga Milosevic acceptera fredsavtalet från Rambouillet, något som 
snarare eskalerar Serbiens motstånd och nationellt stärkte Milosevic position. NATO agerar 
dessutom utan ett mandat från FN. Detta leder till en svår situation för journalister att täcka denna 
konflikt, då de bombarderas med propaganda från båda sidor.  
 
Som analysmaterial används två tal av Bill Clinton (den 23 och 24 mars 1999) där man utgår från 
att amerikanarna genom sin propaganda ville påverka både nationella och internationella opinioner. 
Denna utgångspunkt är viktig då man kan se det som en betydande punkt i den amerikanska 
propagandan då man sökte strategiskt stöd för sina samtidigt annonserade bombningar. De två talen 
används som utgångspunkt för analys av propagandans penetrering av de olika ländernas medie-
täckning. Länderna som undersöks är strategiskt valda då de har olika förhållanden till varandra, 
NATO, EU och Balkan. Länderna i studien är Grekland, Norge, Sverige och Storbritannien.  
 
Slutsatserna i artikeln är att det finns klara skillnader mellan de analyserade ländernas tidningar. 
Studien finner stöd för att de nationella kontexterna har inflytande över det transnationella 
propagandaflödet. Det betyder dock inte att man falsifierar någon teori om den amerikanska 
kulturimperialismen. NATO/USA-bilden gavs företräde i Storbritannien, Norge och Sverige, och 
vid ett tillfälle förstärkte man och spann vidare på Clintons jämförelse av Milosevic och Hitler. 
NATO:s argument om fredsframtvingning går i stort okritiserat i Norge och Storbritannien, men 
ifrågasätts starkt i Sverige och Grekland. I fråga om civila offer, lidande och risk för större konflikt 
p.g.a. NATO:s initiativ är kritiken nästan frånvarande i Norge och Storbritannien, men en mycket 
mer kritisk/dystopisk hållning förs i Sverige, och allra starkast kritik kommer från Grekland. I 
rapportering om NATO:s legitima rätt att kriga är inställningen mest kritisk i den grekiska 
tidningen, följt av de skandinaviska länderna (Sverige mer än Norge). I Storbritannien täcks i större 
grad den egna regeringens deklaration - att NATO egentligen ligger i linje med FN - även om den 
inte stöds direkt. I Storbritannien rapporteras främst om bombningarna som ineffektiva för att 
stoppa den etniska rensningen. Det diskuteras att större insatser är nödvändiga. Denna bild är inte 
alls lika central i de övriga länderna. Bara i Grekland nämns Serbiens förslag för en fredlig lösning. 
Inget land tar upp innebörden av Rambouillet-förslaget, Appendix B. NATO fick en propagan-
distisk fördel då deras dessa två viktiga delar av information inte nämndes i medierna. Det gav en 
skev bild av Serbien och Milosevic, information undanhölls och gav NATO en acceptabel situation 
för att inleda sina bombningar. Problemet är att inte hela bilden av kriget framträdde, det var en 
vriden bild och allmänheten kan sägas ha blivit vilseled. Att denna fakta till viss del efter kriget 
korrigerades ändrar inte slutsatsen då propagandamålen redan hade fullgjort sin roll. 
 
Danish Media at War – The Danish Media coverage of the invasion of Iraq in 2003      
 
Kristensen-Nørgaard och Ørstens (2007) artikel, Danish Media at War – The Danish Media 
coverage of the invasion of Iraq in 2003, undersöker danska mediers uppträdande innan och under 
det andra Irakkriget 2003. Det görs med syfte att se på det danska medie-stat-förhållandet och 
utifrån en nationell historisk kontext.  
 
Det har i tidigare forskning visats att medierna både uppfyller och misslyckas med sin roll som 
allmänhetens ”vakthund”. Därför finner denna artikel det viktigt att vidare undersöka denna fråga i 
förhållande till olika länder och deras historiska bakgrund. Författarna använder Hallin och 
Mancinis modell över de västerländska samhällenas medie-stat-förhållande: den Polariserade 
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modellen, den Demokratiskt korporativistiska modellen samt den Liberala modellen. Medelhavs-
länderna hör hemma i den första gruppen, Danmark och Norden tillhör den andra, medan USA och 
Storbritannien till hör den sistnämnda. Man kan göra en enkel distinktion genom att säga att de 
olika grupperna besitter varierande grad av kommersiellt och offentligt ägande samt mediernas 
koppling till de politiska kopplingar. En överblick visar att Danmark och USA/Storbritannien skiljer 
sig åt genom att danska medier historisk har en tydligare demokratisk roll i samhället och att den är 
mindre kommersiell. Därför har danska medier en förutsättning att spegla en bredare opinion än de 
amerikanska och brittiska medierna. 
 
En överblick av den danska politiska kontexten visar på en utveckling att efter det Kalla krigets slut, 
har dansk försvarspolitik blivit mer aktiv och fler utländska åtagande har gjorts. Danmark är ett av 
länderna som var med och grundade NATO och har deltagit i bl.a. Gulfkriget och bombningarna i 
Serbien. Under 1970 och 80-talen fanns en bredare spriding mellan icke-våldslösningar och militära 
lösningar i den danska allmänna opinionen. Det ändrades i.o.m. Kalla krigets slut då stöd för fredlig 
lösningar minskade, men inför det andra Irakkriget rådde återigen större oenighet om Danmarks 
inblandning och den allmänna opinionen stödde ett danskt ingripande om det fanns FN-mandat för 
det. Regeringen beslutade att, med en liten majoritet, gå med i den USA-ledda koalitionen i kriget 
mot Saddam Husseins Irak. 
 
Det förekommer en hög användandning av källor i den danska rapporteringen. I snitt finns det tre 
och en halv källa per artikel. Som konstaterats tidigare bygger mycket information i krigstider på 
officiella källor och politiker är även den främsta källan i denna studie. Dock har en av fyra inslag 
inga källor alls, men istället finner man att en av fyra också har fler än fyra källor. Politiker är den 
främsta källan, civila den nästa vanligaste och militära källor tredje vanligast. Det förekommer 
heller inga kritiska kommentarer till att källorna i vissa fall kan vara felaktiga. Det kan förklaras av 
att medierna vill framstå som pålitliga och inte använda möjliga felkällor. Av internationella källor 
är dock danska källor vanligast följt av amerikanska (dominerande militär vinkling).  
 
I slutdiskussionen säger författarna att danska medier försökte förhålla sig kritiska, men att den 
hållningen mest var synlig innan invasionen och försvann gradvis under krigets gång till att 
slutligen mestadels rapportera om militära händelser och använda officiella (militära och politiska) 
källor. Danska medier ska dock hyllas för sin täckning av civila och krigets effekter på det sociala 
livet. Många alternativa röster (t.ex. civila irakier) fick plats och utrymme för kommentar. Således 
finns optimistiska och pessimistiska slutsatser om medier i tid av krig. Kanske finns det också en 
växande konvergens av de tre modellerna av medie-stat (Hallin och Mancini) i den internationella 
mediekulturen (i alla fall i tid av krig). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna som uppsatsen tar avstamp ifrån. Dessa 
omfattar kritisk diskursanalys, freds- och krigsjournalistik, propaganda och framing. Kapitlet 
inleds med en redogörelse för kritisk diskursanalys. Då uppsatsens syfte är att jämföra pressens 
rapportering om Georgienkriget i Sverige, Ryssland och USA med fokus på frågan i vilken 
utsträckning rapporteringen styrs av freds- respektive krigsjournalistik, följs den kritiska 
diskursanalysen av presentationen av koncepten - freds- och krigsjournalistik. Avslutningsvis 
presenteras en vetenskaplig artikel som behandlar fredsjournalistiken och dess roll i samhället ur ett 
kritiskt perspektiv.   
 
Uppsatsen syftar även till att undersöka i vilken grad propaganda, som utgör en av 
krigsjournalistikens grundläggande aspekter, förekommer i de olika ländernas press. Avsnittet som 
följer krigs- och fredsjournalistik tillägnas därför propaganda-teori. I detta avsnitt presenteras 
propaganda ur ett antal, för uppsatsen relevanta, aspekter. Först diskuteras propaganda ur ett delvis 
historiskt perspektiv, därefter introduceras propaganda och dess förhållande till journalistiken. 
Avsnittet avslutas med att presentera hur propaganda allmänt tar sig uttryck och fungerar idag. 
Vidare beskrivs Propagandamodellen, uppställd av Herman och Chomsky 1988, där fem 
övergripande filter sägs förklara hur medierna påverkas att spegla eliternas världsbild. Propaganda, 
säger de, är ett resultat av det strukturella system vari medierna agerar. Det är också viktigt att 
förhålla sig kritisk till de teorier och teoretiska ramverk man använder sig av i en uppsats. Därför 
har vi sammanställt och analyserat ett antal artiklar där Propagandamodellen belyses ur olika 
aspekter. Att förstå hur händelser porträtteras på olika sätt, beroende på vem som producerar samt 
har intresse i den, är fundamentalt för att kunna bilda en rättvis uppfattning. Propaganda 
underbygger ett sådant försök.  
  
I uppsatsen undersöker vi hur medierna framställer Georgienkriget. På vilket sätt skildras det av 
pressen? I det avslutande avsnittet presenteras en teori som i detta avseende är viktig att beakta, 
nämligen framing.    
 
 

4.1 Kritisk diskursanalys 
 
Kritisk diskursanalys (CDA) används i denna studie för att, med en propagandainriktning, 
undersöka och jämföra Georgienkrigets porträttering i det utvalda materialet. Van Dijk beskriver 
CDA som en interdisciplinär vetenskaplig forskningsinriktning som kombinerar lingvistik, 
diskursanalys, psykologisk och social analys med nyhetsdiskurser och nyhetsprocesser (1988:15). 
Med en CDA undersöks varför textens innehåll ser ut som det gör och vilka perspektiv/ideologi(-er) 
som kan tänkas ligga bakom dess utseende (Berglez, 2000:196). En CDA söker alltså finna svar på 
hur, i detta fall, nyhetsartiklar konstrueras och ser ut i ett visst samhälle, hur de formas av en 
specifik diskurs. 
 
Ett av de relevanta begreppen för studien är nyhet, och eftersom analysen kommer att utgå från van 
Dijks (1988) analys av nyheter som diskurs, presenteras hans syn på vad nyheter är. Det finns tre 
allmänna uppfattningar om nyheter: 1) nyheter som information om händelser, personer eller saker, 
2) ett TV eller radioprogram vari nyheter presenteras och 3) en nyhetsartikel eller rapport – med 
andra ord en text eller inslag på/i TV, radio eller press där ny information ges om en händelse (van 
Dijk, 1988:4). Van Dijk begränsar sig till den tredje uppfattningen: ”That is, we deal with a type of 
text or discourse, as it is expressed, used, or made public in news media or public information 
carriers such as TV, radio and the newspaper” (van Dijk, 1988:4). Och det är också denna definition 
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av nyhetsdiskurs som vi använder oss av i denna studie, dock analyseras bara press.  
 
Fairclough beskriver mediernas inslag som kommunikativa händelser, vilket betyder att t.ex. en 
artikel går genom en process där en rekontextualisering sker och vad som kan betecknas som en 
social praktik (1995:41). Frågan är då vilka påverkansprocesser som sker under den kommunikativa 
händelsens resa. En diskurs ses då som en språklig praktik - en social handling - där ett visst 
särintresse gynnas och representeras (Berglez & Olausson, 2008:133). Diskurs blir då ett uttryck för 
ideologi (Ibid.). Det använda språket (texten) är inte neutralt, utan bär på betydelse, påverkat av 
medvetna eller omedvetna omgivande strukturer. Språket formas av sociala, historiska och 
kulturella aspekter i ett samhälle, men formar i sin tur också samhället (Fairclough, 1995:54f). 
Samhället är en process i vilken språkliga handlingar är inflätade och där språket inte bara är 
kommunikation, utan bär på betydelse och också påverkar omgivningen vari det används (Berglez 
& Olausson, 2008:123). Det är därför av intresse att undersöka hur texter i de tre valda länderna ser 
ut och hur de beskriver den undersökta konflikten. För att göra en fruktbar CDA, måste en rad 
relevanta begrepp presenteras och diskuteras. Diskurs, ideologi och makt i förhållande till samhälle 
är grundläggande aspekter av en CDA, men även mediernas förutsättningar (ekonomiska och 
politiska) är högst relevanta för förståelsen och genomförandet av analysen.  
 
Ett viktigt begrepp är diskurs. Diskurs är dock ett begrepp med flera betydelser. För en nyhetsanalys 
är det mest fruktbart att först definiera diskurs som språk - det talade och skriftliga språket utgör en 
diskurs och är den enklaste definitionen, det handlar om samtal och kommunikation (Berglez, 
2000:200; Fairclough, 1995:54). Vidare, med en djupare betydelse och definition, står diskurs för 
språket som en social praktik och representant av en särskild position i samhället (Berglez & 
Olausson, 2008:133; Fairclough, 1995:54f). Diskursen är alltså en del av samhället - sprungen ur 
och samtidigt formande i ett dialektiskt förhållande (Fairclough, 1995:55). Diskursen, vilken styr 
t.ex. en nyhetstext, är en representant för det samhälle ur vilken den föddes och alla de situationer, 
institutioner samt osynliga strukturer som styr och påverkar de språkliga handlingarna – en 
nyhetstext bör m.a.o. ses som en diskurs (Berglez, 2000:195).  
 
Ideologi är ett begrepp som används för att närma sig den för CDA så viktiga maktaspekten. 
Fairclough presenterar ideologi som ”propositions that generally figure as implicit assumptions in 
texts, which contribute to producing or reproducing unequal relations of power” (1995:14). Ideologi 
kan i vissa fall sägas representera en uppsättning idéer vilka uppfattas som naturliga, men i själva 
verket är kulturellt betingade (Berglez, 2000:198). En CDA behöver ideologibegreppet för att 
handskas med och förstå de för en text bakomliggande faktorerna i en specifik samhällskontext. 
Berglez och Olausson  säger att ideologibegreppet bäst avgränsas till att handla om betydelser som 
berör reproducerande maktstrukturer (2008:132).  
 
Hegemoni är ett centralt begrepp för CDA och både Fairclough (1995) samt Berglez och Olausson 
(2008) refererar till Gramscis koncept om makt och dominans, där begreppets innebörd är att 
eliternas maktposition bäst upprätthålls genom organiserat samtycke, inte genom våldshandlingar. 
Hegemoni handlar också om förhandlingsprocesser ideologier emellan, en ständig kamp om den 
dominerande positionen, vilket också är det centrala för CDA (Berglez & Olausson, 2008:133). När 
teori om makt presenteras, är också Foucaults maktteori central och betydande för förståelse. 
Foucaults teori presenterar idén om att det inte är eliten som förtrycker allmänheten för att bibehålla 
sin makt, utan att maktstrukturer upprätthålls på en mikronivå genom vardagsspråket där 
naturaliserade föreställningar om samhället gömmer sig (Berglez & Olausson, 2008:124). 
 
CDA har som mål att studera hur de språkliga praktikerna ingår i eller förändrar maktstrukturer i 
samhället, vilket kräver en överblick av politiska och ekonomiska förutsättningar (Berglez & 
Olausson, 2008:123). Massmedierna har ekonomiska krav och politisk styrning att förhålla sig till, 
vilket utövar påverkan genom diverse diskursiva praktiker. De ekonomiska kraven går i korthet ut 
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på att medierna säljer publik till annonsörer (Fairclough, 1995:42). Det ställer krav på form, språk 
och innehåll där de olika aktörerna tävlar mot varandra i jakten på publik (Ibid.). Även ägande är en 
avgörande faktor för mediernas innehåll och inriktning. Konglomerationen, det allt mer 
koncentrerade ägarskapet, av medierna leder till en struktur där de dominerande rösterna är de av 
det politiska och sociala etablissemanget (Fairclough, 1995:43). Mediernas politiska förutsättningar 
inkluderar lagar, regleringar och produktion genom institutionaliserade rutiner samt den implicita 
ideologireproduktionen av de dominerande grupperna i samhället (Fairclough, 1995:44f). 
 
 

4.2 Fredsjournalistik och krigsjournalistik 
 
Enligt Nationalencyklopedin är krig "användande av organiserat militärt våld för att nå politiska 
mål. Ett krig förs i regel mellan stater men också mellan folkgrupper inom samma stat (inbördeskrig 
eller stamkrig)". Vidare sägs att krig i de flesta fall är "begränsade vad gäller syften och nyttjande 
av stridsmedel. Det totala kriget avser en stats alla civila och militära ansträngningar för att beröva 
motståndaren hans möjligheter till fortsatt strid" (Nationalencyklopedin). 
 
Konflikt definieras av Mitchell som "a relationship between two or more parties (individuals or 
groups) who have, or think they have, incompatible goals, needs and interests" (i Lynch & 
McGoldrick, 2005:34). 
 
Begreppet fred har enligt Galtung två definitioner: 
 
 1. Peace is the absence/reduction of violence of all kinds 
 2. Peace is nonviolent and creative conflict transformation (Galtung, 1996:9).  
  
Det är den andra definitionen av fred som är relevant för denna uppsats, eftersom den är  konflikt-
orienterad.  
 
Krigsjournalistik  
 
Så tidigt som 1980 uppmärksammades av UNESCO en följande trend beträffande mediernas 
rapportering om krig och internationella konflikter: "...at times of tension, the news consists largely 
of military moves and statements by political leaders which give rise to anxiety. /.../the dangers of 
war are highlightened by intolerance, national chauvinism, and a failure to understand varying 
positions of view" ("Many Voices One World", the Report by the International Commission for the 
Study of Communication Problems under UNESCO, 1980; i Varis, 1986:22). 
 
Sedan dess har det i olika länder - såväl inom fredsforskningen som inom medie- och 
komunikationsvetenskap - genomförts ett antal studier om massmediernas rapportering om 
konflikter och krig. Lynch och McGoldrick, som sammanfattar vissa av dessa studiers resultat, talar 
om fyra aspekter som medierna tenderar utelämna när de rapporterar om konflikter och krig 
(2005:xviii). Den första handlar om att våldet i sig aldrig är den riktiga orsaken som ligger till grund 
för en konflikt, utan det är andra faktorer - såsom kultur, strukturer och processer - som skapar 
konflikten. Den andra aspekten som medierna tenderar utelämna i sin rapportering handlar om att 
icke-våldsamma responser alltid är ett möjligt alternativ i konfliktlösning. Dessutom finns det oftast 
fler än två involverade parter i varje konflikt, vilket medierna sällan uppmärksammar. Detta utgör 
det tredje utmärkande draget i mediernas rapportering om krig och konflikter. Slutligen, ska varje 
part av konflikten betraktas som en stakeholder med egna mål, behov och intressen, varav vissa är 
uttalade och andra är dolda. Detta är den fjärde aspekten som medierna misslyckas med i sin 
rapportering. Följden av ett sådant sätt att rapportera om konflikter och krig innebär, enligt Lynch 
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och McGoldrick, att den i medierna framställda bilden inte stämmer överens med det som är känt 
och iakttagits om konflikten per se (2005:1).  
 
Mediernas rapportering om Irakkriget 2003 kan i detta sammanhang fungera som ett tydligt 
exempel. Då fanns det "en lucka" mellan mediernas bild av kriget och det verkliga händelse-
förloppet, vilket delvis kan förklaras med att journalisterna rapporterade "på förhand". Särskilt 
tydligt var det i fallet med massförstörelsevapen, när massmedierna rapporterade brett om dess 
existens trots att det var ett obekräftat faktum (Lynch & McGoldrick, 2005:3). En förklaring ges av 
Moeller: "Too many journalists acted as virtual stenographers for the authorities /.../ They presented 
weapons of mass destruction as a monolithic menace, lumping nuclear, chemical and biological 
weapons into a single category, thereby obscuring differences in potential harm, availability and 
ease of use - 'a pattern of imprecision" (i Lynch & McGoldrick, 2005:3). Journalisterna varken 
ifrågasatte eller kritiskt granskade den officiella versionen av händelseförloppet och dess potentiella 
hot. De alternativa synpunkter var ofta "hidden away in back pages or late-night discusion slots" 
och den officiella (den av eliterna presenterade) versionen var sällan ifrågasatt (Lynch & 
McGoldrick, 2005:3).  
 
Att det i rapporteringen om krig och konflikter är eliternas ramar som dominerar är ett erkänt 
faktum, vilket i vissa fall kan innebära allvarliga konsekvenser för samhället: "... media have 
primarily been reflecting those socio-economic forces which are dominating in society. If these 
forces have vested interests in arms production, conflict or even preparation of war, the media can 
be expected to reflect these interests" (Fabris & Varis, 1986:40). Sådant var fallet med mediernas 
rapportering om Irakkriget. Då misslyckades medierna med sin viktigaste uppgift - att förse 
publiken med en objektiv redovisning av händelser. Istället genomsyrades de av eliternas 
propaganda som sällan var ifrågasatt, samtidigt som alternativa tolkningar och synpunkter fick för 
lite publicitet. Det bidrog till att allmänheten blev lurad och stödde kriget. Senare visade det dock 
sig att de uppgifter de grundade sina åsikter på var antingen felaktiga eller missvisande, eller både 
och (Lynch & McGoldrick, 2005:4). Exemplet med Irakkriget visar ett typiskt mönster i mediernas 
rapportering, vilket kännetecknas av utelämnande och förfalskning av vissa uppgifter. Detta sätt att 
berätta om händelser inte bara vilseleder allmänheten, utan det gör också att allmänheten väljer ut 
reaktiva, våldsamma responser till konflikten och underskattar de icke-våldsamma (Lynch & 
McGoldrick, 2005:5). 
 
Irakkriget var inte det enda fallet då allmänheten var ledd av medierna i den motsatta riktningen 
från det faktiska händelseförloppet (Ibid.). Det var heller inte det enda fallet då mediernas 
rapportering i hög grad styrdes av krigsjournalistikens principer. Lynch och McGoldrick påstår 
nämligen att krigsjournalistiken idag är den dominerande diskursen när det gäller mediernas 
rapportering om krig och konflikter (Lynch & McGoldrick, 2005:209). Enligt författarna, är det 
journalisternas egna arbetsrutiner som bidrar till användning av krigsjournalistik, framförallt de tre 
av yrkesrutinerna som bildar journalistikens objektivitetsanspråk. Den första av dem är 
journalisternas benägenhet att gynna officiella informationskällor, såsom nationella ledare, 
myndigheter, armé, polis och experter. När journalisterna förlitar sig främst eller enbart på eliterna 
leder det, enligt Lynch och McGoldrick, till "general bias in favour of violent responses to conflict". 
Den andra handlar om journalisternas tendens att gynna enstaka händelser istället för de processer 
som skulle kunna förklara konfliktens uppkomst. Den tredje yrkesrutin som gynnar 
krigsjournalistiken är tendensen för "dualism" i rapporteringen om konflikter. Dualismen, som 
innebär att man låter båda sidor komma till tals,  är å ena sidan en oumbärlig del av objektiviteten 
och å andra sidan - ett viktigt element i krigsjournalistiken (Lynch & McGoldrick, 2005: 209f). 
 
Flera författare (Thussu 2003, Roach 1993, Lynch & McGoldrick 2005) påstår att kriget/konflikten 
i sig har ett högt nyhetsvärde: 
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"The news value of conflict is singled out by many writers as one of the most important, if not 
the most important, criteria for determining what is newsworthy" (Roach, 1993:21). 
 
"...war is newsworthy and, as such, of compelling interests to media. War is dramatic, 
attention-grabbing, and played for enormously high stakes and, as such, it is a top priority for 
news-makers. /.../ the inherent newsworhiness of war remains and increases the likelihood of it 
receiving prominent and sustained attention" (Thussu, 2003:58).  

 
Genom sitt sätt att rapportera om krig och konflikter, blir medierna enligt Thussu "central palayers 
in justifying war itself" (Thussu, 2003:65). 
 
Fredsjournalistik 
 
Enligt Lynch och McGoldrick är fredsjournalistiken (Peace Journalism) ett alternativ till 
krigsjournalistiken när det gäller rapporteringen om krig och konflikter. Mycket skiljer dessa två 
tillvägagångssätt åt. "War Journalism offers a blow-by-blow account, a series of fit-for-tat 
exchanges. It tells us the way it is without providing any real clues as to how it comes to be that 
way. Its explanations for conflict are linear ones" (Lynch & McGoldrick, 2005:74). Med andra ord 
försöker krigsjournalistiken inte ge förklaring till de motsägelser som existerar, eller de problem 
som splittrar parterna. I motsats kännetecknas fredsjournalistiken av att den "offers us some insights 
into how things come to be the way they are, which is essential if we are to form any idea of how to 
change them... Peace Journalism is extra-linear, or multi-dimensional" (Ibid.). 
 
Lynch och McGoldrick framställer fredsjournalistiken som en uppsättning verktyg, såväl 
begreppsmässiga som praktiska, som är till för att utrusta journalister så att de kan erbjuda bättre 
public service. Samtidigt kan den beskrivas som en process, där redaktörer och reportrar deltar 
genom att aktivt och medvetet välja ut de nyheter och händelser de ska rapportera om, samt de sätt 
de ska rapportera om dessa. Ett sådant tillvägagångssätt skapar enligt författarna möjligheter för 
samhället i stort att beakta och prioritera icke-våldsamma konfliktlösningar. Ytterligare känne-
tecknas fredsjournalistiken av att den ständigt uppdaterar föreställningarna om balans, rättvisa och 
noggrannhet, samt använder kunskaper om fred och kreativitet. (Lynch & McGoldrick, 2005:5) 
 
Modellen för fredsjournalistik 
 
Modellen för fredsjournalistik har sitt ursprung i fredsforskningen. Den utvecklades på 1970-talet 
av den norske sociologen och grundaren av det akademiska ämnet Freds- och konfliktstudier, Johan 
Galtung. Modellen utgör ett praktiskt verktyg som journalister kan använda sig av då de rapporterar 
om krig och konflikter.  
 
Hanitzsch betraktar fredsjournalistiken som ett "special mode of socially responsible journalism" 
(Hanitzsch, 2004:484). Han definierar fredsjournalitiken som "a programme of frame of journalistic 
news coverage which contributes to the process of making and keeping peace repectively to the 
peaceful settlement of conflicts" (Ibid). Lynch och McGoldrick (2005) beskriver fredsjournalistiken 
som ett tolkande tillvägagångssätt vilket framhäver fredsinitiativ; tonar ner etniska och religiösa 
skillnader; fokuserar på samhällets struktur; och främjar konfliktlösning, rekonstruktion och 
försoning. Det är en ny form av journalistik, som bidrar till lösning av konflikter. 
 
För att ett medium ska betraktas som ett "fredsorienterat medium" måste det enligt Galtung (1986) 
uppfylla ett antal grundkrav. Först och främst ska det låta alla parter i en konflikt komma till tals 
eftersom: "If only one side is given voice, it is certainly likely to be the side with which one 
sympathises - in doing so the media will themselves contribute in a major way to the conflict 
(Galtung, 1986:252). Vidare påstår Galtung att en konflikt kräver en noggrann undersökning och 
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förståelse, därför ska medierna lägga fokus på konfliktens bakgrund och den kontext där konflikten 
uppstår.  Det är även viktigt att medierna i sin rapportering är "less victim of the four key-tendences 
in media reporting: over-emphasis on elite nations, over-emphasis on elite persons, over-emphasis 
on personification and over-emphasis on negative events... Media should /.../ also report something 
positive, such as acts of cooperation, within and between power blocs (Galtung, 1986:255f). 
Galtung avslutar sitt resonemang med att hävda att fred borde få en större plats i mediernas 
rapportering: 
 

 "...it should be the task of the media to portray more clearly the benefits of peace. Peace is not 
merely the absence of war, or absense of threat of war...Peace is the opportunity for everybody 
to unfold themselves more than ever before /.../ Actually, the way the media portray the world, 
people might be led to believe that peace is a rather dull state of affairs, a lind of non-
existance, for the good people - but rather weak and passive - similar to paradise in the 
Christian metaphor. War undoubtedly seems more exciting, evil, yes, but for the strong and 
active. And the period prior to a war certainly more newsworthy than a dull period of non-
events. The media have to move away from this" (Galtung, 1986:262f). 

 
 
Nedan presenteras Galtungs klassificering av freds- och krigsjournalistik (Peace/Conflict 
Journalism & War/Violence Journalism). Fyra praktiska och språkliga dimensioner ligger i grunden 
för denna uppdelning. I fredsjournalistiken lägger man fokus på fred/konflikt, sanning, människor 
och lösningar, medan i krigsjournalistiken koncentrerar man sig på krig/våld, propaganda, eliter och 
seger. Den språkliga dimensionen omfattar känsloladdade ord ("emotive language"), samt 
offermålande ("victimizing language") och demoniserande ("demonizing language") språk. I 
krigsjournalistiken använder man dessa, medan i fredsjournalistiken försöker man undvika dem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 

Peace/Conflict Journalism War/Violence Journalism 

 
1.Peace/conflict-orientated 
-explore conflict formation, x parties, y goals, z 
issues 
general win-win orientation 
-open space, open time; causes and outcomes 
anywhere, also in history/culture 
 
-making conflicts transparent 
 
-giving voice to all parties; empathy, understanding 
-see conflict/war as a problem, focus on conflict 
creativity 
-humanisation of all sides, more so the worse the 
weapon 
-proactive: prevention before any violence/war 
occurs 
 
-focus on invisible effects of violence (trauma and 
glory, damage to structure/culture) 

 
1.War/violence-orientated 
-focus on conflict arena, 2 parties, 1 goal (win), war 
general zero-sum orientation 
 
-closed space, closed time; causes and exits in arena, 
who threw the first stone 
 
-making wars opaque/secret 
 
-'us-them' journalism, propaganda, voice for 'us' 
-see 'them' as the problem, focus on who prevails in 
war 
-dehumanization of 'them', more so the worse the 
weapon 
-reactive: waiting for violence before reporting 
 
-focus only on visible effect of violence (killed, 
wounded and material damage) 

 
2.Truth-orientated 
expose untruths on all sides/ uncover all cover-ups 

 
2.Propaganda-orientated 
expose 'their' untruths / help 'our' cover-ups/lies 
 

 
3.People-orientated 
-focus on suffering all over; on women, aged, 
children, giving voice to voiceless 
 
-give name to all evil-doers 
-focus on people peace-makers 

 
3.Elite-orientated 
-focus on 'our' suffering; on able-bodied elite males, 
being their mouth-piece 
 
-give name of their evil-doers 
-focus on elite peace-makers 

 
4.Solution-orientated 
-peace=non-violence+creativity 
-highlight peace initiatives, also prevent more war 
-focus on structure, culture, the peaceful society 
-aftermath: resolution, reconstruction, reconciliation 

 
4.Victory-orientated 
-peace=victory+ceasefire 
-conceal peace initiatives, before victory is at hand 
-focus on treaty, institution, the controlled society 
-leaving for another war, return if the old flares up 
again 

 
 (ur Lynch & McGoldrick, 2005:6) 

 
Fredsjournalistiken innebär att journalisterna först måste erkänna att en konflikt existerar och sedan 
undersöka den noggrant, genom att identifiera de berörda parter, deras intressen och mål. 
Journalisterna som arbetar efter fredsjournalistikens principer undersöker konfliktens orsaker och 
försöker förutse dess konsekvenser. De låter alla parter som är berörda av konflikten komma till tals 
och genom att skildra konflikter som bestående av fler parter och flertal olika problem, bidrar 
journalister till kreativa konfliktlösningar. I sina berättelser skapar de empati och förståelse.  
 

"Through careful, consistent and conscientious application of peace journalism practices in 
reporting, the peace journalist hopes to create a setting in which the  causes of and possible 
solutions to the conflict become transparent and obvious" (Maslog m.fl., 2006:23). 
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"Win-win orientation" innebär att det inte bara är en av parterna ("de andra"), utan det är konflikten 
i sig som betraktas som ett problem (Hanitzsch, 2004:485). Andra utmärkande drag av 
fredsjournalistik är att den är proakiv, vilket innebär att journalister på ledarsidor, samt i 
kommentarer fokuserar på försoning och de faktorer som förenar parterna istället för att koncentrera 
sig på hämnd och åtskillnader som finns mellan parterna. Istället för att lägga fokus på krigets 
synliga effekter (vilket man gör i krigsjournalistiken), lyfter en fredsorienterad journalist upp 
krigets osynliga effekter (exempelvis emotionella och psykologiska trauma, förstöring av kulturen 
och den sociala strukturen osv.). Hanitzsch hävdar att: 
 

"The Peace or Conflict Journalism philosophy is strongly committed to the prevention of 
violence and war. It focuses on the creativity of conflict resolution as well as peace-making 
and peace-keeping efforts. /.../ Due to its orientation towards solutions, this mode of crisis 
journalism dedicates particular attention to peace initiatives and reports on post-war 
developments" (Hanitzsch, 2004:485). 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att en journalist som praktiserar fredsjournalistiken lägger fokus 
på presentationen av konfliktlösningar, samt konfliktens långsiktiga effekter; han/hon låter alla 
parter i konflikten komma till tals och använder ett exakt och omsorgsfullt språk. Enligt Lynch och  
McGoldrick innebär fredsjournalistiken ett bredare och samtidigt mer rättvist och noggrant sätt att 
skapa journalistiska berättelser. 
 
I motsats till fredsjournalistiken, betraktar krigsjournalistiken en konflikt som en arena, där alla 
deltagare är uppdelade i två motstående grupper ("oss" och "de andra") som spelar ett "zero-sum 
spel" (där den ena parten vinner, och den andra - förlorar) och fokuserar på krigets synliga effekter 
(antal döda och skadade människor, förstöring av egendom osv.). Det är "closed space and closed 
time" som gäller, vilket innebär att journalisterna beskriver det som händer här och nu, utan att ta 
hänsyn vare sig till konfliktens bakgrund eller dess orsaker. Rapporteringen börjar först efter 
konfliktens, eller våldets, utbrott. Vidare stöder journalisten "oss" och avslöjar enbart "de andras" 
lögner ("våra" lögner får stöd i rapporteringen). Därmed läggs skulden på den part som "kastade 
den första stenen". (Maslog m.fl., 2006:23f)   
 
Lynch och McGoldrick hävdar att journalisterna, genom att välja den ena eller den andra 
rapporteringsmetoden, bidrar till att skapa fred respektive krig i samhället.  
 
Praktiska råd till journalister  
 
Ur Galtungs klassificering utvecklade Lynch och McGoldrick en 17-punkters lista med praktiska 
råd till journalister. Dessa ska hjälpa journalister att uppnå fredsjournalistiken i praktiken. De 
sjutton råden (som finns i Bilaga 2) utgör grunden för vår kvantitativa analys vilken syftar till att 
besvara frågan om i vilken utsträckning rapporteringen i de tre undersökta länderna använder sig av 
freds- respektive krigsjournalistik i relation till Georgienkriget. 
 
Fredsjournalistik: ett kritiskt perspektiv 
 
Flera forskare (Galtung 1986, Varis 1986) och journalister (Lynch & McGoldrick 2005) hävdar att 
en av mediernas viktigaste funktioner i samhället är att sprida fred. Autischer m.fl. påstår att "After 
1945 it became clear that peace could not be secured by diplomatic efforts alone but that 
consciousness-raising is also needed" (1986:47). Redan år 1978 konstaterades i ett antal av 
UNESCO:s dokument9, att massmedierna förväntas "sprida idéer om fred, vänskap, mänskliga 
                                                           
9 The Final Document of the Tenth Special Session of the UN General Assembly in 1978; Declaration on the Preparation of Societies 
for Life in Peace, approved by the UN General Assembly in 1978; Resolution on Unesco's Contribution to the Peparation of 
Societies for Life in Peace, adopted by Unesco in 1980; Report by the International Commission for the Study of Communication 
Problems, particularly the first section of its Chapter III/4 "War and Disarmament". 
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rättigheter samt internationell förståelse och på så sätt förbereda allmänheten för ett liv i fred" 
(Pisarek & Varis, 1986:100).  
 
Men samtidigt finns det forskare och journalister som ställer sig kritiskt mot denna idé om 
journalistikens avgörande roll i fredsskapande processer. En av representanter för denna linje inom 
forskningsvärlden är den tyske forskaren Thomas Hanitzsch. I sin studie Journalists as 
Peacekeeping Force? Peace journalism and mass communication theory (2004) ställer han sig 
kritiskt mot Galtungs koncept om fredsjournalistik, vilket vidareutvecklats av Lynch och 
McGoldrick. Han hävdar att "... it cannot be the task of journalism to engage actively in the 
peaceful settlement of conflicts since this is the task of politics or the military. There is, however, 
no doubt that journalism can contribute to the peaceful settlement of conflicts, but its potential 
influence is limited" (Hanitzsch, 2004:483). Hanitzsch håller med Galtung samt Lynch och 
McGoldrick om att fredsjournalistiken är ett "värdigt" koncept "intended to achieve highly desirable 
ends". Men samtidigt påstår han att "peace journalism unacceptably diverts political responsibilities 
from politicians and policy makers to journalists" (Ibid.).  
 
De viktigaste poängerna i Hanitzsch kritik (2004) är följande:  
 
- Fredsjournalistiken är i hög grad baserad på antagandet om starka och linjära medieeffekter. 
Denna teori överskattar mediernas makt och underskattar effekter av interpersonell kommunikation.  
 
- Ett flertal tidigare studier visar att nyheternas innehåll genomsyras av negativism, personifiering 
och "närhet" till eliterna. Men samtidigt är dessa faktorer avgörande för en händelses nyhetsvärde. 
Ju högre händelsens nyhetsvärde är, desto mer sannolikt är det att journalister kommer att 
rapportera om den (Ibid.). Ett sådant sätt att arbeta utgör, enligt Galtung, en svaghet i mediernas 
arbete. Vad Galtung kritiseras för i detta fall är att han lägger hela skulden på journalisterna. 
Hanitzsch hävdar dock att det - vid sidan om dessa faktorer som utgör nyhetsvärde - är 
publiken/läsare själva som inte minst är lika viktiga aspekt för journalister när de väljer vad de ska 
rapportera om. Det innebär således att nyhetsvärden är förhandlade mellan journalisterna och läsare. 
 
- Fredsjournalistiken, som ursprungligen kommer från ett område som är främmande för ett medie- 
och kommunikationsperspektiv, blir inte så lätt accepterad av journalisterna. Det finns ingen 
anledning för journalister att använda sina professionella förmågor med syfte på att lösa eller 
förebygga konflikter, menar Hanitzsch. 
 
-Eftersom journalister verkar i ett visst samhälle, som de rapporterar om, är det naturligt att de, 
liksom andra individer, påverkas av detta samhälle. Därför är det inte journalister som ska betraktas 
som ett problem, utan det är snarare samhället och kulturen som ska ses som ett problem: 
 
De slutsatser som Hanitzsch kommer fram till i sin studie är att journalister kan i viss mån och i 
vissa fall bidra till fredliga lösningar av konflikter, dock är deras grad av inflytande begränsad: 
 

 "The extent to which news media can influence readers, listeners, viewers and users is highly 
dependent on the audience itself as well as on various social and cultural factors. Due to its 
specific function within society, it cannot be the primary task of journalism to free the world 
from crises, conflicts and other evils since this is the task of other social systems such as 
politics and the military. /.../ In order to support peaceful conflict resolution by means of 
public communication, we should rather develop and implement a concept of "Peace PR" 
(Hanitzsch, 2004: 489). 

 
Hanitzschs kritiska perspektiv har inte direkt koppling till denna studie. Dock är det viktigt att 
känna till att det finns alternativa synpunkter som ifrågasätter fredsjournalistiken och journalisternas 
roll i fredsskapande processer i samhället. 
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4.3 Propaganda 
 
Propaganda är ett gammalt begrepp. År 1622 bildades av den romersk-katolska kyrkan 
organisationen Congregatio de propaganda fide, vars uppgift var att sprida den kristna katolska 
tron. Propaganda var då ett positivt laddat ord. Idag, förknippat med osanningar och aktivt 
vilseledande, definieras propaganda i Nationalencyklopedin som ”mer eller mindre systematiskt 
bedriven verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, bilder eller andra symboler påverka 
människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning”. Propaganda är alltså idag 
ett ord med negativ konnotation. Det kan bl.a. kopplas till den traditionella synen att det är 
manipulerad kommunikation från en auktoritär instans – t.ex. Tyskland under nazismen. Jowett och 
O´Donnell definierar propaganda som ”the deliberate, systematic attempt to shape perceptions, 
manipulate cognitions, and direct behvaior to achieve a response that furthers the desired intent of 
the propagandist” (2006:7). Cunningham  beskriver en bredare uppfattning av propaganda, som ett 
”cultural climate or environment /…/ something more widespread than a series of campaigns or 
discrete messages” (2002:14). Det finns således uppfattningar om propaganda som både en mer 
direkt och menad handling samt som ett resultat av kulturen vari den existerar. Propaganda hör 
dock vardagen till, men existerar under andra namn, allmänheten påverkas ständigt av till exempel 
valkampanjer och reklam i sitt beslutsfattande. Propaganda kopplas även ofta till den tidigaste och 
enklaste synen på överföring av information och kommunikation – teorier som t.ex. 
injektionsnålsteorin (Luostarinen, 2002:17f). Denna syn kan kopplas tillbaka till den tidiga 
forskningen av mediernas effekt på allmänhet och i synnerhet den amerikanska (men också 
brittiska) forskningen under och efter Första Världskriget. Bland de främsta att lämna avtryck inom 
forskning och debatt var kända namn som Harold Lasswell, Walter Lippmann och Edward Bernays 
(Williams, 2003:29ff). 
 
Enligt Lynch och McGoldrick karaktäriseras propaganda i krig av några nyckelanspråk: a) ”vi är 
under hot…”, b) ”vi har stöd av…” (allierade, världssamfundet etc.), c) ”vi tar oss an de onda…” 
(man drar t.ex. ofta likhetstecken mellan fienden med Hitler), d) ”vi har inga andra alternativ”, e) 
”vi måste rädda dem” (man använder humanitära skäl för ett militärt ingripande), f) ”vi måste agera 
nu” (fienden målas upp som att vara kapabla att när som helst kunna inleda en förödande attack på 
”oss” eller våra vänner) (2005:95f). Denna karaktäristik passar väl in på krigsjournalistiken, 
beskriven ingående tidigare i uppsatsen, och propagandan blir på så sätt ofta en naturligt passande 
del i medierapporteringen.  
 
Propaganda och journalistik 
 
Med orden ”when the country goes to war, so do the major news organizations”, beskriver 
Bagdikian en tydlig trend hos amerikanska medier, men också bekräftad i studier av andra länder 
(2004:xii). Detta kan tolkas som att när ett land står på randen till krig så finns medierna på 
regeringens sida. Man ramar in kriget att framstå som naturligt och avstår från kritisk granskning av 
förd policy och den information officiella källor förser medierna med. Bennet ser dock hos 
journalistiken en grundsyn att allmänheten ska förses med information om vad deras regeringar gör 
(i Wolfgram, 2008:155). Journalisterna kan stå misstänksamma inför dess information, men måste i 
stor utsträckning lita på den, speciellt i fråga om utlandsrapportering. Bennet redovisar dock en 
tendens att medierna arbetar mer kritiskt då det råder osämja inom eliterna (Ibid.).  
 
Att presentera propaganda kräver också en diskussion om mediernas roll och det journalistiska 
idealet. Luostarinen skriver att det idag finns en samsyn om journalistik och propaganda, och att 
ämnet bara är intressant att studera i tid av krig (2002:19). Detta p.g.a. a) i demokratiska länder kan 
information inhämtas från en rad källor - oberoende av varandra samt att b) journalistiken är en 
oberoende institution och att c) publiken är fragmenterad och differentierad (Ibid.). Dessa kriterier 
kan dock i viss mån diskuteras och besvaras; staten ofta är en källa till information i internationella 
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nyheter, krig och konflikter (se t.ex. Kristensen & Ørsten, 2007; Herman & Chomsky, 1988; 
Kempf, 2002:70; McChesney, 2004:74), vilket gör det intressant och relevant att diskutera 
mediernas och journalisternas möjligheter till tolkningar av denna samt vilken bredd informationen 
som cirkulerar i de olika medierna har; den bild som Herman och Chomsky (1988) målar upp i 
Propagandamodellen är en där medierna och journalisterna påverkas av diverse krafter på ett sätt 
som gör nyhetsrapporteringen självcensurerad; i fråga om publikpåverkan finns det sedan länge 
teorier som agenda-setting som ger en bild av mediernas effekter, inte först i form av vad man ska 
tänka, men vad man tänker på (Williams, 2003:181ff). Agenda-setting har dock utvecklats att 
innefatta även att medierna påverkar hur vi tänker (Davie & Maher, 2006). Lynch och McGoldrick  
skriver att propaganda i krig passar krigsjournalistik därför att den hör till dess etablerade 
konventioner (2005:99f). 
     
PR-firmor och medier har under senare tid kommit allt närmare varandra. McChesney beskriver 
förhållandet som att ”media owners welcome PR because it provides, in effect, a subsidy for them 
by offering fill at no cost” (2004:71f). Detta betyder att mycket nyhetsmaterial har PR-firmor som 
källor, vilka i sin tur, som nämnts ovan, ofta arbetar för stat och/eller militär samt mäktiga 
kommersiella intressen. Luostarinen väver vidare på tanken att detta förhållande försöks hållas 
nedtystat – i en ”symbios av hysch-hysch” (2002:21). Det kan förklaras med journalistikens 
åberopande av objektivitet, vilken är viktigt för dess trovärdighet. Luostarinen förklarar dessutom 
bilden av den moderna journalistiken som direkt beroende av det material som produceras av PR-
firmor, men att det självklart finns en viss process av sållning bland det inkomna materialet. 
Problemet, säger han, är att dagens propaganda kan anpassa sig efter mediernas system och krav 
(Ibid.). Miller (2004) beskriver hur journalister och medier idag kan rapportera och har tillgång till 
mer information än i något krig sedan Vietnam. Problemet är istället att militären har omfattande 
kontroll över vad medierna rapporterar om. Journalisterna finns idag ofta ”inbäddade” i stridande 
förband och blir lätt ”en del av gruppen” (Miller, 2004:10f). 
 
Propaganda idag 
 
Propaganda och det journalistiska idealet om professionalitet, objektivitet och etik är en kontextuell 
fråga. I det sammanhanget att ett land är i krig tenderar medierna att reflektera det egna landets 
utlands-policy. Journalister står, som nämnts ovan, i viss mån vaksamma mot officiell information, 
men mottager den relativt okritiskt p.g.a. av sin egen pressade arbetssituation samt informationens 
karaktär som trovärdig och objektiv.  
 
Idag finns färre organisationer som rapporterar från konfliktområden och de som gör det är ofta 
större mediekonglomerat och organisationer som t.ex. CNN (Nohrstedt & Ottosen, 2004:14). Det 
koncentrerade ägandet av medier leder till att några få med sin kontroll kan främja egna politiska 
agendor (McChesney, 2004:224; Herman & Chomsky, 2002:xiiif). Dessa två faktorer gör att man 
kan ifrågasätta mångfalden av vinklar som florerar i medierna. I USA får man således främst en bild 
styrd av den amerikanska staten samt några få, mäktiga medieorganisationer - vilka hör till landets 
eliter. Svenska medier styrs följaktligen i stor utsträckning av svensk (men även amerikansk) 
statsinformation samt några stora svenska, europeiska och amerikanska mediesammanslutningar.   
 
Luostarinen hävdar att propaganda än idag är ett viktigt verktyg för militär och regeringar att 
kontrollera information som cirkulerar i tid av krig (2002:32).  Han ställer därför upp en tredelad 
modell för att textmässigt spåra och studera propaganda. Den första delen kallar han harmonization 
of referential levels och med vilket han menar att man länkar a) en konkret händelse med b) en 
antagonistisk tolkning av kontexten i vilken händelsen utspelar sig och slutligen c) en länk till 
politiska, religiösa och mytiska nivåer av det inträffade. Han ger ett exempel från Andra Världs-
kriget då Nazi-Tyskland attackerade Sovjetunionen i.o.m. Operation Barbarossa 1942. Först 
rapporterades om konkreta händelser vid fronten. Senare började tyskarnas villkor ändras, och då 
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belyste man i propagandan Tysklands överlägsenhet och Sovjetunionens sämre förutsättningar (bl.a. 
förluster av soldater, råmaterial etc). När sedan kriget vände och ryckte närmare Tysklands egna 
gränser underströk propagandan de barbariska hordernas hot från öst samt bevarandet av den 
europeiska civilisationen (Luostarinen, 2002:32ff). Den andra delen kallar Luostarinen motivation 
logic, och med det menar han att rapportering kan vara vinklad så att; historia vinklas att spegla det 
som händer nu ur ett perspektiv som främjer den ”egna” sidan”; nutid porträtteras med slogans, 
dirigering mot alternativ och att situationen ”kräver handling nu”; framtid porträtteras som en 
polarisering mellan två alternativa möjligheter – antingen att kampen skyddar våra värderingar, 
traditioner, samhälle, familj och egendom, eller som att kampen leder oss in i en bättre tillvaro 
(Luostarinen, 2002:34ff). Som en tredje distinktion säger Luostarinen att krigspropaganda 
karaktäriseras av en ”vi” och ”dem”-syn, en polarization of identification suggestions. Med det 
menas att det finns en polarisering mellan vad han kallar ”in-” och ”ut-grupper”, där man 
understryker och kopplar det som är heligt respektive hädiskt till de respektive grupperna. Man gör 
även starka kopplingar mellan att demonisera fienden och göra hjältar av de egna (Luostarinen, 
2002:36ff).  
    
Propaganda i krig följer ett mönster av polarisering, det målas en bild av ”de goda” mot ”de onda”. 
Detta är vanligt på båda sidor i en konflikt – man är för eller emot. De som söker en tredje väg – en 
neutral eller kritisk syn – blir ofta bortfösta och uteslutna ur debatten (Nohrstedt m.fl., 2000). 
Fienden demoniseras och bilden av den egna sidans eliter, militär och offer humaniseras (Kempf, 
2002:70). Tydliga ordval (t.ex. terrorist och freedomfighter) görs i beskrivningar av fiender och 
vänner (Lynch & McGoldrick, 2005:113). 
 
Propagandamodellen av Herman och Chomsky 
 
Det finns inte många texter om propaganda som kan läsas utan att Herman och Chomskys 
Propagandamodell från 1988 diskuteras. Den både kritiseras och rosas; den sägs bortse från den 
journalistiska professionaliteten och objektiviteten; den kritiseras för att bortse från de effekten 
medierna har på sina publik; den rosas för sin kritiska syn på hur de allt starkare kommersiella 
krafterna samlar och styr mediernas innehåll. 
 
Herman och Chomsky (1988) ställer i slutet av 1980-talet upp en modell för mediernas funktion och 
förutsättningar i det amerikanska samhället. Där beskriver de mediestrukturen och hur medierna 
arbetar, inte dess effekt på allmänheten. De föreslår en modell där mediernas nyheter genom olika 
filter får sin form - att medierna indirekt är styrda av eliterna (Herman & Chomsky, 1988:1). 
Eliterna är en blandning av de rikaste och mäktigaste inom politiken och affärsvärlden. Propaganda-
modellen ställer upp fem olika filter genom vilka nyheterna får sin form och uttryck. Det första 
filtret behandlar mediernas storlek, ägandeskap samt kommersiella inriktning. Det andra filtret tar 
upp hur medierna är beroende av reklamintäkter för sin fortlevnad. Vilka som är källor till nyheter 
och mediernas förhållande till dem är det tredje filtret. Som fjärde filter finner vi ”hård 
kritik”/represalier (egen översättning av eng. flak) - vilket med andra ord betyder den respons som 
kan komma på publiceringar som medierna gör i form av (negativa) ekonomiska eller politiska 
påföljder. Det femte och sista filtret handlar om den ideologiska faktor som anti-kommunism utgör. 
I förordet till nyutgåvan av Manufacturing consent tar författarna upp det faktum att Sovjetunionen, 
sedan första utgåvan skrevs, har kollapsat och förklarar att det femte filtret, anti-kommunism, nu 
delvis är försvagat och att fokus istället ligger på den ”fria marknadens ideologi” samt 
”kapitalismens triumf” (Herman & Chomsky, 2002:xviif). Då denna studie är begränsad till att 
undersöka vad och hur medierna skriver och rapporterar om Georgienkriget, begränsas Propaganda-
modellen. Främst det tredje filtret – källor – är intressant, men också i viss mån det femte filtret som 
behandlar anti-kommunism. 
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Det tredje filtret i Propagandamodellen är källor. Medierna har ett inbyggt behov av ett stadigt 
inflöde av råmaterial till nyheter. Ekonomiska intressen gör att man koncentrerar sina resurser där 
betydande nyheter ofta uppkommer, där läckor och rykten florerar samt där många presskonferenser 
hålls. Det leder till att Vita Huset, Pentagon m.fl. är centrala noder för nyhetsinsamling. Även vissa 
företag och organisationer bedöms som värda intresse och är återkommande källor. Dessa källor är 
viktiga då de bedöms som trovärdiga p.g.a. sin status. Officiella källor är viktiga för mediernas 
åberopande av objektivitet, då man lätt kan försvara sig med att man rapporterar från betydande 
instanser (Herman & Chomsky, 1988:18f). Dessa organisationer arbetar ofta brett med information 
och förser gärna medierna med den, de förenklar mediernas informationsinhämtning. Förhållandet 
till dessa källor blir rutinartat och ger en viss privilegierad access till medierna. Dessa nära 
kontakter bygger också relationer, vilka kan användas till fördelar för källorna (Herman & 
Chomsky, 1988:22f). Användandet av experter blir också en källa till vridning inom medie-
rapporteringen då dessa experter och deras uttalanden ofta kommer från organisationer som är 
ekonomiskt stödda av mäktiga intressen (Herman & Chomsky, 1988:23f). Avvikande synpunkter 
och kommentarer från experter med kritisk hållning kan då ersättas med uttalanden av expeter som 
bättre passar den officiella policyn. Det kan bidra till en förfalskad objektivitet.  
 
Anti-kommunism, det femte filtret, handlar om hur kommunismen står som ett hot mot det 
västerländska klassystemet med koncentrerat ägande och status. Det är en ideologi som målar upp 
kommunismen som ett hot mot det västerländska samhället. Det används som ett medel att skydda 
mot förslag som kan hota ägandeintressen (Herman & Chomsky, 1988:29f).   
 
Herman och Chomsky ger genom Propagandamodellen ett ramverk för vad (framförallt 
amerikanska) mediernas förutsättningar och villkor är. Det är genom de fem filtren en bild av den 
strukturella nivån (macro) hos medierna framträder. Det är inte ett verktyg för att förstå hur 
publiken påverkas av medierna, utan för det som är systemet bakom nyheter och medieinnehållets 
villkor. I den internationella rapporteringen ger Herman och Chomsky ett exempel på hur man 
rapporterar om värdiga och ovärdiga offer (2002:xixf). De värdiga, menar de, är offren från fiende-
stater. De beskrivs mer intensivt och kränkande än offer som anses ovärdiga – med andra ord offer 
för amerikanska eller amerikanskt stödda insatser. Ett exempel är kurderna i Irak och Turkiet. När 
det USA-stödda Turkiet gör insatser mot kurderna beskrivs det som att kurderna ”kuvas”, samtidigt 
som de irakiska kurderna måste skyddas från folkmord av Saddam Hussein (Herman & Chomsky, 
2002:xx). Detta är ett exempel på hur Herman och Chomsky menar att propaganda filtreras genom 
mediesystemet i ett (allt mer) kapitalistiskt samhälle. Det finns organisatoriska intressen av inter-
nationella relationer i USA vilka behöver en viss bild av världen som är till fördel för den egna 
organisationen. Det är på så sätt propagandan funderar enligt deras Propagandamodell. Propaganda 
är ett resultat av sättet den moderna staten och dess kommersiella privata sfär fungerar. 
 
Perspektiv på Propagandamodellen 
 
Klaehn (2002) diskuterar i artikeln A Critical Review and Assessment of Herman and Chomsky´s 
“Propaganda Model” Herman och Chomskys Propagandamodell från 1988 utifrån en mer 
uppdaterad kontext. Som ovan beskrivits är Propagandamodell en modell som beskriver hur medier 
styrs av en självcensur som utgår från maktpåverkan från elitgrupper i samhället, koncentrerat 
ägarskap samt dess kommersiella förutsättningar. Klaehn skriver att det idag, i en tid då 
medieägandet är mer koncentrerat än någonsin, trycket från högerkanten på radio och TV inom 
public service ökar och kommersiella reklamvärderingar styr nyhetsproduktionen, är mer relevant 
än någonsin att beakta Propagandamodellens kritik mot mediernas självcensur och de styrande 
eliternas ideologiska intressen och påverkan.  
 
Den kanske starkaste kritiken mot modellen är att den indirekt förutsätter att medierna har en 
elitideologisk påverkan och effekt på sin publik, men att den inte teoretiserar och behandlar detta. 
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Det finns, säger Klaehn, omfattande forskning kring hur medierna är en stark faktor i att sätta 
agendan för allmänna diskussioner. Propagandamodellen söker inte förklara direkta effekter av 
medierna på dess publiker, det är inte dess uppgift. Den försvaras genom att erkänna att det finns 
många modeller som tar med publikeffekterna, men att de ignorerar de strukturella dimensionerna 
inom vilka medierna verkar - detta är istället fokus för Herman och Chomskys Propagandamodell. 
Publikstudier fokusera ofta på en mikronivå, vilka också ger viktiga sanningar och insikter, men 
dessa mikroanalyser stärker istället den tilltagande individualiseringen i samhället. (Klaehn, 
2002:152ff)  
 
De fem filtren analyseras i korthet av Klaehn (2002) och han konstaterar att de två första filtren 
(koncentrerat ägarskap/marknadsförutsättningar och reklamberoende) idag är mer aktuella än när 
Propagandamodellen först introducerades. Det tredje filtret handlar om källor och att officiella samt 
vissa företag favoritiseras och ägnas kontinuerlig uppmärksamhet. Dessa källor är ofta ansedda som 
trovärdiga och får lätt sin information publicerad. Statliga källor är fördelaktiga då de anses 
korrekta och man slipper kostsamma bakgrundkontroller. Förhållandet mellan medier och dess 
källor är en viktig faktor till hur medierna fungerar. Det femte filtret, anti-kommunism, presenteras 
som att det lika gärna kunnat heta ”den dominerande ideologin”, och att kommunismen valdes som 
den viktigaste ideologiska fienden vid tiden då Propagandamodell gavs ut. Det handlar idag istället 
om anti-otherness säger Klaehn, mot det som inte förespråkar den ”fria marknaden” och liberalism. 
Genom dessa fem filter framstår en dikotomisering där nyhetsrapporteringen bistår de starka 
inhemska maktintressena. Det sker samtidigt en begränsning i bredden av opinioner som inte står i 
linje med maktelitens. 
 
 

4.4 Framing 
 
De bilder och uppfattningar av verkligheten som människorna får beror på vilka nyheter som 
medierna väljer ut att rapportera om och inte minst på hur de skildrar dessa. När det gäller frågan 
om hur verklighetsbilder skapas i medierna har begreppet framing fått en viktig plats inom 
forskningen (Larsson, 2005:30). Framing beskrivs som en förlängning av agenda-setting teorin och 
handlar i stora drag om ett sätt att tematiskt, stil- och faktamässigt organisera en nyhets berättelse 
med syfte att belysa vissa aspekter framför andra (Maslog m.fl., 2006:23). 
 
Mediernas ramar (media frames) definieras av Gitlin som "persistent patterns of cognition, 
interpretation, and presentation, of selection, emphasis, and exclusion, by which symbol-handlers 
routinely organize discourse, whether verbal or visual" (Gitlin, 1980:7). Vidare hävdar forskaren att 
media frames - ofta outtalade och obekräftade - organiserar verkligheten för såväl journalister som 
för mediernas läsare, tittare och åhörare vilka i sin tur förlitar sig på journalistiska berättelser 
(Ibid.). Tack vare ramarnas funktion att ordna upp verkligheten, blir komplexa problem, handlingar 
och händelser mer meningsfulla och enklare att förstå (El-Bendary, 2005:104). Därmed är det 
mediernas ramar som gör att det vi inte har möjlighet att själva uppleva, framstår som naturligt 
(Gitlin, 1980:6). Han fortsätter dock att man inte kan ta för givet att den verklighet som avbildas i 
medierna är den verklighet som existerar (Ibid.). Det faktum att framing grundar sig på urval, 
betoning och uteslutning leder till att nyhetsramar lyfter upp vissa aspekter av en händelse/nyhet 
och utelämnar andra (Capella & Jamieson, 1997:181). Framing är således ‘‘an interpretive process 
that constructs situations in particular ways so as to illuminate some aspects and obscure others’’ 
(Mukherjee i Smith & Dionisopoulos, 2008). Vidare hävdar Entman att de tolkningarna som 
uppstår framkallar vissa värderingar (Entman, 2004:26).     
 
Enligt El-Bendary, har framing-analys två huvudinnebörder, eller nivåer. På den första nivån 
handlar framing om hur nyheternas innehåll skapas av journalisterna, "inom en viss känd 
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referensram och i enlighet med en viss latent meningsstruktur". Den andra nivån/meningen avser de 
effekter som mediernas framing har på publiken. Publiken anses anamma de av journalisterna 
presenterade ramarna och som följd se verkligheten på samma sätt (El-Bendary, 2005:104). I 
förbindelse med denna studie är framing giltigt som begrepp i dess första mening, då studiens syfte 
är att analysera i vilken utsträckning journalisterna i de tre undersökta länder använder sig av ramen 
för krigs- respektive fredsjournalistik i skildringen av Georgienkriget.  
 
Det som påverkar processen av skapande och formning av frames på den förstå nivån är, enligt 
Scheufele, olika typer av inflytande som journalisterna själva blir föremål för. Bland dessa är 
journalisternas ideologi, deras professionella normer och rutiner, samt medietyper och informa-
tionskällor (Ibid.). Enligt Gitlin, är det journalistikens rutiner i kombination med nyhets-
organisationernas politiska och ekonomiska intressen, som ligger i grunden för att man väljer ut 
vissa "versioner av realiteten" men inte andra (Gitlin, 1980:4).  
 
Flera forskare betonar nyhetskällornas roll i skapandet av nyhets ramar. Entman hävdar att de första 
interaktionerna mellan källor och journalister initierar framing-processen samt att det i viss mån är 
informationskällan som är berättelsen ("the source is the story"). Wanta (1997) har kommit fram till 
att nyhetskällorna avgör den journalistiska berättelsens karaktär och påverkar även informations-
flödet genom medierna. Gitlin (1980) och Tuchman (1978) påstår att utformning av ramar är 
resultat av mediernas egna rutiner och det sätt som dessa rutiner främjat vissa källor, som i sin tur 
påverkar mediernas ramar. (i Peng, 2008:363) 
 
McQuail hävdar också att källor spelar en viktig roll i nyhetsmediernas framing-process, "särskilt 
om källan är mäktig och har kontroll över informationsflödet" (McQuail i Peng, 2008:363). Entman 
påstår att "some actors have more power than others to push ideas along to the news and then to the 
public"(2004:9). Samma synpunkt har McNair, som skriver att nyhetsproduktionen är en process 
som kan manipuleras av resursstarka politiska aktörer. Statliga myndigheter och regeringen har 
stora ekonomiska tillgångar som de kan bl.a. använda för att anlita de bästa PR-firmorna, organisera 
de mest spektakulära eventen och producera de mest framgångsrika pressmeddelanden (McNair, 
2008:65) "The media also contribute to the maintainance of consent /.../ by reporting problematic 
events and processes in ways favourable to the established order" (McNair, 2008:58). Enligt 
McNair, är det i vissa fall politiska krav av mediaägare som kan vara en orsak till en sådan 
rapportering. I andra fall är det faktumet att medierna är en del av den etablerade nationella 
kulturen, av gemensamma värderingar och ideologiska antaganden som påverkar 
nyhetsproduktionen. Den pågående professionaliseringen har, enligt McNair lett till att för de allra 
flesta journalisterna utgör de etablerade politikerna och deras pressekreterare, de ledande statliga 
figurer och institutioner de mest seriösa och pålitliga källor i produktionen av politiska nyheter. Om 
dessa aktörer kan därmed förse medierna med redaktionsmaterial, då är de inte bara de mest 
pålitliga och auktoritativa, utan också de mest "bekväma" och tillgängliga. "Conversely, those 
political actors who lack sophisticated public relations machinery and are not a part of the 
established institutions of mainstream political discourse will tend to be neither especially credible, 
nor particularly convenient as news sources" (McNair,  2008:66). 
 
Mediernas framing av en händelse återspeglar alltså i hög grad eliternas positioner i den offentliga 
debatten  (Tuchman i Nohrstedt & Ottosen, 2005:192). Därutöver, ju viktigare ett ärende är för de 
grundläggande intressena av nationella politiska eliter, desto mer sannolikt är det att medierna inte 
kommer ifrågasätta dessa intressen (Gitlin, 1980:5). Varis skriver:  
 

”…studies of content clearly confirm the existance of a structure of national media systems, in 
which some, through their cultural, political or economic dominance, have become the main 
providers of the flow of media products, messages and images. /…/ by several criteria, the 
contents of mass media do not reflect the "real world", except in the sense that the "real world" 
is defined according to the location of political and economic power at the present time. /…/ 
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the flow of information is strongly directed and limited by the norms, values and craft 
practises of those who work in the media, by the form of the indtitutions in which they work 
and by the institutional resources at their disposal.” (Varis, 1986:173) 

 
Vad gäller framing av konflikter i medierna, har vissa forskare (Gans, Gitlin) konstaterat att nyhets-
medierna "skapar ramar av konflikter genom att försöka passa in den information de får i ett paket 
som är professionellt användbart och kulturellt igenkänt"(El-Bendary, 2005:104). Vidare genom 
repetition, placering och förstärkning av de texter och bilder som utgör ramen blir den dominanta 
tolkningen mer acceptabel och lättare att känna igen och komma ihåg än andra tolkningar (Entman i 
Maslog m.fl., 2006:25).  
 
 
Wolsfeld hävdar att "news stories about political conflicts are a form of social construction, in 
which some frames are more likely than the others to serve as the underlying theme of news stories" 
(Wolsfeld, 1997:72). De dominerande ramarna är de av eliterna, eftersom eliterna har, enligt 
Wolsfeld, viktiga fördelar över de s.k. utmanare (dvs. de individer och organisationer som 
ifrågasätter de gynnade tolkningar) när de driver fram sina ramar till medierna. Detta förklaras med 
att deras politiska makt kan förvandlas till en kulturell makt genom deras förmåga att kommunicera 
med journalister, och genom deras förmåga att planera och genomföra events på ett sätt som 
stämmer överens med mediernas professionella och politiska kulturer. De som ifrågasätter och 
utmanar de traditionella (eliternas) positioner konkurrerar dock ständigt med eliterna och vid vissa 
tidpunkter kan de alternativa /oppositionella tolkningarna vinna över de dominanta. I de fall är 
nyhetsmediernas roll avgörande, då det är medierna som legitimerar oppositionella tolkningar. Som 
en följd av detta får utmanare högre status, mer makt och resurser i samhället. (Ibid.)  
 
När det gäller rapporteringen om politiska konflikter  föreslår Wolsfeld att tänka på mediernas roll i 
termer av "continuum of independence" (Wolsfeld, 1997:74). I det ena änden av denna "continuum" 
fungerar medierna som "faithful servants to the authorities" genom att ständigt publicera de 
officiella ramarna av konflikten och nonchalera eller misskreditera alternativa, ifrågasättande eller 
oppositionella ramar. I mitten av "continuum of independence" agerar nyhetsmedierna som "semi-
honest brokers" genom att erbjuda de alternativa källorna ett betydelsefullt tids- och platsutrymme 
för att framföra sina åsikter. I continuums andra ände fungerar medierna som "advocates of the 
underdog" genom att ge betydligt mer publicitet åt oppositionella tolkningar i jämförelse med 
eliternas. (Ibid.) 
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5. Material och metod 
 
I detta kapitel presenteras studiens metodval och det material som ligger till grund för den 
empiriska undersökningen. Kapitlet inleds med en genomgång av studiens material, där det 
ges en redogörelse för studiens analysenhet och urvalskriterier, samt en kort beskrivning av 
varje tidning som ingår i analysen. Vidare följer ett avsnitt som tillägnas en presentation av 
den kvantitativa innehållsanalysen, undersökningens ena metod, vilken används för att 
kartlägga indikatorer och övergripande frågor av krigs- /fredsjournalistikens aspekter. Där 
introduceras studiens tillvägagångssätt, kodschema och variabler; resoneras kring studiens 
reliabilitet och validitet, samt förs en diskussion kring metodproblem. Kapitlets avslutande 
del presenterar den andra metoden - den kritiska diskursanalysen som används i denna 
studie för att undersöka propaganda-aspekten i en mindre del av det empiriska materialet. I 
denna redogörs för tillvägagångssättet, samt för de avgränsningar som gjordes i denna 
undersökning och de metodproblem som uppmärksammats under arbetets gång.   
 
 

5.1 Material 
 
Avsnittet behandlar det material som utgör underlag för uppsatsen, dess utseende och karaktär, samt 
även vilka kriterier som applicerats på urval. En presentation ger en kortare överblick av de olika 
ländernas press samt en redogörelse för var och en av de valda tidningarna. Tidningarna presenteras 
främst med information från deras egna hemsidor samt wikipedia. Presentationen av det ryska 
materialet är dock av mer omfattande karaktär då det kan ses som mer outforskat för en svensk 
publik  än svenska och amerikanska medier.  
 
 

5.1.1 Urval , kriterier och analysenhet 
 
Materialet som ligger till grund för denna studie är hämtat från utvalda tidningar i Sverige, 
Ryssland och USA. Länderna valdes med utgångspunkt i deras olika förhållanden till 
Femdagarkriget. Femdagarskriget, eller Georgienkriget, utspelades officiellt mellan den 8 och 12 
augusti 2008. Tidsperioden för materialet i denna studie är 7 augusti till och med den 21 augusti.10 
Detta för att få en kort överblick på (möjlig) rapportering innan utbrottet av kriget, under dess gång 
samt den efterföljande utvecklingen och diskussionen.  
 
För den kvantitativa analysen omfattar materialet två morgontidningar och ett veckomagasin från 
vardera land. Veckomagasin är intressanta då de utkommer med längre mellanrum och oftare har 
djupare reportage med bredare täckning, de har också andra tidsperspektiv i förhållandet till att 
producera artiklar än dagstidningar. De kriterier efter vilka tidningarna valdes ut var nationell 
täckning, oberoende från stat, hög popularitet och prestige bland läsarna. Val av tidningar gjordes 
sedan med utgångspunkt i statistika data om tidningarnas upplaga, tidningarnas egna beskrivningar 
samt vår egna erfarenhet och upplevelse av de olika medierna. Det som analyseras är tidningarnas 
tryckta version och inte den digitala versionen som fortlöpande uppdateras på hemsidorna. Vidare 
var det önskvärt att undersöka alla tidningarna i pappersversion, alltså inte pdf-versioner eller 
mikrofilm. Men svårigheter i tillgång gjorde att enbart tidningarna Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet, Fokus, Izvestija, Moskovskij Komsomolets, Profil, Newsweek kunde erhållas i pappers-
format. Aftonbladet och The New York Times undersöktes på mikrofilm. Tidningarna Kommersant 

                                                           
10 Tidsperiod för veckomagasin var dock mellan 7 augusti och 8 september p.g.a. dess förskjutna tidsramar. 
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och The Wall Street Journal erhölls digitalt. Tillgång till de digitala versionerna av den dagligt 
tryckta pappersversionen fanns genom databaser hos Örebro universitets bibliotek (The Wall Street 
Journal) samt genom en tidnings egna hemsida (ryska Kommersant).  
 
Analysenheten för den kvantitativa anlysen utgör de artiklar som relaterar till Georgienkriget, har en 
klassisk struktur med rubrik, ingress och brödtext eller är textmässigt uppbyggda kring minst två 
stycken. Den kvantitativa undersökningen inkluderar alla artiklar i de ovan nämnda morgon-
tidningarna (DN, SvD, Kommersant, Izvestija, The New York Times, The Wall Street Journal)  och 
veckomagasinen (Fokus, Profil, Newsweek) som på något viss relaterar till Georgienkriget.11 Ett 
mindre urval kunde gjorts, men då vi ämnar göra en täckande undersökning med möjlighet till 
generalisering gjordes ett totalurval. Vidare ingår i den kvantitativa innehållsanalysen alla genrer av 
tidningsartiklar (t.ex. ledare, insändare, nyhetsartiklar, kommentarer, debattartiklar, analyser, fakta-
rutor m.m.). Faktarutor, historiska överblickar m.m. inkluderas inte i den ”tillhörande” texten, utan 
analyseras separat som ett eget inslag. För innehållsanalysen utgörs materialet av sammanlagt 600 
artiklar; 171 ur det svenska material, 286 ur det ryska och 143 ur det amerikanska materialet.  
 
För den kritiska diskursanalysen väljs åtta nyhetsartiklar ut (en från varje dagstidning – ej 
veckomagasin). Detta urval baseras på en utgångspunkt i van Dijks analys av nyhetsmaterial, därav 
faller ledare och annat opinionsmaterial bort. De två kvällstidningarna, den svenska Aftonbladet och 
den ryska Moskovskij Komsomolets, ingår i den kvalitativa analysen då vi med den kritiska diskurs-
analysen ämnar att få en bredare överblick över pressens rapportering om kriget och studera 
huruvida det förekommer några skillnader och likheter mellan morgons- och kvällspressens 
rapportering. Vidare är det avgörande kriteriet för urvalet att det är det första reportaget som 
publiceras i tidningen sedan krigets officiella utbrott (den 8 augusti) med journalisten på plats i 
konfliktområdet. Detta val görs för att detta reportage kan möjligtvis återspegla tidningens 
ideologiska position, då den genom att sända en reporter till den ena (Georgien) eller andra 
(Sydossetien) sidan i konflikten tar ställning. Å andra sidan kan det faktum att reportern befinner 
sig i Georgien eller i Sydossetien inte nödvändigtvis återspegla tidningens ideologiska ställning, då 
tidningen inte alltid aktivt kan välja vart den ska skicka reportern. I vissa fall är det militärer eller 
stater som begränsar och styr möjligheterna till varifrån man får/kan rapportera. 
 
 

5.1.2 Svenska tidningar 
 
Enligt Tidningsutgivarnas12 rapport Svensk dagspress 2008 (TU:s rapport Svensk Dagspress 2008) 
samt Tidningsstatistik AB13 är Aftonbladet Sveriges största dagstidning med en upplaga på 399 400 
exemplar/dag (2007). Tät efter följer Dagens Nyheter (DN), näst mest läst i Sverige, med en 
upplaga på 344 200 exemplar/dag. Svenska Dagbladet (SvD) har en upplaga på 196 600 
exemplar/dag, vilket placerar tidningen på en femte plats. Expressen och Göteborgs-Posten (GP) 
har båda en större upplaga än SvD, men väljs bort då GP är en lokalt förankrad tidning och urvalet 
av kvällstidningar begränsas till en – Aftonbladet (som har större upplaga än Expressen). Den 
utvalda veckomagasinet är Fokus, ett större magasin som sammanfattar och analyserar politik och 
omvärld, med en veckoupplaga på 19 300 exemplar/utgivningstillfälle (2007).  
 
 

                                                           
11 Kvällstidningarna Aftonbladet och Moskovskij Komsomolets ingår ej i den kvantitativa innehållsanalysen 
12 Tidningsutgivarna (TU) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för svenska medieföretag. Ungefär 270 företag  
(morgon- och kvällstidningar, gratistidningar, nyhetsbyråer, bildbyråer, tryckerier mm) är medlemmar i organisationen. 
(Källa: www.tu.se) 
13 Tidningsstatistik AB (TS) är ett oberoende företag som arbetar med och sammanställer information om svenska 
mediers upplagor, distribution, webbtrafik, databaser, annonspriser mm. (Källa: www.ts.se) 
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Dagens nyheter 
 
Dagens nyheter är en morgontidning som utkommer varje dag och är Sveriges största morgon-
tidning och näst största dagstidning. Denna tidning väljs på grund av valet att i uppsatsen inlemma 
morgontidningar – DN är den mest spridda svenska morgontidningen, alltså ett självklart val. På 
DN:s hemsida finns att tidningen är ”oberoende, står fri från partier, organisationer och ekonomiska 
maktsfärer” (DN - hemsida, 1). Tidningen ska vara ett viktigt organ för sociala och demokratiska 
funktioner i samhället, enligt hemsidan. Vidare läses att tidningen står för en liberal politisk 
hållning (med andra ord är DN oberoende liberal) och att lönsamhet är en viktig del i det långsiktiga 
arbetet. Tidningen är ansedd som en kvalitetstidning och ska enligt DN.se ”i enlighet med sin 
tradition göra en bred kvalitetstidning som fungerar som Sveriges viktigaste sociala och 
demokratiska torg” (DN - hemsida, 2). Antalet artiklar i den kvantitativa undersökning från DN är 
88 stycken. 
 
Svenska Dagbladet 
 
Svenska Dagbladet är en morgontidning som utkommer varje dag. På SvD:s hemsida finner vi att 
tidningen betecknar sig som obunden moderat på ledarplats, men att det på övriga sidor inte finns 
någon politisk tendens. Även SvD kännetecknas som en kvalitetstidning och beskriver sig på sin 
hemsida ha en ”inriktning på kvalitetsjournalistik och satsning på det fördjupande reportaget” (SvD 
- hemsida). SvD står för 75 artiklar i undersökningens kvantitativa material. 
 
Aftonbladet 
 
Aftonbladet är Sveriges största dagstidning med en upplaga på 399 400 exemplar/dag (2007). 
Tidningen betecknar sig politiskt som oberoende socialdemokratisk och att det återspeglas på ledar-
sida och även i viss mån på kultursidorna. Dess uppgift är att vara ”kritiskt granskande samtidigt 
som den ska underhålla och driva opinion i samspel med läsarna” (Aftonbladet - hemsida). 
Aftonbladet är en kvällstidning och väljs i konkurrens med Expressen då den har en större upplaga. 
Som nämnts ovan, ingår Aftonbladet bara i den kvalitativa analysen, men inte i den kvantitativa 
delen av undersökningen.  
 
Fokus 
 
Fokus är det svenska bidraget för veckotidningarna i denna uppsats. Tidningens uppgift är, enligt 
hemsidan, att ”sammanfatta, fördjupa och förklara veckans viktigaste händelser” (Fokus – 
hemsida). Tidningen är politiskt oberoende och utan kopplingar till något parti eller organisation. 
År 2007 vann Fokus Publicistklubbens stora pris ”för att ha återskapat ett utrymme i svensk press 
för det berättande nyhetsreportaget”. Fokus står i den kvantitativa studien för 8 artiklar. 
 
 

5.1.3 Amerikanska tidningar 
 
I det amerikanska materialet finns tre tidningar – dagstidningarna The New York Times och The 
Wall Street Journal samt veckomagasinet Newsweek (U.S. edition). The New York Times är USA:s 
tredje största dagstidningen (efter USA Today och The Wall Street Journal), med en daglig upplaga 
på 1 142 000 exemplar (TU:s rapport Svensk Dagspress 2008), och den näst största med ”allmän 
inriktning”, efter USA Today. The Wall Street Journal är USA:s näst största dagstidning, men 
skiljer sig från de andra då den främst har en finansiell och ekonomisk inriktning. Upplagan är 
enligt TU (Ibid.) 2 050 000 exemplar/dag (år 2007). Veckomagasinet Newsweek, med en upplaga på 
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2 700 000 exemplar/vecka i USA är, enligt Wikipedia (Wikipedia – Newsweek), den näst största 
tidskriften med veckoutgivning i USA efter Time Magazine.  
 
The New York Times 
 
The New York Times är en av USA:s mest prestigefulla dagstidningar (definieras som 
morgontidning). Det är en tidning som utkommer sju dagar i veckan, men har en högre upplaga på 
söndagar. I de journalistiska riktlinjerna, vilka återfinns på The New York Times hemsida, står att 
tidningen ska ”cover the news as impartially as possible /…/ treat readers, news sources, advertisers 
and others fairly and openly (The New York Times – hemsida). Mottot är med andra ord att arbeta 
objektivt och etiskt, vilket är en princip hos alla dagstidningar som anses kvalitativa och prestige-
fulla. Antalet artiklar  som ingår i den kvantitativa undersökningen är 72. 
 
The Wall Street Journal 
 
The Wall Street Journal är USA:s näst största dagstidning. Ägarna till WSJ, Dow Jones, beskriver 
att tidningen ”seeks to help its readers succeed by providing essential and relevant information, 
presented fairly and accurately, from a dependable and trusted source” (The Wall Street Journal – 
hemsida). Vidare sägs tidningen, enligt ägarna Dow Jones, även vara världens ledande finans-
tidning. The Wall Street Journal står för 68 artiklar i undersökningens kvantitativa material. 
 
Newsweek 
 
Magazine Publishers of America14 beskriver Newsweek som en tidskrift som "provides 
comprehensive coverage of national and international affairs, business, culture, science and 
technology, and arts and entertainment" (Magazine – hemsida). Den kommer ut en gång i veckan 
och ges ut från New York. Förutom den amerikanska upplagan finns den i japanska, koreanska, 
polska, ryska, arabiska och spanska upplagor, samt en internationell engelsk (Ibid.). Den upplaga 
som ingår i denna undersökning är den av USA. Antalet artiklar som ingår i undersökningen är 3.  
 
 

5.1.4 Ryska tidningar 
 
Den ryska mediemarknaden kan tänkas vara relativt obekant, därför börjar presentationen av ryska 
tidningar med en inledande del som ägnas åt en kortfattad beskrivning Rysslands press, med fokus 
på de principer som ligger i grunden för klassificering av tidningar och tidskrifter i olika typer. 
 
Det gemensamma för alla rikstäckande tidningar är de har stor publik och fyller viktiga informativa 
funktioner. Samtidigt finns det vissa skillnader mellan rikstidningar, såsom exempelvis tidningarnas 
funktioner, grad av specialitet, de målgrupper som de riktar sig till, vilka utgör objektiva kriterier 
för uppdelningen av rikstäckande tidningar i olika grupper. (Resnianskaja, 2008:223) 
 
Den största klassen i rikstäckande tidningar är de s.k. socialpolitiska tidningar, som också kan 
benämnas som "tidningar av allmänt intresse". Dessa kännetecknas av orientering mot en bred 
publik, multifunktionalitet och inriktning på diverse sfärer av det sociala livet (Ibid.). De ledande 
ryska tidningar, däribland Izvestija (Известия), Trud (Труд), Argumenti i Fakti (Аргументы и 
Факты), Komsomolskaja Pravda (Комсомольская Правда) och Moskovskij Komsomolets 
(Московский Комсмолец), hör till denna grupp. Gemensamt för dessa är att de har ett känt 
"varumärke", ett gemensamt (sovjetiskt) ursprung, tematiskt universalt innehåll samt befinner sig på 
                                                           
14 Magazine Publishers of America (MPA) är en amerikansk bransschorganisation för diverse tidskrifter. Den är 
grundad 1919 och representerar bl.a mer än 240 inhemska mediaföretag med över 1 400 titlar. 



 

34 

topp-positioner på popularitetslistor (Resnianskaja, 2008:225). Som subjekt av mediemarknaden är 
de alla privatägda företag. De grundar sig på pluralismen och förklarar sig oberoende och autonoma 
vad gäller utformning och den förda informationspolitiken (Ibid.). 
 
Medan Izvestija och Trud är exempel på kvalitativa tidningar, betraktas Argumenti i Fakti, 
Komsomolskaya Pravda och Moskovskij Komsomolets som populära (kvällstidningar), eller "mass-" 
tidningar. En populär rysk tidning riktar sig, liksom en svensk eller en amerikansk,  till en bred 
publik med diverse intressen, smaker och preferenser. Dess viktigaste funktioner är att informera 
och att underhålla. Vidare kännetecknas en masstidning av förenkling och banalisering av politiska, 
ekonomiska och sociala problem; samt av stort intresse för pop-kulturen, skandaler och "lätta" 
ämnen (Resnianskaja, 2008:226). Av dessa tre har vi valt Moskovskij Komsomolets eftersom den 
har den ledande positionen på den ryska mediemarknaden bland alla populärtidningar 
(Resnianskaja, 2008:228). 
 
Den kvalitativa pressen omfattar analytiska tidningar och magasin av såväl analytisk som allmän 
karaktär. Bland kvalitetstidningens viktigaste funktioner är informations-, analys- och 
forumfunktionen. En av kvalitetskriterierna är uttömmande information, vilket innebär att det vid 
sidan om rena fakta förekommer även analys och kommentarer av dessa. Dessutom är fakta tydligt 
avskilda från kommentarer, och kommentarer, i sin tur, från analys. En kvalitetstidning fungerar 
som en opartiskt observatör och kritisk granskare. (Resnianskaja, 2008:231) 
 
Den kvalitativa dagspressen i Ryssland har sitt ursprung i sovjetiska tidningar. Hit hör till Izvestija, 
Trud, Moskovskie novosti (Московские новости), som under tiden efter Sovjetunionens 
upplösning lärde sig och förstod sin roll som dagordningsbestämmare och förvandlades till liberal-
demokratiska tidningar (Resnianskaja, 2008:232). Till den kvalitativa dagspressen hör även de 
liberala Novaya Gazeta (Новая Газета), Kommersant (Коммерсантъ), Nezavisimaya Gazeta 
(Независимая газета) och de vänsterinriktade Sovetskaja Rossija (Советская Россия) och Zavtra 
(Завтра) (Resnianskaja, 2008:239). 
 
Rysslands veckopress kan också delas upp i olika grupper beroende på tidskriftens huvudsakliga 
ämnesinriktning. I vårt fall är det framför allt de så kallade informations-analytiska veckomagasinen 
som är relevanta. Dessa fokuserar på rapporteringen om den politiska, ekonomiska och kulturella 
sfären och satsar på analytiskt material. Ur denna grupp som omfattar bl.a. Kommersant-weekly 
(Коммерсантъ-weekly), Expert (Эксперт), Itogi (Итоги), Profil (Профиль), Kommersant-Vlast 
(Коммерсантъ-Власть), Kompanija (Компания)  (Shostak, 2008: 268) valdes ut Profil då den var 
tillgänglig.  
 
Det ryska materialet för denna studie består således av: 
 
- två socialpolitiska tidningar Izvestija (Известия) och Kommersant (Коммерсантъ) som 
representerar kvalitativ press och motsvarar USA:s respektive The New York Times och The Wall 
Street Journal; och till viss del Sveriges Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet; 
- en socialpolitisk populärtidning Moskovskij Komsomolets (Московский Комсмолец) som i viss 
mån motsvarar den svenska kvällstidningen Aftonbladet; 
- ett omvärldsanalytiskt veckomagasin Profil (Профиль) som motsvarar svenska Fokus och 
amerikanska Newsweek. 
 
«Известия» (Izvestija) 
 
«Известия» (Izvestija) är en socialpolitisk dagstidning grundad 1917. Den ges ut i A2-format fem 
dagar i veckan (måndag till fredag) och har en upplaga på 188 940 exemplar/dag. Tidningen finns i 
såväl pappers- som nätversion (sedan 1994). Tidningen rapporterar om nationella och inter-
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nationella händelser inom den politiska, ekonomiska, kulturella, sociala och idrottslivet, samt 
presenterar analyser, kommentarer och översikter. Izvestija har under en lång tid associerats med 
landets "första tidning" och sedan Sovjetunionens upplösning har den varit ett slags visitkort för 
oberoende postsovjetisk press. Idag ägs den av mediemagnaten Yurij Kovaltjuk (Юрий 
Ковальчук) och försäkringsbolaget Sogaz («Согаз»). Tidningens politiska beteckning är obunden 
liberal. Chefredaktören är Vladimir Mamontov (Владимир Мамонтов) (Resnianskaja, 2008:234f).  
Antalet artiklar i den kvantitativa undersökning från Izvestija är 148 stycken. 
 
«Коммерсантъ» (Kommersant) 
 
«Коммерсантъ» (Kommersant) är en socialpolitisk dagstidning grundad 1989. Den går ut sex 
dagar i veckan (måndag till lördag).  Den tryckta tidningens format är A2 och har en upplaga på 135 
000 exemplar/dag. Tidningen betecknar sig som liberal. Chefredaktör är Andrej Vasiljev (Андрей 
Васильев) (SMI – hemsida). Från tidningens hemsida framgår att: "Tidningen Kommersant är 24 
spalter av kvalitativ och aktuell information om världens och Rysslands affärer, finansnyheter, 
politik och myndigheter, samt viktiga samhälleliga, kulturella och idrottshändelser. Den presenterar 
exakta prognoser och djup analys. Det är en av Rysslands mest inflytelserika medier och en av dem 
som har högst anseende bland  beslutsfattare" (Kommersant – hemsida).    
 
Ursprungligen var Kommersant den första tidningen med affärsinriktningen på den ryska 
mediemarknaden. Den förändringsprocess som startade år 1997 resulterade dock i att Kommersant, 
utan att ändra sin grundläggande kvalitetstidnings karaktär, avlägsnade sig från en "ren" affärs-
tidning. Andelen av ekonomiska och finansiella nyheter, som brukade vara av högst prioritet och 
fick således störst utrymme, minskat, samtidigt som nyheter av politisk, social, kulturell karaktär 
fått ett allt större utrymme i tidningen. Därutöver har informationen om kriminella händelser ökat. 
Trots att Kommersant i viss mån har avlägsnat sig från att vara en "ren" finanstidning, befinner den 
sig än idag i ledande position bland alla tidningar med ekonomisk och finansiell inriktning på den 
ryska mediemarknaden (Resnianskaja, 2008:237). Antalet artiklar i den kvantitativa under-
sökningen från Kommersant är 130 stycken. 
  
«Московский комсомолец» (Moskovskij komsomolets) 
 
«Московский комсомолец» (Moskovskij komsomolets) är en nationell socialpolitisk dagstidning 
med en upplaga på 1 400 000 exemplar/dag, som går ut såväl i Ryssland, som i före detta 
sovjetstaterna, vissa öst- och västeuropeiska länder, samt USA (SMI – hemsida, 2). Tidningen 
grundades år 1919 som ett språkrör för Moskvas kommitté av Rysslands kommunistiska ungdoms-
förbund. Sitt nuvarande namn har tidningen sedan september 1929 (Moskovskij komsomolets – 
hemsida). Idag specialiserar sig tidningen på "heta" sociala och politiska nyheter, ekonomiska 
översikter, stadsnyheter och underhållande information (Wikipedia, Moskovskij komsomolets). 
Chefredaktören är Pavel Gusev (Павел Гусев).  
   
Moskovskij komsomolets ges ut sju gånger i veckan och är en populär tidning som motsvarar 
svenska Aftonbladet och Expressen. Den har ledande position på den ryska mediemarknaden bland 
populära tidningar (Resnianskaja, 2008:228) och är en av de "mest lästa" tidningarna i hela 
Ryssland. Moskovskij komsomolets var den första tidningen som i den moderna ryska journalistiken 
antog ett originellt koncept av en dagstidning, vilket kombinerar de utmärkande drag av seriös 
analytisk press med de av populär-, kvällspress. En stor del av tidningen tillägnas åt politiska, 
ekonomiska och kulturella nyheter, samt analyser av olika slag. Allt det ovan nämnda brukar 
utmärka en seriös tidning. Till kvällspressens drag hör exempelvis tidningens fokus på sensationella 
och kriminella händelser, olyckor, skandaler, samt vardagliga råd och rekommendationer. (Ibid) 
Moskovskij komsomolets omfattas ej av den kvantitativa analysen. 
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«Профиль» (Profil) 
 
«Профиль» (Profil) är ett av Rysslands ledande omvärldsanalytiska veckomagasin (Shostak, 
2008:268). Veckomagasinet ges ut varje måndag sedan 1996 med en upplaga på 110 600 
exemplar/vecka (i Ryssland och Ukraina) (Profil – hemsida). På sina sidor presenterar Profil aktuell 
information, analytiska data och översikter inom den politiska, samhälleliga och ekonomiska sfären, 
samt information om finanser, investeringar och affärer. Den riktar sig framför allt till Rysslands 
politiker, affärsmän, företagsledare och den finansiella eliten (Ibid.). Antalet artiklar från Profil 
som ingår i denna undersökning är 8 stycken. 
 
 

5.2 Kvantitativ innehållsanalys 
 
Innehållsanalys är analys av innehållet i medietexter. Den kan vara såväl kvantitativ som kvalitativ 
(Østbye m.fl., 2004:64). Kvantitativ innehållsanalys definieras som "en forskningsteknik för en 
objektiv, systematisk och kvantitativ framställning av det manifesta innehållet i kommunikation" 
(Berelson återgivet i Østbye m.fl., 2004:216).  
 
Berelsons definition av innehållsanalys rymmer fyra begrepp: objektivitet, systematik, kvantitet och 
manifest innehåll. Objektivitet betyder i det här sammanhanget inte att "innehållsanalysen ger en hel 
och fullständig beskrivning av textmaterialet eller motsvarar "verkligheten" helt och fullt" (Østbye 
m.fl., 2004:213f). Utan den handlar om att analys av ett innehåll ska vara oberoende av den forskare 
som utför den (Nilsson, 2000:114). Genom ett väl definierat undersökningsobjekt, exakta regler för 
hur materialet ska behandlas samt ett noggrant analysschema ska det vara möjligt för andra forskare 
eller kodare som går igenom samma eller motsvarande material, att komma fram till samma resultat 
(vilket också kallas för intersubjektivitet, eller replikerbarhet) (Østbye m.fl., 2004:214; Nilsson, 
2000:113). Systematik betyder att man ska formulera generella regler för hur materialet ska 
behandlas, man ska klart och tydligt definiera analysens tillvägagångssätt, samt fixera materialets 
omfattning på förhand utifrån tydliga kriterier (Østbye m.fl., 2004:214; Nilsson, 2000:113). 
Kvantitet innebär att variablerna som ingår i analysschemat ska kunna beskrivas kvantitativt, dvs. i 
termer av frekvens eller omfång (Nilsson, 2000:114). Østbye m.fl. påpekar att detta inte innebär att 
man "måste utelämna alla kvalitativa egenskaper hos materialet", utan man "kan ha variabler och 
kategorier som fångar upp kvalitativa egenskaper" (Østbye m.fl., 2004:214). Manifest innehåll 
betyder att det bara är "det direkt tillgängliga budskapet som ska registreras" (Østbye m.fl., 
2004:216). Analysen ska alltså begränsas till det som klart går att utläsa ur texten. Variablerna och 
kodmanualen (anvisningar om hur variablerna ska tillämpas) ska utformas entydigt med syfte på att 
minimera subjektiva tolkningar av innehållet (Nilsson, 2000:114). 
 
Ett antal faktorer var avgörande för metodvalet. För det första är kvantitativ innehållsanalys "en 
förtjänstfull metod när man vill göra ett större material tillgängligt för analys" (Nilsson, 2000:111). 
Detta är aktuellt för denna studie, då den baserar sig på ett relativt omfattande empiriskt material. 
För det andra är kvantitativa metoder i allmänhet, och kvantitativ innehållsanalys i synnerhet, ett 
bra verktyg för att få en generell översikt av en företeelse eller en process (Holme & Solvang, 
1997:87). Denna undersökning syftar på att - genom en kartläggning av de grundläggande mönstren 
i de utvalda mediernas rapportering om Femdagarskriget - få en övergripande bild om hur kriget 
framställdes i medierna. Detta gör att den kvantitativa innehållsanalysen är lämpad för studien. För 
det tredje kan man med kvantitativ innehållsanalys kvantifiera, eller mäta, relevanta egenskaper i 
innehållet och presentera resultatet i termer av förekomst (frekvens) eller omfång (volym) (Nilsson, 
2000:114). Det som mäts i denna studie är förekomsten av freds- respektive krigsjournalistikens 
ram i mediernas innehåll; frekvensen av de olika indikatorerna för freds- och krigsjournalistik; samt 
graden av stöd som rapporteringen ger till den ena eller den andra parten i konflikten. För det fjärde 
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lämpar sig kvantitativ innehållsanalys väl för denna undersökning som är en studie av jämförande 
karaktär, då metoden ger möjlighet till välgrundade jämförelser (Nilsson, 2000:111). Det femte 
argumentet för kvantitativ innehållsanalys är att metoden besitter en förmåga att generalisera 
resultaten från en undersökning, förutsatt att materialet är tillräckligt stort och urvalet representativt, 
till andra grupper och situationer än dem som varit aktuella i den specifika undersökningen 
(Bryman, 2007:93). Då storleken på materialet i denna studie är relativt omfattande, är det möjligt 
att utifrån studiens resultat dra generaliserande slutsatser om vilken bild av Georgienkriget som 
medborgare i vart och ett av de undersökta länderna fick genom medierna. 
 
 

5.2.1 Tillvägagångssätt 
 
Undersökningens tillvägagångssätt, för den kvantitativa delen av analysen, är utformat efter 
Nilssons 6-punkters uppställning (2000:119):  
 
1. Definition av forskningsproblemet: grad av förekomsten av freds- respektive krigsjournalistik i 
Sveriges, Rysslands och USA:s press rapportering om Femdagarskriget; de dominerande 
indikatorerna för krigs- och fredsjournalistik; vilken part i konflikten medierna i de tre länderna 
tenderar att ge stöd till; vilka källor i fråga om nationell härkomst får uttala sig.  
 
2. Definition av urvalet:  
 
- tre olika länder (USA, Sverige, Ryssland); 
- två olika typer av tidningar (dagstidningar och veckomagasin);  
- tidsperiod på två veckor (fr.o.m. 2008-08-07 t.o.m. 2008-08-21)15; 
- alla artiklar i de ovannämnda medier under dessa två veckor, som handlar om kriget (inget urval 
gjordes av populationen vilket gör undersökningen till en totalundersökning).   
  
3. Definition av variablerna: variablerna fungerar som standardiserade frågor som ställs till 
innehållet och härleds ur studiens frågeställningar. Vi försökte få bästa möjliga överensstämmelse 
mellan de teoretiska begreppen (freds- och krigsjournalistik) och de praktiska kategorier som 
användes vid kodningen av materialet (variablerna) (Østbye m.fl., 2004:220).  (Mer om variablerna 
se avsnitt 5.2.2 Kodschema och variabler) 
 
4. Konstruktion av ett kodschema (se Bilaga 3 Kodschema). 
 
5. Test av kodschemat: ett test som gjordes på en omfattande (DN, SvD och delvis amerikanska och 
ryska tidningar) del av materialet resulterade i att vissa variabler kompletterades med fler 
variabelvärden. T.ex. variabeln W "Stöd" som inledningsvis hade sex variabelvärden, fick 
ytterligare ett variebelvärde -"Fredlig lösning", då det visade sig att vissa artiklar förespråkade en 
vapenvila och en fredlig konfliktlösning. Variabeln X "Källa/källor" kompletterades efter testet med 
variabelvärde 8 - Pro-ryska källor (t.ex. Syrien, Kuba) och 9 - Pro-ryska och ryska källor. (Mer om 
variablerna se avsnitt 5.2.2 Kodschema och variabler) 
 
6. Databehandling och analys: av vissa praktiska skäl skapades inte primärt en SPSS-datamatris, 
utan materialet kodades först i en Excel-fil och sedan överfördes det till en SPSS-datamatris. Med 
hjälp av detta statistiska analysprogram kunde vi förutom frekvenstabeller även köra variablerna 
mot varandra för att se om huruvida det fanns samband mellan dem.  
 

                                                           
15 Tidsperiod för veckomagasin var dock mellan 7 augusti och 8 september p.g.a. dess förskjutna tidsramar. 
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5.2.2 Kodschema och variabler 
 
Variablerna, vilka utgör kodschemat för denna undersökning, är alla valda i förhållande till syftet 
och frågeställningarna i denna uppsats. Med fokus på att kartlägga i vilken grad rapporteringen styrs 
av freds- respektive krigsjournalistik, vilka som är de dominerande indikatorerna för freds- 
respektive krigsjournalistik, vem i konflikten som stöds och vilka källor som kommer till tals, är 
variablerna högst motiverade. Nedan presenteras de i uppsatsen använda variablerna. Av dessa 
kräver vissa inte någon djupare redovisning, medan andra behöver en tydligare redogörelse. 
Kodschemat består av totalt 24 utvalda variabler. För den större delen (där tolkning görs) av 
variablerna gäller att det är den dominerande ramen som avgör vilket värde som väljs. Kodningen 
görs med hjälp av ett Excel-dokument och överförs sedan till SPSS för vidare analys. För detaljerad 
och fullständig översyn av alla variabler och variabelvärden – se Kodschema i Bilaga 3. 
 
Det för uppsatsen uppställda och använda kodschemat bygger på variabler som ursprungligen 
kommer från tre olika källor. De första nio variablerna (A-I) är direkt hämtade ur ett, av uppsatsen 
kopplat till, forskningsprojekt med säte på Helsingfors universitet, Finland. Variablerna A 
(artikelnummer), B (datum) och C (tidning) är betydande för att systematiskt ordna det insamlade 
materialet. Vidare står variabel D för klassificering av vilken genre texten tillhör. Denna variabel 
har genom arbetets gång korrigerats och innehåller i den slutliga versionen tretton möjliga 
alternativ. Genom det funna värdet guidas kodaren att besvara antingen variablerna E och F (om 
artikeln klassificeras som nyhetsmaterial), alternativt vidare till G, H och I (om artikeln klassificeras 
som icke nyhetsmaterial). Variabel E berättar vilken scen som är den dominerande i artikeln och 
variabel F har fem värden för att klassificera vem som är nyhetsförfattaren. Variabel G återger vem 
som är författare av åsikten uttryckt i den analyserade texten. H och I är variabler där stöd (till 
Georgien, Ryssland eller de länder, institutioner och organisationer som behåller neutralitet) 
respektive motstånd (till Georgien, Ryssland eller de länder, institutioner och organisationer som 
behåller neutralitet) uttrycks antingen explicit, implicit eller inte alls.  
 
Variablerna ovan analyserar grundläggande klassificeringar och ursprung samt direkt eller indirekt 
uttryckt stöd/motstånd i texterna. De fortsatta variablerna är till för att klarlägga och urskilja hur 
och i vilken grad freds- respektive krigsjournalistik förekommer. Variablerna bygger på Johan 
Galtungs klassificeringar av freds- och krigsjournalistik, men denna uppsats hämtar variablernas 
konkreta utförande från en tidigare studie av Maslog m.fl. (2006), vilken presenteras i kapitlet 
Tidigare forskning. Dessa variabler är en heltäckande utgångspunkt för att analysera hur tidningarna 
ramar in sina texter mot den ena eller andra journalistiska inriktningen. Variablerna för freds- och 
krigsjournalistik är bokstaverade från J till V. Dessa variabler består av tre möjliga svar och det är 
den dominerande inramningen som kodas. För en fredsjournalistisk inramning ges värdet 1, för 
krigsjournalistisk inramning ges värdet 2 och om det inte kan kodas som något av dessa två 
inriktningar ges värdet 98. Variablerna delas i två grupper där J-S behandlar den direkta vinklingen 
efter Galtungs klassificeringar och T-V den språkliga dräkten. Dessa är variablerna för 
analysenheterna: proaktiv/reaktiv (J), osynliga effekter av krig/synliga effekter av krig (K), folk-
orienterad/elit-orienterad (L), överenskommelse och förståelse/skillnadsinriktad (M), orsaker och 
konsekvenser för krig/här-och-nu-perspektiv (N), undviker att framställa aktörer som goda eller 
onda/framställer aktörer som goda eller onda (O), fler-aktörsperpektiv/två-aktörsperspektiv (P), 
icke-partisk/partisk (Q), win-win-orientering/zero-sum-orientering (R), stannar och rapporterar efter 
krigets slut/slutar rapportera efter krigets slut (S), undviker/använder offermålande språk (T), 
undviker/använder demoniserande språk (U), undviker/använder emotionellt språk (V).         
 
Vidare har två variabler (W och X) valts ut för att komplettera de övriga och besvara 
undersökningens syfte fullt ut. Den första variabeln är W och kallas stöd. W skiljer sig från variabel 
H (vilken bara appliceras på åsiktsmaterial) då den behandlar alla texter i undersökningen. W har 
sju olika värden där direkt/starkt stöd respektive indirekt stöd, neutral, stöd till båda eller fredlig 
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lösning är möjliga alternativ. Starkt/direkt stöd anses vara då det i texten explicit framgår vilken 
sida som har ”rätt” i kriget. Indirekt/måttligt innebär ett mer implicit uttalat stöd för ena eller andra 
parten. Variabel X är källa/källor, med vilket menas från vilken sida kommentarer/information 
hämtas. Det kan vara från rysk/pro-rysk, georgisk/pro-georgisk, västerländsk (t.ex. EU, USA, 
Sverige och västligt inriktade länder som Polen, Ukraina de baltiska länderna m.fl.) eller 
kombinerad sida som det dominerande materialet kommer.  
 
  

5.2.3 Reliabilitet och validitet 
 
För denna studies giltighet är det viktigt att i möjligaste mån betänka och beakta dess reliabilitet, 
validitet och replikerbarhet. Om inte tillförlitligheten är hög, finns inte heller någon god validitet 
(Bryman, 2001:90). Då en större del av denna undersökning utgörs av en innehållsanalys, är det av 
högsta värde att grundligt presentera förfarande samt hur resultat genererats.  
 
Skeva resultat och tillvägagångssätt kan ha ursprung ur en rad olika källor. För denna studie är en 
mycket viktig aspekt att beakta interbedömmarreliabiliteten. Det innebär med andra ord att studien 
innehåller flera variabler där det krävs en djupare tolkning än att bara bestämma datum eller 
tidningsnummer. Dessa variabler är på ett sätt mer kvalitativa, svaret som ges handlar t.ex. om vem 
som stöds, om ett direkt eller indirekt stöd ges, om texten är folk- eller elitorienterad eller om 
författaren använder ett demoniserande språk. Dessa variabler kan vara svåra att avgöra och den 
subjektiva tolkningen måste minimeras. Det är det dominerande variabelvärdet som avgör vilket 
alternativ som väljs. Den aspekt som dominerar i texten kan dock ibland vara svårt att avgöra, men 
noggrann och upprepad läsning samt diskussion kring svåra texter hjälper att avgöra variabeln. 
Interbedömmarreliabiliteten stärks genom att vi två som analyserar materialet tillsammans gick 
igenom Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Där fick vi tillfälle att diskutera och korrigera 
tolkningar av de olika variablerna samt deras värden.  
 
För att pröva studiens reliabilitet genomfördes ett reliabilitetstest där vi båda analyserade 30 artiklar 
(ur två tidningar) var för sig och sedan jämförde den procentuella överensstämmelsen. Drygt 82% 
av kodningen var korrekt, medan lite mindre än 17% inte stämde överens. Resultatet visar på 
relativt god reliabilitet i fråga om interbedömmarreliabilitet. De fall där kodningen var som svagast 
var bland ovan nämnda variablerna H-S samt W.   
 
Vidare i arbetet sökte vi följa den uppställda kodningsmanualen till fullo och på så sätt följa en 
bestämd linje i bedömningarna. Vi ser att om denna undersökning skulle utföras på nytt så skulle 
kodningsschemat och manualen förse forskaren med så detaljerad och klar information att studierna 
blir jämförbara.  
 
Validiteten, direkt kopplad till reliabiliteten, är i denna undersökning mycket viktig. Validitet 
innebär att man mäter det man utger sig för att mäta - variablerna besvarar det de avser besvara 
(Bryman, 2001:88). Då vi analyserar nyhetstexter och inte t.ex. intervjumaterial, kan betydelsen att 
ett begrepp/mått uppfattas olika av respondenter strykas. Istället hänger det ihop med reliabiliteten. 
Förstår vi begreppen på samma sätt? Som ovan nämnt har flera åtgärder vidtagits för att stärka 
detta. De mått som mäts i denna undersökning är freds- och krigsjournalistik. Det är begrepp med 
definitioner som tydliggörs på annat håll i detta arbete. Utifrån begreppen och operationaliseringen 
av dessa (som även bygger på tidigare studier), fås en god grund att mäta och analysera syftet och 
frågeställningarna, vilka vill jämföra och analysera hur begreppen förekommer och används.  
 
Den externa validiteten är i detta arbete av yttersta vikt. För studien har ett urval av dags-, kvälls- 
och veckotidningar gjorts. De utvalda tidningarna är alla bland de mest lästa, prestigefulla och 
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populära i sina respektive länder. Ur dessa har alla artiklar rörande ämnet (Georgienkriget) 
analyserats under två hela veckor. Vi anser att den externa validiteten är god, resultaten från denna 
undersökning kan i viss mån generaliseras till ett lands press och visa hur rapporteringen där såg ut. 
Det är ett massivt material med 600 artiklar som analyseras, vilket ger goda grunder att dra 
generaliserande slutsatser.  
 
 

5.2.4 Metodproblem 
 
En jämförelse av två eller fler företeelser förutsätter att företeelsernas grundförutsättningar är de 
samma. För denna studie, som syftar på att jämföra pressens rapportering om en väpnad konflikt i 
tre olika länder, betyder det att analysen ska baseras på motsvarande typer av tryckta medier i 
respektive land. Undersökningen skulle således omfatta exakt samma typer av tryckta medier i vart 
och ett av de undersökta länderna: två kvalitets (morgon-) tidningar och ett veckomagasin med 
samma inriktning (politisk-ekonomisk-analytisk). Tyvärr kunde denna önskan inte helt uppfyllas på 
grund av att mediernas uppdelning i olika typer/kategorier inte till 100% sammanfaller i olika/alla 
länder (i olika länder grundar sig uppdelningen på olika kategorier). Detta påverkar undersökningen 
negativt och leder till att jämförelsen i viss mån blir skev. 
 
Inledningsvis skulle i analysen ingå: 
 
- två  rikstäckande morgontidningar av "allmänt intresse" (utan någon special inriktning) och högst 
prestige bland läsarna från vart och ett av de undersökta länderna (DN och SvD; The New York 
Times och The Washington Post; Izvestija och Trud); 
- en populär (kvälls-) tidning från varje land (Aftonbladet; The National Enquirer och Moskovskij 
Komsomolets) 
- ett analytiskt veckomagasin med politisk och ekonomisk inriktning  (Fokus; Newsweek; Profil) 
 
The Washington Post fanns inte tillgänglig i Sverige, därför blev vi tvungna att välja ut en 
kvalitetstidning av dem som finns att få tag på här. Vi valde ut The Wall Street Journal, vilken 
också är en av de största och mest inflytelserika amerikanska morgontidningarna. Men eftersom 
The Wall Street Journal inriktar sig på ekonomi samt amerikanska och internationella 
affärsintressen, var vi tvungna att anpassa materialurvalet i de andra länderna efter det. I Ryssland 
valdes därför Kommersant ut, den ledande kvalitetstidningen med affärsinriktning. I Sverige skulle 
motsvarigheten vara Dagens Industri, men den anses ha en starkare ekonomisk inriktning än 
Kommersant och The Wall Street Journal. Dessutom fanns vid en snabb överblick av artiklar 
rörande Georgienkriget att nyhetsbyrån TT var upphov till de flesta artiklarna. Därför föll Dagens 
Industri bort. Istället valdes två svenska morgontidningar, SvD och DN, som i högre grad motsvarar 
materialet i de andra länderna. Gällande kvällstidningarna kan Aftonbladet, The National Enquirer 
och Moskovskij Komsomolets anses vara varandras motsvarigheter i de undersökta länderna. 
Problemet består dock i att The National Enquirer finns inte tillgänglig i Sverige, likaså andra 
amerikanska kvällstidningar (t.ex.The Star Magazine, The New York Post, The Globe). Detta är 
anledningen till varför vi valde att helt utesluta kvällstidningar ur den kvantitativa analysen. 
 
En av de fyra grundläggande begreppen som definitionen av den kvantitativa analysen rymmer är 
objektivitet. Objektiv betyder i det här sammanhanget, som nämnt ovan, att man så långt som 
möjligt försöker minska inflytandet från den enskilde forskarens värderingar (Østbye m.fl., 
2004:213). Genom att den enskildes åsikter och subjektiva tolkningar hålls bort från bearbetningen 
av materialet uppnås objektiviteten och analysen blir på så sätt oberoende av den forskare som utför 
den (Nilsson, 2000:113). I denna studie var dock kravet på objektivitet svårt att fullt ut uppnå. Den 
subjektiva dimensionen var problematisk att bortse från i flertal av variablerna, eftersom de flesta 
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av variablerna krävde en noggrann läsning och tolkning av artikelns innehåll. Det går inte att 
utesluta att i vissa fall var tolkningen av artiklarnas innehåll personlig (subjektiv). Detta gäller 
exempelvis variablerna H-S, samt variabeln W. Särskilt problematiskt var det att besvara frågorna 
om det uttryckta stödet (H) och motståndet (I) i artiklarna, då synpunkterna som författarna av 
opinion förde fram i många fall var icke-entydiga. Detta ledde till ett relativt stort antal artiklar blev 
i denna fråga kodat som "går inte att avgöra". I analys av stödet (variabel W) kunde i vissa fall valet 
mellan variabelvärden 1 (Starkt pro-Georgien) eller 2 (Måttligt/indirekt pro-Georgien) och 4 (Starkt 
pro-Ryssland/Sydossetien) eller 5 (Måttligt/indirekt pro-Ryssland/Sydossetien) baseras på 
subjektiva föreställningar. 
 
Kodningen av undersökningens material genomfördes av två personer, vilket kan betraktas som en 
av studiens svagheter. Inledningsvis gick vi igenom en del av materialet (ungefär 15% av alla 
material) tillsammans, vilket var en bra möjlighet för oss båda att genom gemensamma diskussioner 
få en mer eller mindre likadan uppfattning om de olika variabelvärdena. Vidare arbetade var och en 
av oss självständigt efter en gemensamt utarbetat kodningsmanual. Förekomsten av en kodnings-
manual och gemensamma diskussioner i det inledande skedet av materialgenomgången höjer 
naturligtvis potentialen för att likartade enheter skulle behandlas på samma sätt, dock kan inte 
risken för att samma material skulle ha kodats på ett annorlunda sätt av den andre/en annan kodaren 
helt uteslutas. 
 
Ytterligare en svaghet är att alla artiklar, oavsett deras storlek, betraktas som lika värdiga 
analysenheter. Det innebär att en kort faktaruta på femton rader har lika stor betydelse i analysen 
som ett mångsidigt reportage. Dock görs en uppdelning i olika genrer (tretton stycken), vilket ger en 
viss vägledning i artiklarnas utformning och innehåll. 
 
 

5.3 Kritisk diskursanalys 
 
Kvantitativa ansatser, som går på bredden och syftar till att kartlägga generella mönster 
representativa för materialet , brister i att man med dessa inte kan gå på djupet (Nilsson, 2000:11). 
Med kvantitativ innehållsanalys skulle det således vara problematiskt att fullt ut svara på studiens 
frågeställning huruvida propaganda förekommer i rapporteringen om Femdagarskriget och på vilket 
sätt den i så fall är synlig i journalistiska texter. Därför har vi valt att komplettera den kvantitativa 
innehållsanalysen med en kvalitativ metod - kritisk diskursanalys. Med denna metod, vilken är väl 
lämpad för att bl.a. studera maktförhållanden och ideologier, gör vi en djupare analys av ett fåtal 
journalistiska texter med syfte på att undersöka propaganda-aspekten. 
 
En kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder förespråkas av olika forskare (Nilsson, 
2000:116; Holme & Solvang, 1997:85). I denna undersökning finns det en del att vinna genom att 
kombinera de två metodologiska angreppsvinklarna. Genom att kombinera kvantitativ innehålls-
analys med kritisk diskursanalys får vi både en generell översikt över freds- och krigsjournalistik i 
rapporteringen om Georgienkriget och en djupare inblick i frågan om propaganda. Med bara den 
ena eller den andra metoden skulle det vara omöjligt att fullständigt besvara studiens fråge-
ställningar. 
 
 

5.3.1 Tillvägagångssätt 
 
Valet av praktiska analysverktyg styrs av undersökningens problemformulering - huruvida 
propaganda förekommer i rapporteringen och på vilket sätt den i så fall är synlig i journalistiska 
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texter - och baseras i stor utsträckning på det av van Dijk (1988) utvecklade konceptet av 
sociokognitiv kritisk diskursanalys. Detta kompletteras även med det schema som Berglez föreslår 
för att analysera rapporteringen av militära konflikter och politiska händelser (2000:206ff). Även 
Berglez tar utgångspunkt i van Dijks sociokognitiva variant av kritisk diskursanalys analys, dock 
utvecklar och modifierar han den i viss mån. Analysen utförs enligt det nedan presenterade 
analysschemat, dock anpassas presentation av resultat efter studiens syfte. Det innebär att det i 
kapitlet Resultat och analys görs en sammanställning av dessa moment med fokus på propaganda. 
 
Följande moment ingår i denna studies analysschema: 
 
1. Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll, samt kartläggning av de eventuella 

bilder och faktarutor som kompletterar artikeln 
  
I den inledande analysfasen besvaras frågan om vad artikeln handlar om, samt ges en redogörelse 
för vilken funktion eventuella bilder och faktarutor kan tänkas fylla i relation till nyhetstexten. På 
detta sätt bekantar vi oss med texten och inleder analysen. 
 
2. Nyhetstextens schematiska struktur 
 
Van Dijk ger följande förklaring till begreppet schemata:  
 

"... global form of discourse can be designed in terms of rule-based schema. Such a 
shema consists of series of hierarchically ordered categories, which may be specific for 
different discourse types and conventionalized and hence different in various societies or 
cultures" (van Dijk, 1988:49). 

 
Vidare hävdar han att varje text består i ett antal olika delar (eller formella schematiska kategorier) 
där var och en har en specifik funktion och kräver olika typer av information (Ibid.). Vad gäller en 
nyhetstext, omfattar dess schemata följande kategorier: rubrik och ingress (som tillsammans 
uttrycker textens huvudämnen och fungerar som textens sammanfattning); episod (som presenterar 
viktigaste händelser, deras kontext och bakgrund); konsekvenser (där förs en diskussion om 
verkliga och/eller möjliga konsekvenser som huvudhändelsen leder/kan leda till); verbala reaktioner 
(dvs. kommentarer av deltagare eller politiska ledare); kommentarer (tidningens eller journalistens 
egna synpunkter). Av samtliga kategorier är det enbart den första - rubrik och ingress - som hör till 
nyhetsartikelns obligatoriska moment. Resten av kategorierna är fakultativa och kan vara 
frånvarande. 
 
Analysen i detta skede går ut på att beakta följande moment: 
 
- Vad förmedlas i rubriker och ingress? 
- Vilka aktörer förekommer i texten, och vad representerar de aktuella aktörerna  (institution, 
organisation, nationalstat, sig själva etc.)  
- Vem/vad riktas aktörernas kommentarer till/mot?  
- Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av den aktuelle journalisten?  
- Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring den aktuella 
händelsen? 

(Berglez, 2000:208) 
 

3. Nyhetstextens mikrostruktur 
 
Analys av nyhetstextens mikrostruktur innebär att man på ord- och satsnivå studerar den närvarande 
(explicita) och den frånvarande (implicita) informationen. Frågorna som står i fokus är:  
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- Vilken information förmedlas explicit? 
- Vilken information befinner sig på det implicita planet? 
- I vilken mån förekommer det "överflödig" eller "irrelevant" information?  

(Berglez, 2000:208f) 
 
Enligt van Dijk, "Only the top of the infomation is visible as expressed information in the discourse 
itself. Most other information is personally or socially shared and cognitively represented by the 
language users and, therefore, may remain implicit in the text and presupposed by the speaker" 
(1988:62f). Han hävdar också att den aktuella händelseinterpretationen beror på författarens/ 
journalistens ideologi, samt att en stor del av information som rör kunskaper och antaganden förblir 
ofta implicita på grund av att dessa antas vara delade av allmänheten i det aktuella samhället (van 
Dijk, 1988:64). 
 
Förutom den explicita och implicita informationen studeras artikelns lexikala stil, dvs. ordvalet hos 
källorna och den aktuelle journalisten. I frågan om propaganda är det särskilt viktigt att studera  
huruvida journalisten/-erna genom ordvalen framställer den ena parten i konflikten som "de onda" 
(en våldsam anfallare) och den andra som "de goda" (offer och hjältar). Vi analyserar således 
huruvida det används det s.k. demoniserande språk (t.ex."illvillig", "barbarisk", "brutal", "våldsam") 
och jämförelser med Hitler eller Stalin för att beskriva den ena parten i konflikten och dess 
handlingar och ett offermålande språk (t.ex. "tragedi", "försvarslös", "patetisk") för att porträttera 
den andra parten. 
 
Eftersom en betydlig andel av informationen befinner sig på det implicita planet, krävs det att den 
som gör en analys av detta slag besitter omfattande kunskaper inom såväl politik som sociologi: 
 

"...implications and presuppositions may be rather subtle and indirect. Moreover, their 
analysis also requires substantial amounts of political and social background knowledge. 
A significant use of indirectness not only expresses ideological positons but also requires 
from the analyst the ability to make such ideologies explicit" (van Dijk, 1988:71).  

 
 
4. Nyhetstextens stil 
 
Diskursens stil definieras av van Dijk som "the total set of characteristic, variable structural features 
of discourse that are an indication of the personal and social context of the speaker, given a 
semantic, pragmatic, or situational invariant" (van Dijk, 1988:73). Varje typ av diskurs 
karakteriseras av ett antal kännetecknande drag. Följande utmärker nyhetsdiskursens stil:   
- läsaren förekommer indirekt, eller implicit, i nyheter; nyhetsdiskursen saknar den tilltalande 
formen "du"; 
- nyheter är inte bara en skriftlig diskurs, utan de är också en publik (offentlig) diskurs.  Nyhets-
texter riktar sig till omfattande grupper av läsare/lyssnare/tittare, vilket innebär att de måste 
innehålla en betydlig del av allmänt delade kunskaper, antaganden, normer  och värderingar. Utan 
denna tagna-för-given informationen, skulle nyheter bli oförståeliga; 
- nyhetsdiskurs är opersonlig: nyheterna produceras och författas inte av en enskild individ, utan de 
är resultat av institutionaliserad och organiserad produktion. Det individuella "jag" är därför 
frånvarande i nyheterna, likaså de personliga åsikter och antaganden. Enligt den dominerande 
nyhetsideologin ska nyheter vara opersonlig faktaåtergivning. 
- nyhetsstilen styrs av de ämnen som kan förekomma i nyhetsdiskursen. Till dessa ämnen hör 
exempelvis nationell politik, militära affärer, socialt liv, olyckor och katastrofer, idrott, konst. 
- nyhetsstilen uppvisar de för formella kommunikationsstilar kännetecknande drag:  
 

"Formal style is associated with long and complex sentences with frequent embeddings and 
selected lexical registers featuring technical words, jargon, and in general the languages of 
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the elite that are the prime news actors in our newspapers. The language of politics and 
social relations is the major source for such lexical news registers, and, unlike other 
discourse types, it is full of new coinages, new words to denote new developments, or new 
ways to look at old affairs" (van Dijk, 1988:76). 

 
(van Dijk, 1988:74ff) 

 
Allt det ovan nämnda är viktigt att ta hänsyn till då man gör en analys av en konkret nyhetstext, 
vilken omfattar analys av dess syntax, ordföljd och syntaktiska funktioner (t.ex. om verbet står i 
aktiv eller passiv form), ordval. Analys av nyhetstextens stil är en av de analysfaser som största 
fokus läggs på i denna undersökning. Detta på grund av att nyhetstextens stil har en direkt koppling 
till propaganda: vilken av krigets parter beskrivs som försvarare och vilken betraktas som den som 
attackerar? Är det samma benämning som används för Sydossetien och Abchazien i de undersökta 
länderna? I vilka fall beskrivs dessa som utbrytarregionerna och dess befolkning som separatister 
och i vilka fall skildras sydosseter och abchazer som en diskriminerande och kränkande 
folkminoritet?       
 
 
5. Nyhetstextens retorik 
 
Även i nyhetstexterna handlar retoriken om att övertyga och argumentera, därför formuleras 
budskap på så sätt att de inte bara är förståeliga, utan också så att de uppfattas som sanna; "as the 
truth or at least as a possible truth" (van Dijk, 1988:83). Men till skillnad mot den klassiska 
retoriken, där talaren/författaren i syfte att övertyga lyssnaren/läsaren använder diverse retoriska 
figurer (t.ex.anafor, antites, epifor, litotes, metafor, metonymi m.fl.), begränsar sig inte nyhets-
texters retorik till dessa. Anledningen till detta är att den vardagliga nyhetsrapporteringen sker 
under stark tidspress; det finns inte tid för ett originellt, sofistikerat och kreativt skrivande:  
 

"Everyday reporting has no time for sophisticated, original, creative writing. Rather, 
emphasizing important content is accomplished fully by the various relevance structures 
of news, such as hierarchical organization, ordering, schematic structures, and 
corresponding layout ( headlines, leads, size, frequency, etc.)....The form aspect of news 
rhetoric is not primarily based on gramatical levels of phonology, morphology, or syntax, 
as may be the case in esthetically functional discourses. It is fuly geared to the goal of 
putting specific content in evidence by the various relevance or prominence enhancing 
features of the news" (van Dijk, 1988:84). 

 
Nyhetsjournalistiken har således utvecklat unika retoriska verktyg. Dessa omfattar t.ex. frekvent 
användning av siffror och tal, selektiv användning av källor; användning företrädevis av "pålitliga, 
officiella, kända och i hög grad trovärdiga" personer och institutioner; fokus på och noggrann 
beskrivning av detaljer; citat av ögonvittnen eller av de direkta deltagarna; anspelning på emotioner. 
(van Dijk, 1988:94)   
  
Alla de strategier som används i nyhetstexter i syfte med att övertala läsaren kan enligt van Dijk bli 
uppdelade i tre huvudgrupper, varav två är mer centrala för denna studie: 
 
 
1. Att betona fakta: 
 
- genom direkta beskrivningar av de pågående händelser/processer 
- genom att ange bevis av ögonvittnen 
- genom att ange bevis från andra pålitliga källor (myndigheter, aktade och "respekterade" personer, 
experter) 
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- precision and exakthet (det exakta antalet personer, exakta tider osv.) 
- användning av citat från olika källor 
  
  
2. Att förse läsaren med information som också har attityd- och emotionella dimensioner: 
 
-  det är lättare att komma ihåg fakta om de väcker starka känslor och emotioner  
- händelsens trovärdighet ökar när synpunkter av skilda bakgrunder eller ideologier återges; 
vanligen dock är det de som står ideologiskt nära som ges större utrymme och uppmärksamhet som 
eventuella opinionskällor.  

(van Dijk, 1988:84f) 
 
Inte alla källor är lika trovärdiga: "Elite sources are not only considered more newsworthy (as news 
actors) but also as more reliable as observers and opinion formulators" (van Dijk, 1988:83). Han 
fortsätter att "ideologically news implicitly promotes the dominant beliefs and opinions of elite 
groups in society" (Ibid). 
 
Precis som föregående analysfasen, har analys av nyhetstextens retorik en direkt koppling till 
propaganda och utgör därför en av tyngdpunkterna i denna studie.  
 
 
6. Politiska och historiska kontextualiseringar 
 
Resultaten av analysen (punkterna 1-5) kan bli föremål för vidare reflektioner i form av politiska 
och historiska kontextualiseringar (Berglez, 2000:209). Skulle den aktuella händelsen ha kunnat 
beskrivas ur ett annat politiskt perspektiv? Kan man finna några historiska orsaker till att saken 
beskrivs med utgångspunkt i det aktuella perspektivet? (Ibid.) Givetvis är dessa frågor av hög 
relevans för en propaganda-studie, dock är diskussionen kring dem relativt begränsad i denna 
undersökning. Vi resonerar om konflikten skulle kunna beskrivits ur ett annat perspektiv, samt om 
det kan finnas historiska orsaker till att den beskrivs som den gör. Men eftersom våra historiska och 
politiska kunskaper inte är tillräckligt omfattande, är diskussionen kring dessa frågor relativt ytlig. 
 
 

5.3.2 Avgränsningar 
 
Enligt van Dijk ska en fullständig analys av nyhetsdiskurs, förutom en detaljerad analys av själva 
texten, omfatta även en beskrivning av produktionsfasen och receptionsstudier (van Dijk, 1988:30). 
Denna undersökning avgränsas till textanalysen. Denna avgränsning gjordes på grund av 
begränsade möjligheter till observationer av produktionsfasen och receptionsstudier, då under-
sökningen sträcker sig utanför Sveriges gränser. Tidsramen för undersökningen begränsar också 
möjligheterna till en bredare analys.  
 
Avgränsningar görs även inom de av van Dijk och Berglez föreslagna scheman för textanalys. Vi 
fokuserar framför allt på punkterna 2 (Nyhetstextens schematiska struktur), 4 (Stil) och 5 (Retorik), 
eftersom dessa har direkt koppling till propaganda. Punkt 1 (Redogörelse för rapporteringens 
huvudsakliga innehåll, samt kartläggning av de eventuella bilder och faktarutor som kompletterar 
artikeln) utförs i begränsad omfattning, mest för att göra artikeln bekant. Punkt 6 (Politiska och 
historiska kontextualiseringar) är relevant för syftet, men utförs i begränsad omfattning då vi inte 
besitter de kunskaper som krävs för en djupare analys. Dessutom har vi valt att helt utesluta analys 
av den tematiska strukturen, vilken vi anser inte är av högsta relevans för denna studies syfte. 
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5.3.3 Metodproblem 
 
Det kvalitativa tillvägagångssättet medför vissa problem, varav några var vi medvetna om innan vi 
gjorde analysen, andra uppmärksammades under analysens genomförande. Det valdes för denna 
studie en komprimerad version av van Dijks CDA, vilken anpassades efter studiens syfte. Vissa 
aspekter fokuserar vi mer på (t.ex. textens mikrostruktur, retorik och stil), medan andra medvetet 
tagits bort (t.ex. nyhetstextens tematiska struktur) eller lagts mindre tonvikt på (textens schematiska 
struktur, historiska och politiska kontextualiseringar). Detta gör att den blir begränsad och inte så 
djup och omfattande som den skulle kunnat vara. 
 
Ett problem med CDA-analysen är att tolkningarna som görs mycket sannolikt bygger på en viss 
grad av subjektivitet. Vi som utför analysen gör tolkningar av texten utifrån våra egna erfarenheter 
och kunskaper, vilket vi naturligtvis förhåller oss till. Analysen utförs av två personer, vilket 
ytterligare gör analysens objektivitet till en relevant fråga. Problemet är att de ryska artiklarna bara 
kunde analyseras av den ene av oss p.g.a. avsaknad språkkunskaper i ryska hos den andre. Vidare 
innebär analysen av de amerikanska artiklarna metodproblem då ingen av oss har engelska som 
modersmål. Det innebär att vi kan läsa och tolka texten, men att kunskap om t.ex. metaforer, 
ordspråk och andra uttryck är begränsad och minskar vår förmåga att förstå bakomliggande 
meningar och konnotationer. Även en djupare kunskap om den amerikanska kontexten (historisk 
och politisk) är begränsad, vilket försvårar tolkningsmöjligheterna samt försvagar förutsättningarna 
för en likvärdig jämförelse länderna emellan.   
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6. Resultatredovisning och analys 
 
Kapitlet tillägnas redovisning av analysens resultat. I dess första del redogörs för resultat av den 
kvantitativa innehållsanalysen, vilken bygger på 600 artiklar från nio olika tidningar. I den andra 
delen presenteras en komprimerad version av den genomförda kritiska diskursanalysen av åtta 
artiklar där fokus läggs på förekomsten av propaganda. Inledningsvis analyserades varje artikel i 
enlighet med det schema som presenteras i metodkapitlet, men i uppsatsen redovisas enbart de 
resultat som är relevanta för syftet.     
 
 

6.1 Kvantitativ innehållsanalys 
 
Den dominerande ramen: freds- eller krigsjournalistik 
 
För att besvara frågan om vilken ram, freds- eller krigsjournalistik, som dominerar i rapporteringen 
har varje artikel analyserats för sig med hjälp av ett index. Indexet har beräknats med följande 
formel:             

Antal indikatorer för fredsjournalistik (A1)  -  Antal indikatorer för krigsjournalistik (A2) 
                                               Antal av alla möjliga indikatorer (13) 
 
Resultatet av denna beräkning kan variera från -1 (den starkaste möjliga krigsjournalistiska ramen) 
till +1 (den starkaste möjliga fredsjournalistiska ramen). Om en artikel har visat ett värde inom 
intervallen -0,20 - +0,20 har den kodats som "ingen". Det innebär att skillnaden mellan 
indikatorerna för freds- respektive krigsjournalistik i detta fall är obetydlig, vilket gör det 
problematiskt att betrakta artikeln antingen som freds- eller krigsorienterad.    
 
Resultatet av undersökningen visar att ramen för krigsjournalistik är den som dominerar (61%) över 
fredsjournalistik (9%) i rapporteringen om Georgienkriget i samtliga länder (se Tabell A nedan). 
Vidare visar resultaten att förhållandet mellan freds- och krigsjournalistik är ungefär samma i de tre 
undersökta länderna (se Tabell B1 och Tabell B2 nedan). Den starkaste ramen för fredsjournalistik 
finns i Sverige, där procentandelen av fredsjournalistisk ram (13%) är nästan dubbelt så hög som i 
Ryssland (7%) eller i USA (7%). I Ryssland och USA är förhållandet mellan fredsjournalistik, 
krigsjournalistik och ingen av dessa nästintill identisk, med 7% för fredsjournalistik, 60% (62% i 
USA) för krigsjournalistik och 33% (31% i USA) för ingen. Av de tre länderna är det Ryssland och 
USA som har högst andel av artiklar som varken kan betraktas som freds- eller krigsorienterade 
(33% respektive 31%), medan det i Sverige bara är 25%. 
 
Dessa data skiljer sig starkt från resultatet av Maslogs m.fl (2006) undersökning, där författarna, 
som jämför tidningarnas rapportering om Irakkriget i fem asiatiska länder (Indien, Sri-Lanka, 
Indonesien, Filippinerna och Pakistan) kommer fram till att användning av ramen för 
fredsjournalistik är någorlunda övervägande. 
 
 

 Fredsjournalistik Krigsjournalistik Ingen Totalt 
 % 9 61 30 100 

Antal artiklar 54 367 179 600 
 

Tabell A 
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 Fredsjournalistik, 
%  

Krigsjournalistik, 
%  

Ingen, % Totalt, % 
 

Antal artiklar

Sverige 13 62 25 100 171 
USA 7 62 31 100 143 

Ryssland 7 60 33 100 286 
 

Tabell B1 
 

 Fredsjournalistik, antal 
artiklar 

Krigsjournalistik, antal 
artiklar 

Ingen, antal 
artiklar  

Antal artiklar 

Sverige 23 106 42 171 

USA 10 89 44 143 

Ryssland 21 172 93 286 

 
Tabell B2 

 
De dominerande indikatorerna för freds- och krigsjournalistik 
 
De tre dominerande indikatorerna för freds- och krigsjournalistik, av de tretton som ingick i 
undersökningen, är icke-partisk/partisk (som förekommer i drygt 96% av alla artiklar), undviker/ 
använder emotionellt språk (som figurerar i 95,5% av artiklarna), undviker att framställa den ena 
parten som "god" och den andra som "ond"/framställer den ena parten som "god" och den andra 
som "ond" (som används i 95,2% av artiklarna). (För mer information om indikatorerna för freds- 
och krigsjournalistik se Figur 1 i Bilaga 4 Tabeller och diagram.)  
 
De tre vanligast förekommande indikatorerna för fredsjournalistik i det undersökta materialet är 
följande: undviker demoniserande språk, undviker framställa den ena parten som "god" och den 
andra som "ond" och opartisk. Detta innebär att artiklarna beskriver parterna utan att använda ett 
omotiverat bruk av demoniserande ord (”illvillig”, ”ondsekfull”, ”grym”, ”brutal”, ”barbarisk”, 
”separatister” m.m.). De undviker att beteckna parterna som goda eller onda och lägga skulden på 
någon av parterna för att ha provocerat fram konflikten; samt försöker uppträda neutralt och inte tar 
någon tydlig sida i konflikten, dvs. försöker porträttera händelsen utan stöd till ena eller andra 
sidan. Resultatet av denna studie, i frågan om tre dominerande indikatorerna för fredsjournalistik, 
visar således på delvis andra dominerande indikatorer i jämförelse med Maslogs m.fl. (2006) studie 
om pressens rapportering om Irakkriget, där de tre vanligast förekommande indikatorerna för 
fredsjournalistik är undviker emotionellt språk, opartisk och fler-aktörsperspektiv. Endast en av de 
fredsjournalistiska indikatorerna, nämligen opartisk, sammanfaller i de båda studierna bland de tre 
vanligaste. 
 
Mellan länderna har det uppmärksammats vissa skillnader gällande frågan om de dominerande 
indikatorerna för fredsjournalistik (Se Tabell 1 i Bilaga 4 Tabeller och diagram). I USA är dessa 
undviker demoniserande språk, undviker framställa den ena parten som "god" och den andra som 
"ond" och stannar och rapporterar efter krigets slut. I Sverige är den vanligast förekommande 
indikatorn undviker demoniserande språk, som följs av undviker framställa den ena parten som 
"god" och den andra som "ond". Den tredje platsen delas av opartisk och undviker emotionellt 
språk. I de ryska tidningarna är den mest förekommande indikatorn stannar och rapporterar efter 
krigets slut, vilken följs av undviker demoniserande språk och undviker offermålande språk. 
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De tre vanligast förekommande indikatorerna för krigsjournalistik i det undersökta materialet är 
skillnadsinriktad, två-aktörsperspektiv och här och nu-perspektiv. Samtliga förekommer bland de 
fem vanligaste i de tre undersökta länderna. Resterande två (av fem vanligaste) sammanfaller i 
Ryssland och Sverige och är reaktiv och elitorienterad. I USA är det två andra indikatorer - partisk 
och använder emotionellt språk -  som kompletterar de tre vanligast förekommande (Se Tabell 1 i 
Bilaga 4 Tabeller och diagram). De tre vanligast förekommande indikatorerna för krigsjournalistik 
är i Sverige skillnadsorienterad, två-aktörsperspektiv och reaktiv; i Ryssland - reaktiv, 
skilllnadsorienterad och här-och-nu perspektiv; i USA - skillnadsorienterad, två-aktörsperspektiv 
och partisk.   
 
Att en artikel är skillnadsorienterad innebär att den fokuserar på de aspekter som skiljer parterna åt 
och rapporterar om vem som vinner eller förlorar i militära och/eller politiska möten, i motsatts till 
att försöka hitta de aspekter som förenar de i konflikten inblandade parter och förespråka för en 
överenskommelse mellan dessa. Två-aktörsperspektiv betyder att kriget beskrivs som en konflikt 
mellan två parter, Georgien och Sydossetien/Ryssland. Artikeln ger således inget utrymme till flera 
aktörer och/eller strävar efter att dela upp de två parterna i ett flertal mindre aktörer, varav var och 
en har egna intressen, mål och behov. Med ett här-och-nu perspektiv menas att det i artikeln 
rapporteras om vad som händer här (dvs. på en viss ort) och nu (då det aktuella våldet sker), dvs. 
om militära framgångar och förluster, utan att varken hänsyn till konfliktens historiska bakgrund tas 
eller analys om dess konsekvenser görs.  
 
Resultatet av denna studie har både likheter och skillnader med resultat av Maslogs m.fl. 
undersökning om rapportering om Irakkriget, där det är elitorientring, här-och-nu perspektiv och 
framställer den ena parten som "god" och den andra som "ond" som figurerar som de tre vanligast 
förekommande indikatorerna för krigsjournalistik. 
 
Stöd 
 
I frågan om vilken part i konflikten - Georgien eller Ryssland/Sydossetien - som stöds i 
rapporteringen har det visat sig att 42% av alla artiklar i de tre undersökta länderna ger stöd till 
Georgien, medan 32% gynnar Sydossetien och Ryssland. Ungefär en femte del av alla artiklar 
(22%) är neutrala (texten tar alltså inte ställning och gynnar inte någon part i konflikten), 3% 
förespråkar en fredlig lösning av konflikten och 1% stöder båda parterna.  (Se Tabell 2 i Bilaga 5 
Tabeller och diagram)  
 
Mellan de tre undersökta länderna finns dock markanta skillnader i frågan om vilken part som stöds  
i rapporteringen (Se Tabell C nedan och Tabell 3 i Bilaga 5 Tabeller och diagram). Medan i USA 
och Sverige är de allra flesta artiklar pro-georgiska (78% respektive 63%), gynnar majoriteten av 
artiklar i den ryska pressen (59%) Sydossetien och Ryssland. Av de 78% av amerikanska artiklar 
som stödjer Georgien är 30% "starkt" och 48% måttligt/indirekt pro-Georgien. Även i Sverige 
överväger andelen av artiklar som framför ett måttligt eller indirekt stöd (38%) över de som uttalar 
ett starkt stöd till Georgien (25%). I Ryssland däremot är det starkt pro-ryska/sydossetiska artiklar 
(36%) som överväger över de som uttrycker ett måttligt/indirekt stöd till Ryssland/Sydossetien 
(23%). Stöd till Georgien uttalas i 11% av alla ryska artiklar, därav 5% är starkt pro-georgiska och 
6% är måttligt/indirekt pro-georgiska. Andelen artiklar som har ett pro-ryskt/sydossetiskt perspektiv 
i den svenska och i den amerikanska pressen är 9% respektive 8%. Av dem är det 4% i Sverige och 
bara 2% i USA som har fått värdet starkt pro-Ryssland/Sydossetien, medan resten är 
måttligt/indirekt pro-Ryssland/Sydossetien. Andelen av neutrala artiklar är ungefär samma i 
Ryssland (22%) och Sverige (27%), medan i USA är det bara 10% av alla undersökta artiklar som 
varken har ett pro-georgiskt eller pro-ryskt perspektiv. 
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 Pro-Georgien, % Neutral, % Pro-Ryssland/ 
Sydossetien, % 

Stöd till båda, 
% 

Fredlig lösning, 
% 

Totalt, % 

Sverige 63 22 9 2 4 100 

Ryssland 11 27 59 1 2 100 

USA 78 10 8 1 3 100 

 
Tabell C 

 
Jämförelse mellan de två undersökta typer av tidningar i frågan om uttryckt stöd till den ena eller 
den andra parten i konflikten har inte visat på några större skillnader mellan dags- och 
veckotidningarna (Se Tabell 4 i Bilaga 5 Tabeller och diagram). Den enda åtskillnaden som bör 
uppmärksammas berör värdet måttligt/indirekt pro-Ryssland/Sydossetien. Procentandelen av 
artiklar som uttrycker ett indirekt eller ett måttligt stöd till Ryssland och/eller Sydossetien är 
nämligen dubbelt så hög i veckotidningar (26%) än i dagstidningar (13%).  
 
Uttryckt stöd och motstånd i opinionsmaterial 
 
Med några av variablerna i denna undersökning har det uttryckta stödet och motståndet i 
opinionsmaterial undersökts. I Sverige uppgick antalet artiklar till 46, i Ryssland 58 och i USA 51 
(sammanlagt 155 artiklar av 600). 
 
Vid en sammanställning av resultaten i direkt och indirekt stöd ges, i det totala opinionsmaterialet, 
Georgien 46% (71 artiklar) och Ryssland/Sydossetien 38% (59 artiklar) av det totala stödet. Stödet 
skiljer sig dock åt de undersökta länderna emellan. Georgien stöds direkt eller indirekt i 67% av det 
svenska opinionsmaterialet, i 66% av det amerikanska och bara i 10% av det ryska. 
Ryssland/Sydossetien stöds direkt eller indirekt i 72% av det ryska opinionsmaterialet, i 21% av det 
svenska och minst i USA där bara 14% direkt eller indirekt stöder Ryssland/Sydossetien. En 
intressant iakttagelse är att stödet till Ryssland/Sydossetien i Sverige är hela 21%, medan stödet i 
Ryssland till Georgien bara är 10%. Av en sammanställning och förenkling av direkt och indirekt 
motstånd erhåller Georgien 35% (55 artiklar) och Ryssland/Sydossetien 49% (76 artiklar) av det 
totalt uttryckta motståndet i materialet. Mellan länderna skiljer sig det uttryckta motståndet mest 
mellan Ryssland å ena sidan och USA och Sverige å den andra. 20% av det svenska opinions-
materialet bestod av uttryckt motstånd mot Georgien (inget direkt, bara indirekt). I USA var den 
interna siffran för motstånd mot Georgien 10% och i Ryssland 71%. Motstånd mot 
Ryssland/Sydossetien är i Sverige 69% av det svenska materialet, 74% av det amerikanska och klart 
minst i det ryska – 11%. Noterbart är att det i det svenska opinionsmaterialet uttrycks motstånd till 
Georgien i 20% av artiklarna, medan det i USA framgår i 10%. Motståndet till Ryssland/ 
Sydossetien i det ryska materialet följer samma mönster som i USA, där bara 11% av artiklarna 
uttrycker motstånd mot Ryssland/Sydossetien. 
 
Land, genre och stöd  
 
Vi undersöker även skillnader och likheter mellan länderna, nyhetens genre och vilket stöd som däri 
ges. Denna undersökning omfattar alla 600 artiklar som ingick i studien. Det svenska materialet 
bestod av 171 artiklar, det amerikanska 143 och det ryska 286. De genrer som står för störst andel i 
det totala materialet är längre nyhet (35% - 211 artiklar), reportage/feature (17% - 103 artiklar), kort 
nyhet/notis (14 % - 84 artiklar) och kommentar (8% - 48 artiklar). De andra genrerna står för 5% 
eller mindre av det totala materialet. Om genrerna kolumn och kommentar, som liknar varandra, 
slås samman erhålls ett större material att analysera och dra slutsatser om. Tillsammans står kolumn 
och kommentar för 75 artiklar (12,5% av det totala materialet) (se Tabell 5 i Bilaga 5 Tabeller och 
diagram). 
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I genren längre nyhet dominerar i både det svenska och amerikanska materialet stöd till Georgien 
(69% respektive 86%) och i det ryska materialet dominerar (dock i motsvarande mindre grad än i 
det svenska och amerikanska) stödet till Ryssland/Sydossetien (57%). I genren är det intressant att 
notera hur stödet till neutral är mycket högre i Ryssland (36%), än i Sverige (19%) och USA (7%). 
Den näst mest omfattande genren är reportage/feature och den karaktäriseras av samma utslag av 
stöd som i genren längre nyhet. Undantaget är att stödet i det ryska materialet till Georgien är 
relativt högt (27%), men stöd till Ryssland/Sydossetien i det svenska och amerikanska materialet 
håller sig lågt (15% respektive 13%). I sammanslagningen av genrerna kolumn och kommentar 
framgår att det dominerande stödet i Sverige går till Georgien (50% av artiklarna) och i USA att 
nästan alla artiklar stöder Georgien (92%). I det ryska materialet är siffran, i omvänd bemärkelse, 
nästan motsvarande den amerikanska – 84% av stödet går till Ryssland. Noterbart är att stödet till 
Ryssland i det svenska materialet är 17%, men stöd i USA till Ryssland är 0% och stöd i Ryssland 
till Georgien bara 3%. Genren ledare är av intresse då det i det ryska materialet inte finns några 
artiklar att koda som ledare. I det svenska materialet finns 14 ledare, i det amerikanska 3 och av 
dessa kodas alla (100%) som att ge stöd till Georgien. 
 
Källor 
 
Analysens resultat visar att majoriteten av artiklarna i samtliga länder är elitfokuserade, vilket 
innebär att det är landets ledande politiker, ministrar och militärer av hög rang m.fl., som däri 
figurerar som aktörer.16 Procentandelen är högst i Sverige (78% av artiklarna är elitfokuserade), 
följt av USA (77%) och Ryssland (74%). Resten av artiklarna (26% i Ryssland, 23% i USA och 
22% i Sverige) är således folkorienterade (se Tabell 6 i Bilaga 5 Tabeller och diagram). 
 
Den nationella härkomst av källor som kommer till tals varierar beroende på landet (se Tabell D 
nedan). I Ryssland används i de flesta artiklar (53%) bara ryska och sydossetieska källor. I 11% av 
artiklar dominerar källor från Ryssland och Sydossetien och ytterligare 11%  av artiklar är neutrala, 
dvs. där används källor som representerar båda parter i ungefär lika stor utsträckning. Bara källor 
från Georgien förekommer i 5% av ryska artiklar. I Sverige använder sig exakt hälften av alla 
artiklar av svenska, amerikanska och andra västerländska källor. På andra plats kommer källor från 
bara Ryssland och Sydossetien (12%), och även artiklar där det är representanter från Georgien och 
västvärlden som kommer till tals (12%). Dessa tät följda av artiklar där det enbart förekommer 
representanter från den georgiska parten (11%). I den amerikanska pressen är det också 
västerländska källor som dominerar, dock är dess procentandel lägre än i Sverige och utgör enbart 
37%. I en femtedel av amerikanska artiklarna råder balans mellan representanter från de två sidorna 
och i 16% av artiklarna refereras från västerländska och georgiska källor. 
 
Andelen balanserade artiklar är högst i USA, där 22% av alla artiklar kännetecknas av en balans 
mellan representanter från båda parter. Lägst är denna siffra i Sverige, där det bara är 5% av artiklar 
som strävar efter "objektivitetsidealet" genom att låta båda parter komma till tals. Förutom värdet 
Balanserad, finner vi största kontrasterna inom värden bara Ryssland och Sydossetien och 
dominerar/bara USA, Sverige, västvärlden. Medan i Ryssland utgör värdet bara Ryssland och 
Sydossetien majoriteten av artiklarna, är det i USA bara 7%  och i Sverige 12% av  artiklarna som 
refererar från bara ryska och/eller sydossetiska källor. I hälften av de svenska artiklarna dominerar 
eller används bara svenska, amerikanska och västerländska källor. I Ryssland däremot är det bara 
1% av alla undersökta artiklar som bara refererar från eller domineras av västerländska källor. 
 
 

                                                           
16 Ingående artiklar är de som erhåller ett "elit-" eller "folkvärde", ej de som utgör bortfallet. 
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Land Dominerar 
Ryssland/ 

Sydossetien
%  

Bara 
Ryssland/ 

Sydossetien
% 

Balanserad, 
% 

Dominerar 
Georgien, 

% 

Bara 
Georgien, 

% 

Dominerar/
bara USA, 

Sverige, 
väst, % 

Väst och 
Georgien, 

% 

Pro-
Ryssland, 

% 

Pro-
Ryssland 

och 
Ryssland, 

% 

Totalt 

Ryssland 11 53 11 3 5 10 4 2 1 100% 
(=95 art)

Sverige 5 12 5 4 11 50 12 1 0 100% 
(=112 art)

USA 4 7 22 2 11 37 16 0 1 100% 
(=211 art)

 
Tabell D 

 
 

6.2 Sammanställning – kvantitativ innehållsanalys 
 
Innehållsanalysen av 600 artiklar i nio olika tidningar från Sverige, Ryssland och USA visar att det 
är den krigsjournalistiska ramen som dominerar starkt över den fredsjournalistiska. Det har 
uppmärksammats vissa skillnader mellan länderna, dock är dessa obetydliga.  
 
De tre vanligast förekommande indikatorerna för fredsjournalistik i det undersökta materialet är 
undviker demoniserande språk, undviker att framställa den ena parten som "god" och den andra 
som "ond" och opartisk. Resultatet från denna studie visar delvis på andra dominerande indikatorer 
i jämförelse med Maslogs m.fl. (2006) undersökning där de tre vanligast förekommande 
indikatorerna för fredsjournalistik var undviker emotionellt språk, opartisk och fler-
aktörsperspektiv. Endast en av de fredsjournalistiska indikatorerna sammanfaller i de båda studierna 
bland de vanligaste. De tre vanligast förekommande indikatorerna för krigsjournalistik i det 
undersökta materialet är skillnadsorienterad, två-aktörsperspektiv och här-och-nu perspektiv. 
Samtliga förekommer bland fem vanligaste i de tre undersökta länderna. Tre vanligast 
förekommande indikatorerna för krigsjournalistik, enligt Maslogs m.fl. (2006) undersökning av 
rapportering om Irakkriget, är elitorientring, här-och-nu perspektiv och framställer den ena parten 
som "god" och den andra som "ond".   
 
I frågan om vilken part som stöds i rapporteringen har resultatet visat markanta skillnader mellan 
länderna. I USA och Sverige är de allra flesta artiklar pro-georgiska, i Ryssland gynnar majoriteten 
av artiklar Sydossetien och Ryssland. Andelen av neutrala artiklar är ungefär samma i Ryssland och 
Sverige (ungefär en fjärdedel av materialet), medan det i USA bara är 10% av alla undersökta 
artiklar som varken har ett pro-georgiskt eller pro-ryskt perspektiv. Till fredlig lösning ges 
obetydligt stöd i alla de undersökta länderna.  
 
I 67% av det svenska och 66% av det amerikanska opinionsmaterialet uttalas ett direkt eller indirekt 
stöd till Georgien. I Ryssland stöds Ryssland/Sydossetien i 72% av opinionsmaterialet. Resultatet 
visar således på att det är totalt motsatta perspektiv som framhävs i väst och Ryssland. Det ryska 
opinionsmaterialet domineras starkt av motstånd mot Georgien (71%), medan starkast motstånd i 
svenskt och amerikanskt opinionsmaterial uttalas mot Ryssland (69% respektive 74%). De höga 
siffrorna för och emot inblandade tyder på att det är det dominerande ideologiska perspektivet i de 
respektive länderna som återspeglas i opinionsmaterialet.  
 
Den nationella härkomst av källor som kommer till tals varierar beroende på landet. I Ryssland 
används i mer än hälften av artiklarna bara ryska och sydossetiska källor och om man summerar 
bara ryska och sydossetiska källor och dominerar ryska och sydossetiska så står dessa källor för 
närmare två tredjedelar. Det ryska materialet har ytterst låg procentandel av artiklar som domineras 
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av eller bara har källor från Georgien och västvärlden. Samma mönster finns även i det svenska och 
amerikanska materialet, dock i de fallen är det låg procent av dominerande eller bara 
ryska/sydossetiska källor. I över tre fjärdedelar av svenska artiklar och två tredjedelar av 
amerikanska dominerar eller förekommer bara källor från Georgien och/eller västvärlden. I 22% av 
de amerikanska artiklarna råder balans mellan representanter från de två sidorna, dvs. jämn 
fördelning av källor. Detta är den högsta siffran bland de undersökta länderna. Lägst är denna siffra 
i Sverige, där det bara är 5% av artiklarna som strävar efter "objektivitetsidealet" genom att låta 
båda parter komma till tals. 
 
 

6.3 Kritisk diskursanalys 
 
 Dagens Nyheter – ”Utökat krig efter stort ryskt anfall” (10 augusti) 
 
Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll, rubrik och ingress samt kartläggning av de 
eventuella bilder och faktarutor som kompletterar artikeln 
 
Artikeln behandlar utvecklingen av konflikten mellan Georgien och Ryssland (samt Sydossetien 
och Abchazien) till att sprida sig från sydossetisk mark till Georgien och staden Gori. Journalisterna 
rapporterar från Georgiens huvudstad Tbilisi om civila (georgiska) dödsoffer i Gori, flyktingar 
(civila georgier som kommit från Gori till Tbilisi för att söka nya boplatser), situationen i och 
omkring Tbilisi, spridningen av konflikten till Abchazien samt motsägande uppgifter om vem som 
har kontroll över Sydossetiens huvudstad Tschinvali. Till artikeln hör två bilder samt en illustrerad 
karta. Den första, och största, bilden visar civila georgier som offer av ryska bombningar i Gori. 
Bilden är emotionell då den visar en man som gråtande håller en död släkting i famnen. I 
bakgrunden syns de bombade, och fortfarande brinnande, georgiska bostadshusen. Den andra bilden 
visar människor från Gori som tagit sig till parlamentet i Tbilisi. De båda bilderna visar georgier 
som offer av det ryska agerandet i konflikten. Direkt under den andra bilden finns en illustrerad 
karta. Den visar Georgien och markerade gränser mot utbrytarregionerna Abchazien och 
Sydossetien, men också Adzjarien. Nordossetien är markerat inom det ryska gränsområdet, direkt 
angränsande till Sydossetien. Bara Sydossetien är markerat med en separat färg. Områden där 
strider eller attacker förekommit är markerade med röda explosionsliknande illustrationer. Både 
rubrik och ingress ger information om att kriget växer i omfång. Det är de ryska anfallen som står i 
fokus. ”Utökat krig efter stort ryskt anfall” lyder rubriken. Ingressen tydliggör att det är Gori som 
attackerats. Ingressen inkluderar också information om ”stora folkmassor /…/ på flykt undan 
striderna”. En otydlighet uppstår, i fråga om vart folkmassorna flyr ifrån, då den korta ingressen 
nämner både Sydossetien och Gori i Georgien.  

 
Tecken på propaganda  
 
Aktörer i texten är USA:s president George W Bush, Georgiens president Micheil Saakasjvili, 
Vladimir Boldyrev (rysk general) och Khakha Lomaia (ordförande i det georgiska säkerhetsrådet). 
DN:s artikel använder sig främst av uppgifter från höga officiella källor när de i artikeln beskriver 
vad som hänt i samband med kriget. De använda källorna speglar de två sidorna i denna konflikt. 
Presidenterna i både Georgien och USA samt ordföranden i det georgiska säkerhetsrådet kommer 
till tals, men från den ryska sidan återges bara kommentarer från en general. George W Bush tillåts 
den första kommentaren på situationen. Han ”krävde att Moskva skulle upphöra med alla 
flygattacker inne i Georgien”. Direkt efter ges Georgiens president utrymme där han förklarar sin 
syn på utvecklingen; ”Ryssland har inlett en fullskalig invasion av vårt land”. Inga ryska 
kommentarer ges utrymme till svar på dessa påståenden och perspektivet blir vinklat från en sida. 
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Kommentarerna riktas således mot det ryska agerandet, men tar inte upp något om hur Georgien 
förhållit sig i kriget. Sist i artikeln finns den första och enda ryska kommentaren, och det är general 
Vladimir Boldyrev som informerar om ryska militära framgångar; ”Vi har helt befriat Tskhinvali 
och trycker bort georgiska styrkor”. Direkt efter tillåts ordföranden i det georgiska säkerhetsrådet 
(Khakha Lomaia) sammanfatta artikeln med att Tskhinvali ”står under total kontroll av våra 
styrkor”. Motsatta uppgifter om situationen lämnar ingen tydlig information om hur det egentligen 
förhåller sig, men då den georgiska versionen tillåts avsluta hela artikeln, blir det den som står som 
den dominerande tolkningen. I artikeln förekommer också civila georgier (från Gori) som aktörer, 
dock i en mer perifer roll och utan direkta citat. 
 
Explicit finns i texten att ryska bombningar har skett i Georgien mot både militära (militär flygbas) 
och civila (staden Gori) mål. Georgiska siffror om antal döda samt kommentarer från USA:s och 
Georgiens presidenter kommer i direkt anslutning till texten där de ryska attackerna presenteras. 
Den georgiska civilbefolkningens situation behandlas också explicit i artikeln, speciellt då 
människor från Gori. Även tillståndet i Tbilisi presenteras och behandlas kort. Som avslutning 
förklaras att utbrytarregionen Abchazien har dragits in i striderna mot Georgien samt så presenteras 
motstridiga uppgifter om vilka som har kontroll i Tskhinvali (Ryssland eller Georgien). Implicit 
beskrivs Georgien, liksom i Svenska Dagbladet, som försvarare och offer för rysk aggressivitet. 
Man utgår från ett georgiskt perspektiv då främst använder källor därifrån och diskuterar situationen 
för Georgien och hur landet påverkas.     
 
De ordval som görs i artikeln, både av källor och journalisten, understryker Georgien som offer 
(”den lilla kaukasiska republiken” och i kriget som offer för ”separatister” som ”beskjutit georgiska 
styrkor”) och Ryssland som angripare (”ryska attackplan anfallit”, ”stort ryskt anfall”, ”ryska 
attacken”, ”Ryssland har inlett en fullskalig invasion av vårt land”). Det förekommer visserligen 
också ordval som ställer den georgiske presidenten i ett något tveksamt ljus (”omstridd” och 
”impopulär”). De beskrivningar som görs av utbrytarregionerna Sydossetien och Abchazien är 
relativt få i denna artikel. När de omskrivs så är det som utbrytarregioner/-provinser, men en 
mening återger att georgiska styrkor blivit beskjutna av separatister i Abchazien. Fokus i denna 
artikel är istället på de ryska insatserna som beskrivs som aktiva händelser, det är de som leder 
händelseutvecklingen. Den största bilden till artikeln har en tillhörande text där civila georgier 
porträtteras som offer av ryska bombningar. Georgien och dess allierade (USA i detta fall) ger i 
kommentarer på utförda ryska militära insatser, i form av respektive lands president, fördömanden 
av det ryska agerandet. Artikeln använder ett språk med många emotionella ord och uttryck för att 
få läsarens uppmärksamhet. Beskrivningar som används är t.ex. att det ryska anfallet var ”stort”, 
”utbrända hus”, ”stora flyktingmassor”, ”upprörda diskussioner”, ”en sådan utveckling vore ett hårt 
slag för Georgien”. 
 
Fakta ges i denna artikel i form av siffror (antal döda civila georgier), direkta observationer av 
journalisterna samt citat från högt uppsatta elitkällor. Ett mindre försök att uppnå objektivitetsidealt 
kommer i slutet av artikeln då en rysk och en georgisk källa tillåts kommentera på samma händelse 
(med motstridiga uppgifter). De direkta observationerna som görs av journalisterna ger pålitlighet 
samt en lokal och trovärdig presentation av situationen ”på gatan” i Tbilisi. Implicit användning av 
”experter” förekommer då ”bedömare” kommer till tals huruvida Ryssland skulle attackera Tbilisis 
internationella flygplats eller inte.    
   
Denna artikel använder det traditionella västerländska perspektivet där Ryssland (tidigare 
Sovjetunionen) är det stora hotet mot frihet och demokrati. Georgien blir, genom att journalisterna 
utgår från främst georgiska källor och georgisk information, landet utifrån vars perspektiv 
händelserna skildras. Ingen som helst historik kontextualisering görs i denna artikel, den utgår 
istället helt och hållet från ett här-och-nu-perspektiv. Det är i nutid rapporteringen sker, och enbart 
från georgisk mark. Reportrarna kunde breddat perspektivet genom att åka till och rapportera från 
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Tskhinvali. Gori och Tbilisi (georgiska städer) är de enda platser varifrån civilt lidande rapporteras, 
och man utelämnar då krigets effekter på dem som är Georgiens motståndare (människorna i 
Sydossetien).    
 
Svenska Dagbladet - "Kriget sprider sig över landet" (10 augusti) 
 
Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll, samt kartläggning av de eventuella bilder 
och faktarutor som kompletterar artikeln  
 
Artikeln behandlar utvecklingen av konflikten mellan Ryssland och Georgien, vilken spridits till 
nya områden, från att inledningsvis tagit plats i Tschinvaliregionen i Sydossetien till att omfatta 
även den georgiska staden Gori och andra georgiska platser. Journalisterna, vilka befinner sig i 
Georgien, rapporterar om antal dödsoffer, ryska bombräder mot såväl militära (hamnstaden Poti, 
Senaki, Gori) som civila mål (Gori), militära framgångar och förluster samt politiska aspekter av 
konflikten. En mindre faktaruta, fyra bilder samt en illustrerad karta hör till artikeln. I faktarutan 
anges information om Georgien; invånarantal, yta, statsskick och språk. Faktarutan förenklar 
framställningen av Georgien som ett land, där Abchazien och Sydossetien blir naturliga delar av 
landet. Den första, och största, bilden gestaltar en gråtande man med en död anhörig i famnen. I 
bakgrunden syns brinnande civila bostäder i ruiner. Den andra bilden visar ryska soldater med 
stridsfordon som enligt bildtexten är på väg mot Tschinvali. Den tredje bilden, återigen från Gori, 
visar rök som bildats efter ryska bombningar av staden. Den fjärde bilden (den minsta och placerad 
mellan textspalterna) skildrar en skadad rysk soldat. Bilderna ger intryck av Georgien och 
georgierna som offer samtidigt som bilden av de ryska soldaterna står för krig och de som 
attackerar. Den tillhörande kartan visar den geografiska situationen där Sydossetien och Abchazien 
illustreras med annan färg än Georgien, vilket tydligt visar de aktuella konfliktområdena. Även 
Tjetjenien och Nordossetien visas med egna färger. Intressant är att alla regioner visas med olika 
färger, utom Syd- och Nordossetien som mer unisont illustreras med samma färg.    

 
Både rubriken ("Kriget sprider sig över landet") och ingressen informerar om att kriget mellan 
Ryssland och Georgien sprider sig till nya områden. Ingressen berättar också om ”rapporter om 
tusentals döda” och om en huvudstad som är ”jämnad med marken”. ”Från konfliktområdena på 
gränserna mot Sydossetien och Abchazien kommer rapporter om tusentals döda – och om en 
huvudstad som till stora delar är jämnad med marken”, framgår i ingressen. Detta tolkas som att 
Sydossetiens huvudstad Tschinvali är staden som det handlar om. I brödtexten behandlas dock inte 
situationen i Sydossetien och Tschinvali, utan fokus läggs på georgiska städer, byar och befolkning 
som bombats av rysk militär. Detta är en klar motsättning, då ingressen ger en ”falsk” inledning och 
kan t.o.m. tolkas som att det är Ryssland som har bombat Tschinvali.   
 
 
Tecken på propaganda 
 
Artikeln har en stark elitfokusering då det bara är ledande politiska och militära aktörer som 
figurerar i den. Bland dessa är Rysslands ambassadör i Georgien; chef för Georgiens säkerhetsråd 
Kakha Lomaia; Sveriges honorärkonsul i Georgien Bakur Sulakauri; Georgiens president Micheil 
Saakasjvili; säkerhetspolitisk rådgivare åt den Georgiska regeringen Alexander Rondeli; Rysslands 
utrikesminister Sergej Lavrov och Rysslands president Dmitrij Medvedev. Då artikeln använder sig 
av officiella, statliga källor kan detta betraktas som en aspekt av propaganda (Herman & Chomsky, 
1988:18f).  
 
De förekommande aktörerna är representanter för två tydliga sidor i konflikten – Ryssland och 
Georgien. Av de sex aktörerna som kommer till tals är fyra från den georgiska sidan och två från 
den ryska. Ett tydligt georgiskt perspektiv utläses exempelvis av Bakur Sulakauris kommentar, 
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vilken blir som en representant för Tbilisis invånare där fruktan för ryska bombningar av 
huvudstaden är något som ”skrämmer alla” (implicit alla som bor i Tbilisi). Den ryske presidenten 
Dmitrij Medvedev presenterar däremot det ryska perspektivet på händelserna, vilket skiljer sig 
starkt från det georgiska. Han beskriver situationen som att Georgien har begått ”en ytterst allvarlig 
kränkning av folkrätten” samt argumenterar för den ryska inblandningen i konflikten. Genom att 
referera från båda parterna strävar reportrarna efter att presentera en mer eller mindre balanserad 
bild av konflikten. 
 
Uppdelningen i två parter, i "de goda" och "de onda", är tydlig och framkommer i texten på såväl 
det explicita som det implicita planet. Georgien beskrivs genomgående som ett litet och hotat 
demokratiskt land som försvarar sin territoriella suveränitet (”hundratals civila dödsoffer”, ”Senaki, 
där en militärbas förstördes”, ”rädsla sprider sig”, ”flera oljeterminaler uppges ha förstörts”, 
”tillbakapressad georgisk armé”, ”alla landningsbanor bombats sönder”, ”hundratals civila 
dödsoffer och kroppar överallt”). Ryssland däremot framstår som en militärt aggressiv aktör som 
genom att stödja "separatistregionerna" Sydossetien och Abchazien tränger sig in på ett 
självständigt lands (Georgien) territorium (”att Ryssland genomfört bombräder mot ett antal 
”strategiska mål” runt om i Georgien”, ”börja bomba här också”, Ryssland försvarar sina 
medborgare och fredsbevarande styrkor”, separatiststyrkorna gick där till attack”). Sådan 
polarisering hör till en av indikatorerna på propaganda (Luostarinen, 2002:36ff). 
 
De ordvalen som görs i reportaget pekar på journalisternas ställning till de i konflikten inblandade 
parterna. Exempelvis beskrivs Abchazien och Sydossetien som separatistregioner 
(”Separatiststyrkorna gick där till attack med den uttalade ambitionen att tvinga de georgiska 
trupperna ut ur regionen”) som attackerar Georgien och stöds av Ryssland (politiskt och militärt). 
Ryssland, Sydossetien och Abchazien är de som aktivt agerar, genom att det är de som ”genomfört 
bombräder”, ”ska börja bomba”, ”gick till attack”. När det däremot är Georgien och georgier som 
beskrivs i artikeln, då används verben ofta i passivform, vilket understryker dess position som offer 
och försvarare i kriget ("Senaki, där en militärbas förstördes", "flera oljeterminaler uppges ha 
förstörts", "tillbakapressad georgisk armé", "alla landningsbanor bombats sönder").   
 
Det perspektiv på kriget som ges i denna artikel tar utgångspunkt i det historiska och traditionella 
svensk-ryska förhållandet. Ryssland har genom åren uppfattats som ett hot mot det demokratiska 
svenska samhället. I relationen mellan Ryssland och Georgien ges samma perspektiv då Ryssland 
anses hota ett demokratiskt och mindre grannland. Det tas i artikeln inte upp någon historisk 
bakgrund till konflikten, trots att det ligger en lång och blodig historia bakom dagens krig. Det 
faktum att journalisterna rapporterar från Georgisk mark kan också förklara varför händelserna 
beskrivs utifrån det georgiska perspektivet. Istället skulle journalisterna också kunnat utgå från 
någon av utbrytarregionerna (Sydossetien eller Abchazien) för att visa en helt annan sida av de 
pågående händelserna och på så sätt presentera för läsaren det fulla perspektivet.    
 
Aftonbladet – ”Hon dog. Alla dog” (11 augusti) 
 
Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll, rubrik och ingress samt kartläggning av de 
eventuella bilder och faktarutor som kompletterar artikeln 
 
Artikelns huvudsakliga innehåll är rapportering från och om civila georgier som blivit offer för de 
ryska attackerna. Det finns två rubriker, en över alla bilder och text (huvudrubrik), samt en under 
bilderna, direkt ovan brödtexten. Huvudrubriken är ett citat från en kvinna i Gori och syftar till 
händelser i.o.m. det ryska anfallet: ”Hon dog. Alla dog”. Huvudrubriken ger i denna artikel ingen 
direkt uppfattning om vem som är god eller ond, utan förmedlar kort information om offer. Den 
andra rubriken, direkt ovan brödtexten lyder ”Georgien begraver sin döda – samtidigt som 
bomberna faller”. Den beskriver Georgien som offer för det ryska agerandet (ryssarna bombar 
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samtidigt som georgierna begraver de sina). Det som förmedlas är således att det är ryskt agerande 
som leder till lidande för civila oskyldiga människor. Mellan de två rubrikerna finns fyra punkter, 
som en sorts under-/mellanrubriker, där det kort redogörs för händelser i konflikten samt vad 
artikeln handlar om. De fyra punkterna lyder ”I natt rullade ryska stridsvagnar in i Georgien”, ”Och 
för andra dagen i rad utsattes staden Gori för massiva luftangrepp”, ”Attacken skedde bara timmar 
efter att invånarna begravt sina döda inför ögonen på Aftonbladets Mattias Carlsson och Krister 
Hansson” samt ”Här är en rapport från en stad i skräck”. Underrubrikerna förtydligar att det är ryskt 
agerande som leder utvecklingen och händelserna i konflikten, även de civilas situation förmedlas 
där. Ingressen behandlar direkt situationen för en äldre kvinna från Gori och citerar även henne 
(”Där satt en kvinna när bombplanet kom. Hon dog. Alla dog”). Till artikeln hör två tre bilder. Den 
största och centralaste bilden visar ett antal Gori-bor i färd med att begrava en georgisk soldat. 
Bilden visar människorna och en kista som håller på att sänkas ned i sin grav. På den första bilden 
finns också ett citat, vilket lyder: ”Soldaten delades på mitten. Vi hittade aldrig huvudet och ena 
armen”. Den andra bilden (betydligt mindre än den första), visar en georgisk kvinna som får hjälp 
med att samla ägodelar i sitt nu förstörda hem. En tredje bild (minst av de tre) visar de två utsända 
journalisterna på plats i Gori (med ett utbränt bostadshus i bakgrunden). 
 
 
Tecken på propaganda 
 
De i artikeln förekommande aktörerna är enbart civila georgier. Ingen politiker eller militär kommer 
till tals i texten. Aktörerna är Gori-borna Vaxtana Texashvili (60 år), Soija Kveladze (72 år, granne 
till Vaxtana Texasvhili), anonym man, Anotei Euikin (43 år, handikappad och blind) samt en 
kvinna (Olga Tuaeva) med sin familj på flykt från Sydossetien. Denna artikel bryter mot övriga och 
använder inte några elitkällor alls i sin täckning av händelserna. Vinkling sker istället då det bara är 
det georgiska folket som kommer till tals i sina lidanden, inte civila i Sydossetien eller Abchazien. 
Kommentarerna från georgierna beskriver de effekter det ryska agerandet har, vilket ger ett 
begränsat (georgiskt) perspektiv på kriget som helhet. ”Här, i den här bilen, dog en gravid kvinna. 
De skulle fly när bombplanen kom” är ett exempel på en kommentar för denna ensidiga bild, där 
ryssarna (implicit) bombar oskyldiga civila georgier (den gravida kvinnan). Artikeln avslutas med 
ett citat från kvinnan som med familj flydde till Georgien efter bombningar (outtalat vem som 
bombade – implicit: Ryssland bombade, då de flyr till Georgien) ”Vi är alla rädda”. Detta 
sammanfattar hela texten, vilken behandlar de civilas situation och effekterna av de ryska 
attackerna, som att Ryssland är hotet mot fred och upphov till rädsla och den osäkra situationen. 
 
Det som explicit uttalas i texten är de civila georgiernas lidande och Georgien som offer för rysk 
aggression. Vi får information om ett antal dödsfall och även siffror på skadade genom listor som 
finns på det lokala sjukhuset i Gori. Implicit presenteras Georgien som offer för ryska militära 
handlingar. Det saknas en förklarande kontext utöver här-och-nu-perspektivet och framkallar bilden 
av ett oskyldigt Georgien. Artikelns enda kontext är här-och-nu, vilken bara presenterar georgiska 
civila. 
 
Mycket tydligt ordval görs för att understryka georgierna som offer och Ryssland som anfallare – 
”rapport från en stad i skräck”, ”väntan på nästa ryska attack”, ”husen /…/ har bombats sönder”, 
”ryska stridsvagnar in i Georgien”, ”för andra dagen i rad utsattes Gori för massiva luftangrepp”, 
”Gori – snart en spökstad”, ”Han delades på mitten, vi hittade in huvudet och ena armen”, 
”Georgien begraver sina döda – samtidigt som bomberna faller”. Alla dessa ordval och 
beskrivningar ger en bild av rysk grymhet och aggression då man fortsätter bomba, även fast 
georgierna begraver sina döda. Gori beskrivs som en ”spökstad” och en stad i skräck och de civila 
som vittnen till hur människor sprängts av bomber eller hur de förlorat sina ägodelar. Det finns i 
denna artikel inga beskrivningar av utbrytarregionerna Sydossetien eller Abchazien. Det som kan 
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kopplas till någon av regionerna är en kvinna, vars familj flytt från Sydossetien, och som uttalar sig 
om situationen i regionen, men ur det georgiska perspektivet.  
 
Denna artikel går i stort ut på att beskriva vad som hänt de civila Gori-borna, och därmed beskrivs 
Georgien och dess folk i passiv-form. De är offer för aktiva insatser av Ryssland och rysk militär. 
Det är Ryssland som har, och kommer att attackera mål i Georgien och där inte bara militära 
anläggningar är mål, utan också den civila befolkningen (”bomberna faller”, ”då kom döden”, ”i 
väntan på nästa ryska attack begraver Gori sina döda”).   
 
Övertygande aspekter i denna artikel är framförallt då man använder sig av källor på plats. 
Journalisterna är på plats där bomber har fällts och får direkta ögonvittnesskildringar genom de 
människor som drabbats av kriget. Begränsad användning av siffror förekommer. Det som artikeln 
dock riktar in sig på är att presentera ett emotionellt material. Det är civila vittnesmål och 
beskrivningar av den lidande lokalbefolkningen som står i fokus. Emotionellt betonade ord och 
meningar fyller hela artikeln och gör den då mer intressant och minnesvärd för många läsare. Ett 
exempel är då texten först återger Gori som en fridfull plats, men sen snabbt förvandlas till ett mål 
för Rysslands militär (”Det var en vacker dag. Hon njöt av solen, de grönskande träden och 
väninnornas sällskap. Då kom döden. På ett ögonblick förvandlades den lummiga trädgården till ett 
inferno”).  
 
Detta krig har nyss börjat, men konflikten har pågått under längre tid. Det görs inga explicita 
historiska eller politiska kopplingar, det som täcks i rapporteringen är de ryska militära 
handlingarna och dess effekter. Detta kan implicit kopplas till det historiska förhållandet mellan 
Sverige och Ryssland, där under lång tid det ”stora hotet från öst” har varit det dominerande 
svenska perspektivet. Denna artikel följer okritiskt denna uppfattning. Det görs inga försök att göra 
Ryssland och dess agerande ”mänskligt”, utan Ryssland förblir anonyma anfallare mot ett oskyldigt 
georgiskt folk. Denna artikel tar dock ett mer fredsjournalistiskt initiativ då den behandlar 
människorna som påverkas av beslut tagna på hög politisk nivå. Problemet är att bara en sidas 
lidande framställs i denna artikel, en förenkling av situationen där både Georgien och Ryssland är 
aktiva och utför militära handlingar.   
 
The New York Times –”Russia and Georgia Clash Over Separatist Region” (9 augusti) 
 
Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll, rubrik och ingress samt kartläggning av de 
eventuella bilder och faktarutor som kompletterar artikeln 
 
Artikeln i The New York Times huvudsakliga innehåll är utvecklingen av kriget och de militära 
insatserna i konflikten mellan Georgien och Ryssland/Sydossetien. Internationell diplomati är också 
ett viktigt inslag i textens innehåll. Uttalanden från högt uppsatta politiker i USA, Ryssland, 
Sydossetien, Georgien, NATO och Tyskland görs, med en övervikt åt georgiska och amerikanska 
källor. Korta vittnesmål från befolkningen i Gori (Georgien) och Tskhinvali (Sydossetien) ingår i 
artikel. Artikeln ger också i texten en viss historisk kontext och bakgrund till den nuvarande 
konflikten. Rubriken till denna artikel (”Russia and Georgia Clash Over Separatist Region”) 
förmedlar information om att Ryssland och Georgien har hamnat i en aktiv konflikt om en 
utbrytarregion. Det kommer en mindre rubrik där artikeln fortsätter inne i tidningen som utmålar 
Ryssland som den aktiva parten (”Russia send its forces into Georgia”). Artikeln har ingen 
traditionell ingress, men texten på första sidan kan ses som en inledning (ingress) till den massivare 
texten inne i tidningen. Georgien presenteras visserligen som en militärt aktiv part, men det är 
Rysslands militära agerande som ifrågasätts och fördöms. Ett citat finns på första sidan från den 
ryske premiärministern Vladimir Putin, men det är inget försvar eller argument för det ryska 
agerandet, utan det konstaterar bara att ”war has started”. Georgiens president Micheil Saakasjvili 
ges därefter utrymme och där citatet lyder att Ryssland genomför en ”well-planed invasion”, vilket 
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återigen syftar på det ryska agerandet och inte det georgiska. Till artikeln hör en mellanstor bild 
samt en illustrerad karta. Bilden visar georgiska soldater sittandes på en bil samt en liggande skadad 
soldat. Bildtexten informerar oss om att de är på väg till Gori och att de kommer från strider i 
Sydossetien. I bakgrunden syns suddiga civila. Den illustrerade kartan visar oss Kaukasusregionen 
med Georgien i mitten samt Ryssland i norr med Nordossetien och Tjetjenien markerade samt i 
Georgien Abchazien och Sydossetien markerade. Kartan upptar en mycket liten del av artikelns 
utrymme.   
 
 
Tecken på propaganda 
 
Aktörerna i denna text är Vladimir Putin (Ryssland premiärminister), Micheil Saakasjvili 
(Georgiens president), Dmitri Medvedev (Ryssland president), Ekho Moskvy (en rysk radiostation), 
Marat Kulakhmetov (rysk befälhavare över de fredsbevarande styrkorna), Irakli Alasania 
(Georgiens FN-amdassadör), Shota Utiashvili (arbetar på Georgiens inrikesministerium), George 
Arveladze (rådgivare åt Micheil Saakasjvili), Eduard Kokoity (Sydossetiens president), Richard 
Holbrooke (USA:s tidigare FN-ambassadör), Dana Perino (Vita husets taleskvinna) och Angela 
Merkel (Tysklands förbundskansler). Artikeln är starkt elitfokuserad och utgår nästan exklusivt i sin 
rapportering från officiella källor. Även en övervägande rapportering från georgiska och 
amerikanska källor görs i denna artikel, dock förekommer både Rysslands president och 
premiärminister, en rysk militär samt Sydossetiens president som källor. De två kommentarerna på 
första sidan bekräftar att kriget har startat (Putin) och anklagar Ryssland för att ha planerat 
invasionen sedan tidigare (Saakasjvili). Condoleezza Rice citeras indirekt (första sidan) där det 
framgår att hon kräver ett tillbakadragande av de ryska trupperna. I den större texten (inne i 
tidningen) kommer det första citatet från en rysk radiostation (Ekho Moskvy), vilket används för att 
belysa texten ovanför där journalisten vill presentera det ryska styret som otydligt (citatet från 
radiostationen lyder ”The war in Ossetia instantly showed the idiocy of our state management. Who 
is in charge — Putin or Medvedev?”). Detta citat används för att bygga ett missförtroende gentemot 
Ryssland och dess agerande. Efter det följer indirekta och direkta citat från georgiska källor där på 
olika sätt ryska attacker och situationen i helhet beskrivs (”We are under massive attack”, ”Russian 
planes had bombed the commercial seaport of Poti”). I direkt anslutning tillåts också Sydossetiens 
president att kommentera – ”hundreds of civilians had been killed in fighting in the capital”, vilket 
implicit syftar på dödade civila sydosseter i Tskhinvali (till följd av georgiska attacker). Richard 
Hoolbrook kommenterar längre fram i texten på Rysslands agerande (”They have two goals. To do 
a creeping annexation of South Ossetia and Abkhazia and, secondly, to overthrow Saakasjvili, who 
is a tremendous thorn in their side.”). Därefter citeras Dana Perino, där hon önskar “restraint on all 
sides”. Även Tysklands Angela Merkel citeras med liknande uttalande där hon vill att båda sidorna 
ska ”halt the use of force immediatly”. Artikeln sammanfattas av journalisten där USA:s roll i 
konflikten presenteras. Siffror på antal amerikaner i Georgien redovisas och helt sist behandlas 
USA:s möjliga militära insats. Ingen militär inblandning är aktuell då inte heller någon förfrågan 
från Georgiens har inkommit (texten förutser då att det naturliga är att USA tar ställning mot 
Ryssland).  
 
Explicit information i denna artikel är främst de olika uttalanden som görs från USA, Georgien, 
NATO, Ryssland och Sydossetien och de ställningstaganden som däri görs. Explicit information fås 
också om militära händelser och effekter så som förflyttningar, bombningar, attacker samt döda och 
skadade. Även historiska redovisningar hör till det klart uttalade. Den implicita informationen som 
förmedlas är att Ryssland vill visa och prova sin återfunna militära styrka och att Georgien är målet 
för denna prövning.     
 
Journalisten använder och väljer ord och citat som förmedlar intrycket att Ryssland är den 
aggressiva parten (”The military incursion into Georgia marked a fresh sign of Kremlin 
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confidence”, ”Russian warplanes /…/ attacked Georgian forces”) och Georgien som den 
attackerade och försvarande (”We are under massive attack”, ”well-planned invasion”). Sydossetien 
och Abchazien beskrivs genomgående som separatistregioner eller helt utan epitet (en beskrivning 
som ”utbrytarregioner“ och sex som ”separatistregioner” eller dess militärer som ”separatister”). 
Rubriken är det tydligaste exemplet på hur tidningen/ journalisten bedömer situationen – ”Russia 
and Georgia Clash Over Separatist Region” (egen kursivering).  Det kommentarerna på första sidan 
av artikeln främst refererar till är de ryska krigshandlingarna. Det ställer Ryssland som de aktiva i 
denna konflikt, och Georgien som offer av Rysslands handlingar. Första sidan sätter ramen för 
uppfattningen av den fortsatta texten längre in i tidningen där konflikten delvis sätts in i en historisk 
kontext. Med orden ”Russia conducted airstrikes on Georgian targets on Friday evening” inleds 
artikeln och sätter då direkt Ryssland som den aktiva aktören i konflikten. Georgien beskrivs i 
passiv-form exempelvis då presidenten indirekt citeras att ”landet mobiliserar sina militärreserver” 
som svar på de ryska handlingarna eller med information som t.ex. ”Russian bomb exploded in 
Gori”, ”destroyed Georgian tank”, ”Russian warplanes /…/ attacked Georgian forces” osv.    Dock 
finns vissa anvisningar om att Georgien också är aktiva i den militära konflikten, men de partierna 
och beskrivningarna är få (ett stycke informerar ryska TV rapporterar om hur ryska trupper skickas 
som svar på ”shelling by Georgian forces” i Sydossetien). 
 
Artikelns övertygande aspekter är inte någon omfattande användning av siffror, vilket annars är en 
vanlig retorisk strategi i nyhetsdiskursen. Bara ett stycke, i den relativt omfattande texten, beskrivs 
antal döda och skadade. Objektivitetsidealet används dock i denna text och man låter båda sidorna 
komma till tals, dock så dominerar de västerländska och georgiska uttalandena texten. Uteslutande 
används officiella källor i denna text, vilket ger texten trovärdighet. Fakta ges också av att en av 
journalisterna bakom texten befinner sig på plats i Gori, varifrån direkta vittnesskildringar görs. 
Information om Sydossetien ges genom officiella källor och inte av journalist på plats.  
 
Mot en historisk bakgrund kan ett tydligt amerikanskt perspektiv mot Ryssland och ryskt agerande 
utläsas i artikeln. Den tar delvis upp information som ger ett bredare perspektiv (då genom 
georgiska attacker och militära ingripanden), men vid en sammanfattning av texten ger den utslag 
för en ”naturligt” pro-georgisk hållning. Ryssland står som ett hot och har traditionellt i USA, sedan 
Sovjetunionen existens, betraktats som ett. De fördömanden som görs i artikeln är av det ryska 
agerandet, inte det georgiska. Artikeln gör dock ett försök att måla upp en historisk kontext för 
konflikten, där Georgiens presidents uttalade mål att nå kontroll över utbrytarregionerna, är en av 
konfliktens bakomliggande aspekter. Historisk täckning går dock bara tillbaka till 1990-talet, då 
flera konflikter följde i samband med Sovjetunionens fall. Det saknas således ett djupare perspektiv 
av de historiska händelser som ligger bakom dagens konflikt, man gör en förenkling.  
 
En av journalisterna bakom artikeln rapporterar från Gori i Georgien. Således saknas direkta 
vittnesmål från Sydossetien. Artikelns trovärdighet kunde ha stärkts genom att inte bara utgå från 
georgiskt territorium, utan också från Tskhinvali eller övriga Sydossetien där de georgiska militära 
insatserna främst ägde rum.   
 
The Wall Street Journal – ”The conflict in Georgia: Fighting raises the stakes for embattled 
U.S. ally; Russian assault may be designed to topple president” (11 augusti)17 
 
Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll, rubrik och ingress samt kartläggning av de 
eventuella bilder och faktarutor som kompletterar artikeln 
 
Artikeln behandlar på ett allmänt plan konflikten i Georgien (varför och hur), främst utifrån 
Georgiens presidents (Micheil Saakasjvili) perspektiv. Det är bara citat från Saakasjvili som ger 
                                                           
17 Denna artikel är hämtat ur en databas, vilket gör att eventuella bilder, faktarutor eller kartor inte kan inkluderas i 
analysen. Därför utförs en analys som enbart bygger på artikelns text. 
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perspektiv på händelserna. Artikeln tar upp den aktuella militära konflikten, vad som (delvis) ligger 
bakom den samt de senaste årens utveckling i det georgiska samhället (under Saakasjvilis styre). 
Rubriken till denna artikel är lång informerar om att kriget har blivit allvarligare för en USA-
allierad samt att det ryska motivet kan vara att avsätta Georgiens president (”The conflict in 
Georgia: Fighting raises the stakes for embattled U.S. ally; Russian assault may be designed to 
topple president”). En ingress går inte att utläsa av materialet. Det kan dock, i enlighet med 
nyhetsgenren, antas vara det första textstycket i artikelns brödtext. Där framgår att Saakasjvili har 
beordrat en reträtt efter en ”overwhelming Russian assault”. Också rapporteras där att Ryssland 
havsvägen för in mer trupper i Georgien. 
 
 
Tecken på propaganda 
 
Den enda aktiva aktören i denna text är Georgiens president Micheil Saakasjvili. Rysslands ex-
president (nu premiärminister) Vladimir Putin, förekommer i texten som en antagonist till 
Saakasjvili då Putin bara presenteras som en aktiv motpart till Georgiens utveckling mot ”väst” och 
även som en direkt motsats till Saakasjvili (Putin beskrivs som ”a compact, icy former KGB agent” 
och Saakasjvili med orden ”burly, gangling and excitable”). Kort förekommer också anonyma 
georgiska myndighetspersoner och analytiker i texten. Artikeln är extremt elitfokuserad då det bara 
är citat från en president som förekommer och perspektivet från denna som presenteras. Detta ger 
en stark koppling till propagandaforskningen, vilken redovisar att elitperspektiv kan uppfattas som 
trovärdiga bland läsarna, men ofta är ”vrida” och förledande. De citat som används ger en klar 
vinkling på perspektivet i denna artikel. Det är bara Georgien och Saakasjvilis syn på konflikten 
som kommer till tals och redovisas. Citaten väcker sympati för den georgiska staten som står inför 
det mycket mäktigare landet i norr (”We have the smallest army in the region and Russia has one of 
the biggest in the world. We cannot compete… but our troops are in good shape”, “It´s about saving 
Georgia as a nation”, “It´s weird. We are perceived [by Russia] as some kind of forefront in a 
world-wide plot of the CIA and the Western world against [its] greatness”). Dessa citat används för 
att likna Georgien med väst samt demonisera Ryssland och dess agerande. Saakasjvili sägs också ha 
det georgiska folkets stöd (”The Russian assault that many georgian officials and analysts believed 
is designed in part to drive Mr. Saakashvili from power has rallied Georgians behind him”).   
 
Explicit innehåll i denna text är militära aktioner, bombningar, men det framgår inte vart dessa ägt 
rum. De ryska trupperna får tillökning (okänt antal soldater, 150 stridvagnar). Det förekommer 
mycket information om de beslut som Saakasjvili och Georgien tagit, alltså den politiska nivån i 
konflikten. Man ger även en beskrivning av Georgiens omvandling från en korrumperad och fattig 
nation, till att efter Saakasjvilis makttillträde ha förändrats i en demokratisk och ekonomiskt 
blomstrande riktning (”In a country that for years had lacked electricity for lights, he lit Tbilisi like 
a gaudy Christmas tree”). Implicit finns i denna artikel mycket att hämta. Ryssland presenteras 
aldrig på ett jämställt sätt så som Georgien och framstår i denna text som makthungriga och 
hänsynslösa. Georgien är ett offer, en demokratisk och västinriktad stat som inte behagar de ryska 
intressena. Ryssland är den aggressiva parten då det är rysk militär (”en av världens största 
arméer”) som ”hotar Georgien som en nation”. 
 
Ordvalen i denna text är tydliga, Ryssland beskrivs som en ”björn”, vilken Saakasjvili är den  ende i 
hela Kaukasusregionen som ”vågat utmana”. Georgien som ett offer beskrivs då ”this isn´t about 
South Ossetia anymore” antyder att Ryssland inte bara vill hjälpa Sydossetien, utan har ett mer 
omfattande motiv. ”Heavy assault on Georgian positions”, ”Russia took of the gloves” är två 
exempel på hur rysk politik och militära aktioner beskrivs med ord som mer demoniserar än 
objektivt rapporterar. Ryssland ”straffar” Georigen för sitt beteende (”Russia subsquently imposed 
a series of trade embargoes and other punishment on Georgia”). Saakasjvili beskrivs som 
“excitable” och Putin som “icy /…/ KGB agent”. Samtidigt kan man fråga sig varför det bara är 
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Putin som omtalas, han är inte längre Rysslands president, vilken är Dmitri Medvedev som inte alls 
nämns i artikeln. Regionerna Sydossetien och Abchazien omtalas inte i vidare utsträckning i denna 
text. De få ställen där regionerna nämns är det som regioner, utan att beskrivas som utbrytar- eller 
separatistregioner. Bara en gång benämns regionerna som rysk-stödda separatistregioner. Fokus är 
istället det rysk-georgiska förhållandet i konflikten. Det är Ryssland som är den aktiva parten i 
konflikten i denna text. Det är efter ryska attacker (”assault”) som georgiska trupper retirerar, och 
det är de ryska trupperna som förses med mer pansarvagnar och soldater. De georgiska handlingar, i 
artikeln, är svar på ryskt agerande. Fakta presenteras i samband med emotionella uttryck och ordval. 
Ryska attacker kombineras med ord som ”overwhelming”, ”heavy assault” m.m. och gör då 
informationen (att Ryssland attackerar Georgien) lättare att komma ihåg. Georgien relateras till och 
liknas med Finland under Sovjetunionens attack i andra världskriget 1939. Finland beskrivs som 
heroiskt kämpande mot den numerärt överlägsna Röda armén, och till slut även delvis segrande. 
Detta relaterar direkt till Georgiens nuvarande position och väcker känslor för Georgien som en 
svagares kamp mot den starkare (och onda). 
 
Retoriska verktyg för att bygga en övertygande text är i denna artikel främst citat och information 
från en högst officiell källa – Georgiens president Micheil Saakasjvili. Det är många direkta citat 
som används i texten och officiella källor är allmänt betraktade som mycket trovärdiga. Texten 
målar upp Saakasjvili som dedikerad sitt jobb och allmänt god genom en rad beskrivningar – 
exempelvis ”he hand´t slept in three days and was about to have his first meal with French Foreign  
Minister”, ”rallied Georgians behind him” och ”a /…/ lawyer who swept to power in Georgia at the 
head of a popular, pro-democracy revolution”. Retoriken gör Saakasjvili och Georgien, till skillnad 
från Ryssland och dess ex-president (vilka beskrivs som “the Russian bear”, “icy, former KGB 
agent”, “Russia /…/ imposed a series of /…/ punishment on Georgia”), till goda aktörer. Siffror i 
artikeln redovisar bara för ryska militära förstärkningar (”150 Russian tanks were approaching”).  
 
En direkt reflektion är att perspektivet skulle kunnat ha beskrivits ur den ryske presidentens istället 
för den georgiske. Detta känns dock, med bakgrund mot USA:s och Rysslands historiska relation, 
som en utopisk tanke. Genom den historiska kontext i vilken amerikanska medier verkar, ter det sig 
naturligt att ta en rysk motståndares perspektiv i en konflikt. USA och Georgiens relationer har 
också på sistone växt i omfattning efter president Saakasjvilis ankomst till makten. Artikeln tar inte 
upp andra kommentarer än Saakasjvilis och indirekt i korthet georgiska officiella och anonyma 
analytikers kommentarer och förutsägelser. Det georgiska (indirekt det västerländska) perspektivet 
står oemotsagt och artikeln missar även det grundläggande journalistiska objektivitetsidealet där två 
källor tillåts kommentera på en fråga. Artikeln gör en historisk kontextualisering, men den sträcker 
sig bara bak till 2004, året då Saakasjvili valdes till president. Historiskt får vi information som 
beskriver Georgiens strävan efter demokrati och vilja att ”ena” Georgien. Adzjarien presenteras 
som införlivat i den georgiska sfären utan blodspillan, implicit menat att samma process är möjlig 
för Sydossetien och Abchazien. 
 
Kommersant - "Sammanställning av krigets effekter" (11 augusti) 
 
Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll, samt kartläggning av de eventuella bilder 
och faktarutor som kompletterar artikeln 
 
Två korrespondenter på plats i Georgien resumerar i detta reportage krigets effekter med fokus på 
Georgiens "förluster". Artikeln är uppdelad i tre fragment som är ungefär lika, såväl i sitt omfång 
som i betydelse. Den inledande delen ("För Stalin!") beskriver effekterna av de våldsamma ryska 
attacker som Georgien blivit utsatt för. Journalisterna nämner flygbombningar av militära objekt i 
Marneuli och enstaka bombningar utanför Tbilisi, men koncentrerar sig huvudsakligen på 
"lördagens bombräd i Gori". Flygattackens mål var inledningsvis en militärbas placerad i Gori, men 
på grund av piloternas misstag har ett av stadens bostadskvarter blivit förstört. Artikelns andra 
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fragment ("Alla ska ljuga") behandlar det "förbittrade" informationskriget som "ledsagar" militära 
handlingar mellan Georgien och Ryssland. I detta fragment citeras källor från båda sidor och deras 
påståenden relateras till varandra eller till den verklighet som journalisterna själva upplever i Gori. 
Det poängteras också att det i Georgien inte är lätt att lära känna "Moskvas version", eftersom alla 
ryska kanaler blivit stängda och ryska webbsidor (med domänen .ru) blockerats av Saakasjvili. I 
den avslutande delen ("Folkets ovilja") beskrivs det som händer i Georgiens huvudstad med fokus 
på folksamlingen i centrala Tbilisi. Dessa (200-300) människor, flyktingar från georgiska byar i 
Sydossetien, har samlats vid parlamentsbyggnaden i väntan på hjälp från Georgiens regering. 
 
Artikeln kompletteras med två bilder, varav den ena är en illustrerad karta över konfliktområdet och 
den andra ett foto på ett sönderbombat bostadshus. Kartan förser läsaren inte bara med geografiska 
förhållanden där Georgien och dess grannländer visas, utan det är också en militärkarta där bl.a. 
placering av georgiska militärstyrkor, landets militära objekt, flygplatser och -baser, och, med röda 
eldsymboler, de objekt och områden som blivit utsatta för ryska flygattacker markerats. Kartan 
visar även oljeledningen Baku-Tbilisi-Ceytan, som går igenom området. Att inkludera 
oljeledningen i kartan kan tolkas som ett tecken på att den utgör ett viktigt strategiskt objekt vilket 
kan mycket sannolikt vara en av krigets riktiga orsaker. Fotot visar ett förstört 5-vånings hus och tre 
människor som befinner sig i dess ruiner. Bildtexten förklarar att ryska piloter som hade en 
militärbas som mål, istället bombade ett bostadskvarter.  
 
Från artikelns rubrik ("Sammanställning av krigets effekter") och ingress ("Kommersants 
korrespondenter har bedömt Rysslands och Georgiens förluster i kriget") framgår att den kommer 
att behandla resultat av stridshandlingar. I ingressen utvidgas artikelns ämne, då det förmedlas att 
det vid sidan om synliga effekter av stridshandlingar även kommer att handla om ett "förbittrat 
informationskrig mellan Moskva och Tbilisi". Varken rubriken eller ingressen tyder på att 
tyngdpunkten i brödtexten kommer att läggas på Georgiens förluster. 
 
 
Tecken på propaganda 
 
Bland aktörerna, som förekommer i reportaget finns representanter för båda parter, dock är det 
georgiska aktörer som dominerar starkt.  
 
Värt att uppmärksamma är det faktum att både Ryssland och Georgien avslöjas, vilket hör till ett av 
fredsjournalistikens kännetecknande drag (Lynch & McGoldrick, 2005:7). T.ex. poängterar 
journalisterna att uppgifterna från båda sidor "ej är tillräckligt exakta" och ofta motsäger varandra. 
Dock är det enbart då det handlar om informationskriget som båda parterna avslöjas. När det 
handlar om stridshandlingar, är uppdelningen i "oss" (georgier) och "dem" (ryssar) mycket tydlig 
("Så att våra /styrkor/ finns inte kvar i Tschinvali"; "Alla georgiska byar som ligger i Sydossetien 
/.../ är nu rensade av sådana som vi") och då är det enbart ryska styrkornas våldsamhet som utsätts 
för hård kritik (t.ex. Ryssland "bombade bostadsområden", medan Georgien "har utsatts för ryska 
bombräder", för en "fruktansvärd attack" osv.). Georgier skildras genomgående som offer; deras 
grannar och bekanta har dött, bostäder förstörts etc. Dessutom har de georgier som innan kriget var 
bosatta i Sydossetien, på grund av sin etniska bakgrund, blivit tvungna att lämna sina bostäder och 
fly till Georgien. Ordvalen hos källorna demoniserar Ryssland ("järnplätt"- för en förstörd bil;  "en 
fruktansvärd attack"; "framför mina ögon blev människornas huvud avslitna"). Ordvalen hos 
journalisterna skapar genomgående medlidande med den civila befolkningen som drabbats av 
kriget. Sådan polarisering, där den ena sidan ("vi") humaniseras och den andra ("de") demoniseras 
är en av aspekterna som tyder på propaganda (Luostarinen, 2002:36ff).   
 
I sin helhet genomsyras dock reportaget i Kommersant inte av statlig (Rysslands) propaganda. Det 
finns t.o.m. klara tecken som tyder på journalisternas försök att undvika den. Först och främst 
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befinner sig reportrarna i Georgien och refererar för det mesta från georgiska källor. Det bidrar till 
att de beskrivna händelserna får ett georgiskt perspektiv, vilket innebär att Ryssland framstår som 
en "ond och våldsam anfallare" (då landet genomför flygattacker mot Gori). I en bredare medial 
kontext (i Ryssland), där det är det rysk-sydossetiska perspektivet som är starkt dominerande, kan 
denna artikel således betraktas som ett försök att belysa händelserna med utgångspunkt från 
"fiendens" sida och beskriva lidandet av georgiskt folk. Anmärkningsvärt är dock det faktum att 
artikeln brister i beskrivningen av kontexten och den historiska bakgrunden till det aktuella kriget. 
Den är koncentrerad på "här-och-nu", utan att ens nämna de nyligen genomförda georgiska attacker 
av Sydossetiens huvudstad Tschinvali. 
 
På mikronivån försöker reportrarna undvika propaganda genom att förhålla sig kritiskt till de 
officiella källorna. Användningen av officiella källor, som exempelvis nationella ledare, ministrar, 
ambassadörer, militärer av hög rang, är enligt Herman och Chomsky (Herman & Chomsky, 
1988:18f) en indikator på propaganda. I denna artikel förekommer dock bara två officiella källor, en 
från vardera sidan (vicechefen för de ryska militärstyrkorna Anatolij Nagovitsin och 
pressekreteraren av det georgiska säkerhetsrådet Zura Kachkachisjvili) och deras utsagor ifrågasätts 
av reportrarna. De påpekar att uppgifterna från båda sidor "ej är tillräckligt exakta" och ofta 
motsäger varandra, samt bevisar att de dessutom inte stämmer med verkligheten.  
 
För övrigt är reportaget folkorienterat och skildrar hur den civila befolkningen påverkas av kriget. 
Reportrarna låter "vanliga" människor komma till tals, bland dem två manliga Gori-bor och en äldre 
georgisk kvinna som var tvungen att fly från en georgisk by i Sydossetien.  
 
Izvestija - "Våra stridsvagnar flödade som stål" (11 augusti) 
 
Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll, samt kartläggning av de eventuella bilder 
och faktarutor som kompletterar artikeln  
 
I detta omfattande reportage (en heltäckande A2 sida) beskrivs hur konflikten mellan Georgien och 
Sydossetien startar den 8 augusti och utvecklas fram till 11 augusti. Reportern befinner sig i 
Sydossetiens huvudstad Tschinvali sedan innan krigets officiella utbrott och är själv ögonvittne till 
de aktuella händelserna. Han skriver att den väpnade konflikten mellan Georgien och Sydossetien 
börjar torsdagen den 8 augusti, när "Georgien, emot de internationella avtalen, för sina styrkor in i 
konfliktområdet och attackerar civilbefolkningen" i Tschinvali. Kl. 23:20 på torsdag kväll 
exploderar den första georgiska bomben, "bara 50m ifrån de ryska fredsbevarande styrkornas stab". 
Vidare följer händelseförloppet en kronologisk ordning, där journalisten bl.a. beskriver Georgiens 
angrepp på Tschinvali; sin egen flykt från hotellet till de ryska fredsbevarande styrkornas stab; sin 
vistelse i ett skyddsrum på staben, där även andra journalister och delar av Tschinvalis 
civilbefolkning gömmer sig; stadens bombning och "utrensning", "kvarter efter kvarter"; besöket av 
vice statsministern av den Sydossetiska republiken som meddelar om att "80 % av staden och 90% 
av republiken är ockuperade av georgiska styrkor" samt att "förlusterna är enorma"; journalisternas 
gemensamma beslut att lämna den av georgierna "omringade" staden och den farliga vägen till 
Nordossetien då deras bil två gånger utsätts för skottlossning; mötet med ryska pansarvagnar som är 
på väg mot Tschinvali. 
 
Av de fyra bilder som kompletterar reportaget är en placerad på tidningens framsida, där artikeln 
först presenteras. Den visar en lång kedja med pansarvagnar och annan militärteknik som rör sig i 
den ena riktning på en bergväg. Bildtexten förklarar att det är "Pansarteknik från den 58:e armén - i 
Sydossetien". Vidare hänvisas läsaren till sida två där själva reportaget med tre andra bilder 
publiceras. På en av dem skildras fem män i hjälmar som sitter på huk vid väggarna i ett litet rum. 
Två av männen har professionella videokameror, vilket tyder på att det finns fler journalister i 
konfliktområdet som är tvungna att gömma sig på de fredsbevarande styrkornas stab. Bilden 
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illustrerar artikelns inledande stycke och talar om den i Tschinvali rådande skräcken. På en andra 
bild porträtteras en ung man i rysk militäruniform som talar i telefon. "Ledaren av de 
fredsbevarande styrkorna, Marat Kulachmetov, uppmanade in i sista stund den georgiska sidan att 
besinna sig" - lyder bildtexten. Bilden förmedlar en image av ryska militärer, som agerar strikt 
enligt lagar och dekret och som ej besvarar attacker av den georgiska armén så länge de inte fått 
order från Moskva om att göra motstånd. I brödtexten får denna bild en negativ konnotation, då det 
förklaras att de ryska fredsbevarande styrkorna "väntar på order, medan det i Tschinvali mördas 
civila osseter, ryska medborgare". Det tredje fotot är det mest känsloladdade. Det är en närbild på 
en ung kvinna och en 12-13-årig flicka som förmodligen är hennes dotter. Båda, iklädda linne, 
shorts och strandsandaler, sitter på huk i ett hörn av en lokal. Kvinnan kramar flickan och skyddar 
hennes huvud med sina händer. "Denna familj fick också skydd hos fredsbevakare" - lyder 
bildtexten.  
  
Artikelns metaforiska rubrik ("Våra stridsvagnar flödade som stål") sammanfattar reportagets sista 
händelse: när journalisterna, på väg mot Nordossetien, möter hundratals ryska stridsvagnar som 
åker i en oavbruten kedja mot Tschinvali. Reportagets sista rader lyder: "...Till mötes gick våra 
stridsvagnar. 200 kilometer av stridsvagnar. Ögonen blev fyllda av tårar. Antingen var det på grund 
av avgaser eller av stolthet för nationen. Men snarare av de båda". Även en av bilderna, som nämnts 
ovan, illustrerar också denna händelse. Det är således denna händelse som journalisten framhäver 
som artikelns huvudidé. Med sådan rubrik och en bild på tidningens framsida vill han understryka 
att Tschinvali, efter tre dygn av stridshandlingar, nu är räddad: den ryska hjälpen är på väg. 
Rubriken, som dessutom skapar vi-känsla, skulle i den aktuella kontexten (dvs. i Ryssland) mycket 
sannolikt väcka läsarens stolthet för hemlandet (Ryssland).  
 
Den dramatiska och intresseväckande ingressen, med sina korta och känsloladdade meningar, 
påminner snarare om en skönlitterär text än en nyhetstext: "Sedan den 8 augusti är det officiellt 
tillåtet att skjuta vargar i republiken Sydossetien. Det fanns alldeles för många rovdjur på sistone 
och de utgjorde ett reellt hot mot den lokala befolkningen. Men samma dag, dagen för OS-
invigningen i Peking, startade bombningar av republiken. Vargarna har gått. Men istället har det 
kommit andra. I georgiska strids- och pansarvagnar. Det är de som har börjat skjuta mot 
civilbefolkningen - mot våra medborgare." Ingressen fungerar som en metaforisk och 
intresseväckande inledning till det kommande reportaget, snarare än som textens sammanfattning 
(vilket är ingressens vanligaste syfte i nyhetstexter). Även i ingressen fortsätter journalisten att 
anspela på patriotismen och vi-känslan ("våra medborgare"). 
 
 
Tecken på propaganda 
 
Att reportern befinner sig i Tschinvali och själv får uppleva de aktuella händelserna påverkar 
naturligtvis urvalet av aktörerna som förekommer i reportaget. Källorna är, för det mesta, militärer 
av såväl hög rang som vanliga soldater, representanter för ryska fredsbevarande styrkor, samt några 
journalister som också befinner sig i konfliktområdet. Det är enbart ryska och sydossetiska källor 
som förekommer i artikeln, vilket kräver en kritisk läsning då det finns sannolikhet för förekomst av 
den ryska/sydossetiska propaganda i texten.  
 
Det faktum att reportern befinner sig i konfliktområdet och beskriver allt som händer där, utifrån 
egna upplevelser (han är tvungen att rymma från hotellet; söker skydd hos ryska fredsbevakare; 
försöker rymma från den bombade Sydossetiens huvudstad osv.) påverkas texten även i ett annat 
avseende. Den blir nämligen personlig, vilket bryter mot en av grundläggande regler för 
nyhetsdiskursens stil (van Dijk, 1988:74). Reportern beskriver inte bara vad han gör ("Jag skriver 
detta reportage sittandes i pall..."; "..jag sprang ner"; "tillsammans med Olga Kirij /.../ gick 
vi...";"..jag hann inte nå staben..."), utan även vad han känner ("Klockan var sju på morgonen. 
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Lusten att leva var enorm.", "Jag beundrade mina kollegor", "Den här kaptenen kommer jag aldrig 
glömma"). Detta bidrar till att texten blir partisk. 
 
Genomgående i texten görs en tydlig uppdelning mellan "fienden" (georgier) och "oss" (ryssar och 
sydosseter): "...fienden började retirera. Vi är räddade"; "de har svurit att jämna vår stab med 
marken"; "georgiska trupper /.../ rensade kvarter efter kvarter"; "vi får enorma förluster"; "under 
våldsamma skottlossningar fortsatt de /journalisterna/ göra TV- och telefonreportage"; "...ossetiska 
kvinnor och barn gick ur källaren. /.../ De kunde ha gjort en korridor för civila. Alla gör ju så! Men 
nej! De öppnade eld på en gång". Fienden demoniseras ("georgier har svurit att jämna vår bas med 
marken", "tillfogade starka slag mot civilbefolkningen", "slår mot bostadskvarter", "genomför 
massbombningar av Tschinvali" etc.), medan ryska journalister, fredsbevakare och civila osseter 
framstår som offer och hjältar ("offer bland civilbefolkningen är enorma!", "kolossala förstöringar", 
"Jag beundrade mina kollegor" osv.). Flera gånger understryks i texten att sydosseter är "våra 
medborgare", vilket är ett sätt att skapa en vi-känsla och understryka gemenskapen mellan osseter 
och ryssar. Denna polarisering hör till en av propagandas aspekter (Kempf, 2002:70). 
 
I reportaget drar journalisten paralleller mellan fienden, Georgiens president Micheil Saakasjvili, 
och Hitler, vilket hör till ett av propagandas kännetecknande drag (Lynch & McGoldrick, 2005:95). 
Denna jämförelse görs i texten både explicit ("... är Saakasjvili inte bättre än Hitler") och implicit  
då journalisten drar paralleller mellan dagens Tschinvali och Stalingrad under andra världskriget. 
 
Reportaget i Izvestija målar upp georgier som "de onda" och sydosseter som "de goda", och har 
således ett tydligt pro-rysk/pro-Sydossetiskt perspektiv, vilket kan förklaras med historiska 
relationerna mellan Sydossetien och Ryssland. Den entydiga, negativa, inställningen till georgier 
kan i sin tur också tolkas utifrån den senaste tidens utvecklingsmönster i relationerna mellan 
Ryssland och Georgien, då de politiska relationerna mellan länderna har blivit "kalla" och 
spänningarna ökat, särskilt sedan Georgien uttryckte sitt önskemål att bli medlem i NATO. Om fler 
f.d. sovjetstater, Rysslands nuvarande grannländer, blir NATO-medlemmar kan detta, enligt den 
rådande allmänuppfattningen, innebära ett allvarligt geopolitiskt hot för Ryssland.  
 
Moskovskij Komsomolets -  "Välkomna till  helvetet!" (11 augusti) 
 
Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll, samt kartläggning av de eventuella bilder 
och faktarutor som kompletterar artikeln  
 
Reportaget presenteras först på tidningens framsida, där dess rubrik, ingress och även en bild 
publiceras. Bilden visar siluetter av fyra män i militäruniform och hjälmar i en mörk lokal, i 
bakgrunden syns eld.   
 
Artikelns författare, en kvinnlig korrespondent, har under tre dygn befunnit sig i Sydossetien och 
själv fått uppleva det som har hänt där. I sitt reportage, som är uppdelat i tre fragment (varje 
fragment för ett dygn i konfliktområdet), återger hon i kronologisk ordning, ofta med tidsangivelse, 
vad som pågår i Tschinvali. Natten till fredagen befinner hon sig på den ryska fredsbevarande 
styrkornas stab och blir själv ögonvittne till krigets utbrott, när "den georgiska armén börjar en 
massbeskjutning av Sydossetiens huvudstad Tschinvali". Även hela fredagen gömmer hon sig, 
tillsammans med andra journalister och civila sydosseter, i ett skyddsrum på fredsbevakarnas stab. 
På fredag kväll följer hon med en grupp spanare, och lyckas på så sätt rymma från Tschinvali till 
Dzhava, en sydossetisk by som ligger närmare gränsen till Ryska federationen. Därefter, lördagen 
och söndagen, följer hon med de ryska militärstyrkorna som gör försök att återta Tschinvali.      
 
Artikeln kompletteras med två bilder, varav den ena visar en rysk soldat som sitter på en stridsvagn, 
med händerna knäppta. Bilden kan tolkas som att ryska soldater och fredsbevarande styrkor inte 
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besvarar georgiska attacker, trots att möjligheten finns. De väntar på order från Moskva. Det senare 
kan även ha en negativ konnotation: ryska soldater fördöms för att vara overksamma och låta ryska 
medborgare dö. Detta är artikelns andra genomgående tema, vid sidan om beskrivning av 
stridshandlingar. Den andra bilden, som är betydligt mindre i storlek, visar en förstörd stridsvagn 
bland ruiner. Bildtexten förklarar: "En förstörd georgisk stridsvagn på en av Tschinvalis gator". 
Bilden fungerar som ett bevis på att Tschinvali har blivit utsatt för georgiska attacker som 
förvandlat den till en ödestad "i ruiner och eld". 
  
Artikeln följs av en kort informationsruta som informerar att "50 ryska journalister, som hade blivit 
blockerade på ett skyddsrum på fredsbevakarens stab i Tschinvali, vände sig till rättsskydds-
organisationer - Röda korset, OSSE och FN - med anmodan om att organisera en evakuerings-
korridor från staden". Begäran adresserades till Kacha Lomaia, sekreterare av Georgiens 
säkerhetsråd, men "inget svar" har kommit från den georgiska sidan. Dessa uppgifter kan uppfattas 
som en antydan på att Georgien inte tar hand om civila som bor eller för tillfälligt befinner sig i 
konfliktområdet. 
 
Artikelns rubrik ("Välkomna till helvetet!") är starkt känsloladdad och väcker allmän rädsla och 
skräck. I den befintliga kontexten (dvs. i Ryssland) kan denna rubrik även tänkas framkalla 
medkänsla med sydosseter å ena sidan, och bitterhet med och fördömelse av den georgiska sidan å 
den andra. Ingressen består av två delar, som tillsammans uttrycker textens huvudämnen och 
fungerar som textens sammanfattning. Dess första del informerar om att "MK:s korrespondent Irina 
Kusenkova befann sig i själva epicentrum av stridshandlingarna, när den georgiska attacken mot 
Tschinvali började natten till fredagen. Igår förmiddag lyckades hon överlämna ett reportage - 
mirakulöst lyckades Irina, tillsammans med en grupp spanare, rymma från den sönderbombade 
staden... Denna flykt tog nio timmar." Ingressens andra del sammanfattar i punktform de viktigaste 
händelserna av krigets alla dygn:  
 
”- Georgier avlossade skott från ”Grad”18 mot fredsbevakarnas stab 
- Tschinvali finns inte längre - det är ett ”andra Stalingrad” 
- Hur en kolonn av den ryska armén under befäl av general Chruljov blev sönderbombad: var 
återtagning av Tschinvali för tidig?” 
 
 
Tecken på propaganda 
 
Att reportern befinner sig i konfliktområdet och, liksom andra civila, gömmer sig i skyddsrum på de 
fredsbevarande styrkornas stab i Tschinvali, påverkar naturligtvis urvalet av aktörerna som 
förekommer i reportaget. Alla (med ett undantag) är ryska fredsbevakare och militärer. Undantaget 
utgörs av "sydosseter" som nämns mot artikelns slut: " - Ryssarna kommer väl inte gå härifrån och 
lämna oss? - tittar osseterna bedjande på militärerna. I Dzhava är denna den mest spridda frågan". 
Denna formulering representerar den allmänna stämningen som råder i den icke-erkända republiken 
av Sydossetien. Genom att enbart låta representanter av den ena parten i konflikten komma till tals, 
förbiser artikeln det journalistiska objektivitetsidealet. Vidare är det militärer av hög rang som 
dominerar i reportaget, då de betraktas som mer pålitliga än t.ex. obefordrade soldater. Sådan 
selektiv användning av källor, med prioritering av officiella källor, som exempelvis militärer av hög 
rang är en indikator på propaganda (Herman & Chomsky, 1988:18f). 
 
Eftersom reportern påverkas direkt av det som händer i konfliktområdet blir hon själv en av 
aktörerna. Flera gånger i texten skriver hon om sig själv, vilket naturligtvis gör texten personlig: 
"...jag /satt på golvet/ vid dörren till general Kulachmetovs rum"; "Jag frågar om jag får följa med"; 
"Jag åker tillsammans med specialstyrkorna till Tschinvali". Dessutom är hon en s.k. ”inbäddad” 
                                                           
18 Grad – mobilt, militärt raketartillerisystem (Källa: Wikipedia) 
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journalist, då hon följer med ryska militärer när de gör ett försök att "befria" Tschinvali. Lynch  och  
McGoldrick räknar ”inbäddning” till en av krigspropagandas strategier (2005:110f).  
 
På det implicita planet jämförs i artikeln Georgiens president Micheil Saakasjvili med Hitler, då 
reportern drar paralleller mellan Tschinvali och Stalingrad, en stad som i slaget mellan Tyskland 
och Sovjetunionen under andra världskriget blev helt förstörd: "Tschinvali som stad finns inte 
längre - som Stalingrad". Som nämnt ovan hör sådana paralleller till ett av propagandas 
kännetecknande drag (Lynch & McGoldrick, 2005:95). 
  
Uppdelningen i "oss" (ryssar och osseter) och "de" (georgier) är tydlig. De ordval som journalisten 
gör demoniserar georgier ("georgier skjuter till skadade döds "; "den georgiska armén påbörjar 
massbeskjutning"; "det mest förvånande är att efter den här fruktansvärda artilleriattacken kallar 
Tbilisi allt som händer för "svarsåtgärder"; "vi utsätts för skottlossning liksom på en skjutbana") 
och framställer dem som opålitliga och lögnaktiga. Det senare - genom att det i artikeln tas upp det 
faktum att "Georgiens president Michael Saakasjvili förklarade att han förbjöd svarseld på 
sydossetiska provokationer", men tre timmar efter presidentens officiella uttalande började den 
georgiska armén en "massbeskjutning av sydossetiska huvudstaden". Informationen "om en 
korridor för civila och journalister" som kommer till den ryska fredsbevarande staben, väcker  
misstro bland ryska fredsbevakare. Som det senare visas ("en halvtimme efter det återupptas 
skottlossningar") är misstron helt bekräftad. Osseter däremot skildras genomgående som offer, och 
ryska militärer och fredsbevarande styrkor framstår som hjältar och som personer som strikt följer 
lagar, order och direktiv. Detta är särskilt synligt när det nämns att ryssarna är tvungna att skydda 
sig i staben, som utsätts för kraftiga bombningar och skottlossning, utan att göra ett väpnat motstånd 
då de inte fått order från Moskva som skulle tillåta det. Sådan skildring av händelser genomsyras av 
journalistens egna ideologi och kan därmed betraktas som propagandistisk (Kempf, 2002:70).  
 
Det perspektiv på kriget som ges i denna artikel tar utgångspunkt i det historiska och traditionella 
sydossetisk-ryska förhållandet. Enligt det perspektivet är sydosseterna en folkminoritet i Georgien, 
som diskriminerats och vars rättigheter kränkts av georgier under lång tid. Ryssland har genom åren 
varit en garant för freden i området och stött Sydossetien i dess kamp för självständighet. Samtidigt 
har relationerna mellan Georgien och Ryssland varit mycket spända under de senaste åren, bl.a. på 
grund av Georgiens strävan mot att bli medlem i NATO. Den dominerande allmänuppfattningen i 
Ryssland är att landet ska fortsätta stödja republiken Sydossetien.  
 
 

6.4 Sammanställning – kritisk diskursanalys 
 
Artiklarna i de ryska tidningarna är textmässigt mest omfångsrika, medan de svenska är minst 
omfattande. På grund av urvalskriterierna för analysen (det första reportaget av journalist på plats i 
konfliktområdet, efter att kriget brutit ut) har artiklarna olika innehåll och fokus på ämnen. De flesta 
journalisterna rapporterar från Georgien (DN, SvD, Aftonbladet, The New York Times, The Wall 
Street Journal och Kommersant) och bara två från Sydossetien (Izvestija och Moskovskij 
Komsomolets), vilket tillsammans med tidpunkten för reportaget naturligtvis påverkar urvalet av de 
ämnen som behandlas i artiklarna.  
 
Den kritiska diskursanalysen av åtta reportage har visat både skillnader och likheter i omfattning, 
utformning, innehåll och förekomst av propaganda. En av de främsta aspekterna som tyder på 
propaganda är uppdelningen av krigets aktörer i två motstående parter - Georgien och 
Sydossetien/Ryssland (Luostarinen, 2002:36ff). Det förekommer i artiklarna en polarisering (där 
ena sidan är "vi", de goda, och den andra "dem", de onda) mellan dessa aktörer, som i vissa texter är 
mer explicit uttalad medan den i andra är mer diskret. Särskilt tydlig är den i två ryska tidningar 
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(MK, Izvestija), Aftonbladet och The Wall Street Journal. DN, SvD, Kommersant och The New York 
Times beskriver också kriget som en händelse mellan två motstående parter, men är inte lika 
explicita i uppdelningen i "vi" och "dem". I de flesta artiklarna (alla svenska och amerikanska) är 
det Georgien som framställs som "oss" och Ryssland/Sydossetien blir således "dem". I två ryska 
tidningar (MK, Izvestija) är det motsatta perspektiv som råder då Georgien är "de onda", och 
Sydossetien "de goda". Dessa perspektiv ses som naturliga, och enda möjliga, med bakgrund av 
ländernas politiska och historiska kontexter. Även andra faktorer, såsom den etablerade nationella 
kulturen som medieinstitutionerna är en del av, gemensamma värderingar och bakomliggande 
ideologier, kan vara orsaker till dessa perspektiv (McNair, 2008:58ff). Kommersant är den enda 
tidning som inte gör en tydlig uppdelning i "vi" och "dem". Den kritiserar det ryska militära 
agerandet i Georgien, vilket medförde civila offer och omfattande förstörelse av infrastruktur. 
Artikeln uppmålar inte heller ett "vi" med Georgien, utan kritiserar båda sidorna i konflikten. 
 
Användningen av officiella källor, exempelvis nationella ledare, ministrar, ambassadörer, militärer 
av hög rang, är en annan indikator på propaganda (Herman & Chomsky, 1988:18f). De flesta av de 
analyserade artiklarna är starkt elitfokuserade. Hit hör DN, SvD, The New York Times och The Wall 
Street Journal, vilka främst låter elitpersoner (Saakasjvili, Bush, Putin, Medvedev, Merkel, Lomaia, 
Boldyrev m.fl.) komma till tals. Artikeln i Aftonbladet är tvärtemot de tidigare nämnda helt 
folkorienterad, då den bara refererar "vanliga" människors perspektiv. Kommersant är övervägande 
folkorienterad: den låter en hög källa från vardera sida komma till tals, men är annars 
folkorienterad. Ett mer avvägt förhållningssätt har de två ryska tidningarna, MK och Izvestija, där 
källorna utgörs av främst militärer och fredsbevakare, av såväl hög som låg rang. 
 
Det journalistiska objektivitetsidealet strävar efter att låta båda sidor i en konflikt komma till tals. 
Motsatsen innebär att den journalistiska texten blir vinklad till det ena eller andra perspektivet. Av 
de i analys ingående artiklarna är det de i The New York Times och SvD som har en balans mellan 
källorna från Ryssland/Sydossetien å ena sidan, och Georgien och västvärlden å den andra. Fyra 
tidningar förbiser idealet med en balanserad representativitet av aktörer. The Wall Street Journal 
och Aftonbladet refererar enbart från georgiska källor, medan Izvestija och MK bara refererar från 
ryska och sydossetiska. I DN dominerar förekomsten av georgiska och amerikanska källor. 
Kommersant domineras av georgiska källor.   
 
Ordval som görs i journalistiska texter vägleder läsare, visar på journalistens ideologiska bakgrund 
samt förstärker de i samhället dominerande uppfattningarna. Beskrivning av sydosseter som 
separatister, Rysslands ledning som representerad av "iskalla f.d. KGB-agenter" och "som använder 
oproportionerligt våld mot Georgien", "en liten demokrati vars existens hotas", är förekommande i 
amerikanska och svenska tidningar. Enligt det dominerande perspektivet i ryska tidningar framstår 
Georgien som hänsynslösa och våldsbenägna, i stånd att begå folkmord och etnisk rensning av den 
ossetiska minoriteten. 
 
Propagandaaspekten är synlig i rapporteringen av konflikter och krig då jämförelser mellan 
"fienden" och kända historiska förbrytare och diktatorer görs. Vanligast är att jämställa ett 
"fiendelands" ledare med Hitler (Lynch & McGoldrick, 2005:95f). I västvärlden kan det även 
förekomma liknelser med Stalin, då Sovjetunionen under Kalla kriget var den stora "fienden" 
(Herman & Chomsky, 1988:29f). Då uppfattades kommunismen som ett hot mot det västerländska 
kapitalistiska samhället, vilket även idag i stor utsträckning tillskrivs Ryssland sedan Putin övertog 
presidentposten efter Jeltsin. I MK och Izvestija dras paralleller mellan Hitler och Georgiens 
president Saakasjvili. The Wall Street Journal relaterar den Ryska federationens handlingar med 
Sovjetunionens anfall på Finland under Andra världskriget och likställer på så sätt den nuvarande 
ryska ledningen med Stalin.     
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För att legitimera en sidas handlingar i krig används en rad argument, som t.ex. att "vi har stöd av 
allierade", "inga andra utvägar förutom krig kvarstår" samt "vi måste rädda dem", vilka är typiska 
indikatorer av propaganda (Lynch & McGoldrick, 2005:95f). Tydliga exempel finner vi bland annat 
i The New York Times som redovisar att Georgien har stöd av NATO och "västländer". Från MK 
och Izvestija framgår att Ryssland "inte har något annat alternativ" och "måste rädda" sydosseterna.   
 
Redogörelsen ovan visar på en relativt omfattande förekomst av propaganda, vilket är ett av 
krigsjournalistikens utmärkande drag. Även andra indikatorer pekar på en dominans av 
krigsjournalistik framför fredsjournalistik i rapporteringen om konflikten. Alla artiklar är reaktiva 
och har ett tydligt här-och-nu perspektiv. De flesta fokuserar på krigets synliga effekter så som 
antal döda och skadade samt förstörelse av infrastruktur. Majoriteten av artiklarna är 
elitorienterade, de refererar främst från höga officiella källor. Alla artiklar har ett två-
aktörsperspektiv samt fokuserar på det som skiljer parterna åt, istället för att söka och ge underlag 
till en fredlig konfliktlösning. Alla artiklar, med undantaget Kommersant, dikotomiserar de goda 
och de onda i konflikten, dock i varierande grad. Artiklarna är övervägande partiska, enbart ryska 
Kommersant kritiserar och "avslöjar" båda sidorna. De undersökta texterna är överlag fyllda med 
känsloladdade ord och emotionella beskrivningar. Förekomsten av offermålande språk är inte 
omfattande, bara Aftonbladet fokuserar i större utsträckning på offer och deras lidande. Däremot är 
ett demoniserande språk mer utbrett i alla de analyserade artiklarna. I ryska tidningar (exklusive 
Kommersant) demoniseras Georgien och i övriga demoniseras Ryssland. 
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7. Diskussion 
 
Denna uppsats syfte har varit att jämföra pressens rapportering om Georgienkriget i tre länder: 
USA, Sverige och Ryssland. Fokus har lagts på att kartlägga i vilken utsträckning rapporteringen 
styrs av krigs- respektive fredsjournalistik samt huruvida propaganda, som utgör en av 
krigsjournalistikens grundläggande aspekter, förekommer i de olika ländernas press. För att besvara 
syftet har en kvantitativ innehållsanalys av nio tidningar, tre i vart och ett av de undersökta 
länderna, utförts. Totalt har 600 artiklar ingått i den kvantitativa anlysen. Denna uppsats har 
breddats med en kritisk diskursanalys (CDA), där en artikel från åtta dagstidningar, (två 
morgontidningar från vardera USA, Sverige och Ryssland samt även två kvällstidningar, en svensk 
och en rysk) har studerats. De teorier som uppsatsen bygger på är Galtungs principer för freds- och 
krigsjournalistik, vidareutvecklade av Lynch och McGoldrick. Propaganda-aspekten har undersökts 
med stöd av en samling teoretiska ramverk kring propaganda där bl.a. delar av Herman och 
Chomskys Propagandamodell, Kempf och Loustarinens studier samt Lynch och McGoldricks 
journalistiska observationer ingår. 
 
Studiens resultat visar att det är den krigsjournalistiska ramen som dominerar över den 
fredsjournalistiska i alla de undersökta länderna. Detta resultat bekräftar Lynch och McGoldricks 
påstående om att krigsjournalistik idag är den dominerande diskursen när det gäller mediernas 
rapportering om krig och konflikter (Lynch & McGoldrick, 2005:209). Det innebär att 
journalisterna i sina berättelser gynnar krig och att de inte främjar en fredligare värld. Å andra 
sidan, liksom Hanitzsch (2004) påpekar, är journalisternas möjligheter att sprida fred begränsade. 
Så därför innebär inte en fredsournalistisk ram per se att konfliktlösning eller fred gynnas. 
Majoriteten av artiklarna i Sverige, USA och Ryssland karaktäriseras av krigsjournalistikens 
aspekter (Lynch & McGoldrick, 2005), då de bl.a. presenterar kriget som en konflikt mellan två 
parter, målar upp parterna som "goda" eller "onda", fokuserar på krigets synliga effekter, är 
elitistiska och bortser från krigets historiska byggstenar och kontext. Dessutom används i de flesta 
artiklarna ett omotiverat starkt språkbruk med känsloladdade och demoniserande ordval. Detta 
resultat går emot Maslogs m.fl. (2006) tidigare undersökning där fem asiatiska länder studerades 
och den fredsjournalistiska ramen framstod som den något övervägande. Skillnader mellan 
studiernas resultat kan bero på de studerade ländernas förhållande till kriget, Irakkriget i Maslogs 
m.fl. studie och Georgienkriget i denna undersökning. Bara Filippinerna av de fem undersökta 
länderna i Maslogs m.fl. (2006) studie deltog i strider, vilket kan förklara den något lägre 
förekomsten av krigsjournalistik i det totala resultatet. I denna studie är det dock två av tre länder - 
Ryssland och USA - som deltog direkt respektive indirekt i Georgienkriget, vilket kan vara en 
förklaring till att krigsjournalistiken dominerar. Att krigsjournalistik även dominerar i Sveriges är 
dock mer svårförklarligt, då landets hållning var "neutral".  
 
”When the country goes to war, so do the major news organizations” (Bagdikian (2004:xii). Detta 
kan vi se i den ryska pressen, dock inte i den utsträckning som man skulle kunna förvänta sig då 
Ryssland var det enda land i undersökningen som var en aktiv deltagare i kriget. Men det går även i 
viss mån att relatera detta påstående till USA, då landet uttalade starkt stöd och hade nära relationer 
med det krigsförande Georgien. I Sverige antog medierna, liksom i USA, en mycket stark position 
mot Ryssland, även då landet officellt var militärt neutralt och egentligen inte hade ett direkt 
intresse i konflikten. Sverige var inte på något sätt militärt kopplat till kriget, men ändå intog 
medierna en ställning som kan relateras till medier i krigsförande länder. Betyder det att Sverige 
också var i krig, eller har det svenska stödet andra förklaringar? Det kanske är den etablerade 
nationella kulturen, vilken historiskt är västinriktad och "öst-fientlig", som bidragit till en sådan 
rapportering. Detta kan bli föremål för forskning som beaktar en djupare politisk, social, kulturell 
och historisk kontext samt även de ideologier som dominerar i respektive länder. 
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Av studiens resultat framgår att de dominerande indikatorerna för freds- och krigsjournalistik i viss 
mån varierar mellan de undersökta länderna. Därutöver skiljer sig de dominerande indikatorerna för 
fredsjournalistik mellan denna studie och Maslogs m.fl. (2006). Dessa skillnader kan bero på att det 
i olika länder historiskt har utvecklats vissa nationella säregenskaper inom journalistiken, vilka 
allmänt styr rapporteringens utformning och innehåll. Detta är dock bara vårt antagande och skulle 
kunna vara ett ämne för vidare studier.    
 
I frågan om stöd till fredlig lösning bekräftas Lynch och McGoldricks sammanställning av vad som 
karaktäriserar medierapportering i krig. Ett alternativ till våldsamma lösningar kan alltid ges, men 
är något som oftast förbises (Lynch & McGoldrick, 2005:xviii), så även i vår undersökning där bara  
är 3% av hela materialet förespråkar en fredlig lösning. Journalisterna bakom det undersökta 
materialet kan således ha gynnat krig, istället för att med sina texter försöka bidra till fred. 
 
Den nationella härkomst av källor som kommer till tals varierar beroende på land. I två tredjedelar 
av det ryska materialet används främst ryska och sydossetiska källor. I över tre fjärdedelar av 
svenska artiklar och två tredjedelar av amerikanska dominerar eller förekommer bara källor från 
Georgien och/eller västvärlden. Med stor sannolikhet kan detta betyda att det är de använda 
källornas perspektiv som reflekteras; dvs. att det i USA och Sverige är det georgiska och 
västerländska perspektivet som dominerar, medan det i Ryssland är det ryska/sydossetiska 
perspektivet som framhävs. Å andra sidan ska man förhålla sig vaksam till dessa resultat, då hög 
förekomst av vissa källor i materialet inte nödvändigtvis innebär att källans ursprung och/eller 
perspektiv gynnas. Om t.ex. ryska källor dominerar i svensk eller amerikansk press, eller om 
georgiska källor dominerar i rysk, kan deras uttalanden användas på ett ofördelaktigt sätt och ett 
omvänt perspektiv kan anläggas. I och med att detta resultat erhölls genom en kvantitativ 
innehållsanalys, är det således problematiskt att uttala sig om det verkliga stödet. Kvantitativ 
innehållsanalys berättar ingenting om det verkliga stödet, utan ger bara svar i form av frekvenser. 
För att få svar på frågan om stöd krävs en djupare genomgång av materialet, med hjälp av en 
kvalitativ metod.  
 
Den kvalitativa analysen visar att de flesta journalisterna rapporterar från Georgien (alla svenska 
och amerikanska samt en rysk tidning) och bara två från Sydossetien (två ryska tidningar). Varifrån 
en journalist rapporterar påverkar bl.a. valet av källor samt begränsar journalistens möjligheter i 
fråga om neutralt perspektiv på de aktuella händelserna. Gynnas i.o.m. detta ett perspektiv framför 
ett annat?  
 
Resultaten av denna studie styrker Tuchmans och Wolsfeldts antagande om att mediernas framing 
av en viss händelse i hög grad återspeglar eliternas positioner i den offentliga debatten (Tuchman 
återgivet i Nohrstedt & Ottosen, 2005:192; Wolsfeldt, 1997:72). Det har vidat sig att drygt två 
tredjedelar av alla artiklarna har ett elitperspektiv, vilket innebär att det är landets ledande politiker, 
ministrar och militärer av hög rang m.fl., som däri figurerar som aktörer och/eller kommer till tals. 
Fokus på eliter, i motsats till "vanligt folk", hör till en av krigsjournalistiks indikatorer (Lynch & 
McGoldrick, 2005:7). Sådan rapportering, när det är eliternas perspektiv som dominerar starkt och 
alternativa tolkningar hamnar i skymundan, gör att verklighetsbilden blir skev (Fabris & Varis, 
1986:40; Lynch & McGoldrick, 2005:4f). Dessutom hör elitfokusering och användning av officiella 
källor till en av propagandans aspekter. Elitkällor betraktas, p.g.a. sin status, som trovärdiga, vilket 
leder till ett okritiskt och rutinbaserat insamlande av information (Herman & Chomsky, 1988:18f). 
Liksom den danska studien av Kristensen-Nørgaard och Ørsten (2007), bekräftar resultaten av en 
djupare kvalitativ analys av ett fåtal artiklar i denna studie fynden på en bred elitfokusering i 
materialet, framför allt i det svenska och amerikanska, vilket innebär att en mer kritisk läsning av 
dessa texter bör göras då sannolikheten för förekomst av propaganda är hög. Resultatet från den 
djupare analysen av det ryska materialet visar dock på ett mer avvägt förhållande mellan folkliga 
och elitkällor. Skillnaden kan bero på att reportrarna till två av de ryska artiklarna befann sig på de 
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ryska fredsbevarande styrkornas stab i Tschinvali och på så sätt hade tillgång till såväl höga som 
låga militärer samt civila osseter som också befann sig där, men hade begränsad tillgång till 
alternativa källor. De svenska och amerikanska reportrarna var inte på samma sätt fysiskt bundna 
till en plats, utan kunde göra egna, rutinbaserade val av källor. 
 
Förutom elitfokusering har även andra aspekter av propaganda uppmärksammats i materialet genom 
djupare analys. En av de aspekterna, som nämns av bl.a. Luostarinen (2002:36ff), är uppdelningen 
av krigets aktörer i två motstående parter, i detta fall Georgien och Sydossetien/Ryssland. Det 
förekommer i artiklarna en polarisering (där ena sidan är "vi", de goda, och den andra "dem", de 
onda) mellan dessa aktörer, som i vissa texter är mer explicit uttalad medan den i andra är mer 
diskret. I USA och Sverige utrycks ett tydligt "vi" med Georgien och i Ryssland uppmålas ett "vi" 
med Sydossetien. Dock står den ryska Kommersant som ett undantag, då den inte gör en tydlig 
uppdelning i "vi" och "dem", utan kritiserar båda parter. Dessa resultat är inte oväntade mot 
bakgrund av teorierna och den tidigare forskningen inom ämnet. Svaren i Nohrstedts m.fl. (2000) 
studie om Kosovokriget, där författarna såg en tydlig polarisering i beskrivningarna av de två 
parterna konflikten, har flera likheter med denna undersökning. Deras undersökning ger dock bara 
svar från den "ena sidan", medan vi hade möjlighet att studera båda sidorna. 
 
Markanta skillnader i fråga om vilken part som stöds i rapporteringen mellan länderna framgår av 
studiens resultat. I USA och Sverige är de allra flesta artiklar pro-georgiska, i Ryssland gynnar 
majoriteten av artiklar Sydossetien och Ryssland. Det faktum att pressen i USA och Ryssland 
många gånger presenterar helt motsatta bilder av kriget är inte oväntat; amerikanska tidningar målar 
upp Ryssland som "de onda" och stöder genomgående Georgien och i ryska medier är det Georgien 
som "attackerar" och Sydossetien som behöver ryskt militärt stöd. Förklaringen till detta finns bl.a. i 
de politiska förhållandena som råder mellan länderna. USA och Ryssland är historiska antagonister 
och har sedan slutet av Andra världskriget mer eller mindre ”kalla relationer”. Även den aktuella 
geopolitiska situationen utgör en möjlig bakgrund till ländernas stöd. USA strävar efter att utvidga 
NATO och inlemma f.d. sovjetstater, vilka idag är Rysslands grannländer. Rysslands intressen i det 
”nära utlandet” står i kontrast mot NATO:s utvidgning österut då det i Ryssland uppfattas som ett 
nationellt hot. Affärsintressen (bl.a. olja och naturgas, som konfliktområdet är rikt på) ligger också 
som möjlig grund till en sådan rapportering.  Det som dock är oförmodat är resultaten av 
rapporteringen om Georgienkriget på svensk mark. Då Sveriges position i kriget var militärt neutral, 
skulle det ha varit logiskt för svenska medier att också förhålla sig neutralt till konflikten i 
Kaukasien. Svenska tidningar intog dock ett relativt tydligt pro-georgiskt perspektiv. Detta kan 
förklaras genom Sveriges ”västliga” orientering samt det historiska svensk-ryska förhållandet, där 
ett starkt Ryssland anses som hotfullt. Som McNair påpekar, är det faktum att medierna är en del av 
den etablerade nationella kulturen, de gemensamma värderingar och ideologiska antaganden vilka 
dominerar i det samhälle som de är verksamma i, en möjlig grund till att de väljer ett visst 
perspektiv framför andra (2008:66). Dessutom, genom att rapportera om konflikter och 
problematiska ärenden på ett sätt som främjar den etablerade ordningen, bidrar de till "the 
maintainance of consent" (McNair, 2008:58). Vidare genom att systematiskt, gång efter gång,  
gynna eliternas perspektiv medverkar medierna till att den dominanta tolkningen blir mer 
acceptabel och lättare att känna igen och komma ihåg än andra tolkningar (Entman återgivet i 
Maslog m.fl., 2006). I det här fallet betyder det att svenska och amerikanska medier, genom sitt sätt 
att rapportera om Georgienkriget, fortsätter sprida och förstärka den i det västerländska samhället 
dominerande anti-Ryssland-inställning. På motsvarande sätt bygger de ryska medierna upp en bild 
av ett "ondsint" grannland. 
 
Det journalistiska objektivitetsidealet strävar efter att låta båda sidor i en konflikt komma till tals. 
Motsatsen innebär att den journalistiska texten blir vinklad till det ena eller andra perspektivet. 
Resultaten av den kvantitativa analysen visar att det amerikanska materialet har högst förekomst av 
artiklar som anses neutrala, medan det svenska har lägst andel. Vidare visar den kvalitativa 
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analysen av ett fåtal artiklar att det bara är The New York Times och SvD som har en balans mellan 
källorna från Ryssland/Sydossetien å ena sidan, och Georgien och västvärlden å den andra. Fyra 
tidningar (The Wall Street Journal, Aftonbladet, Izvestija, MK) förbiser idealet med en balanserad 
representativitet av aktörer.  Dualism, som innebär att låta båda sidor komma till tals, är en del av 
den journalistiska objektiviteten, men samtidigt en aspekt av krigsjournalistik (Lynch & 
McGoldrick, 2005: 209f). Att båda sidor kommer till tals betyder i sig inte att ett neutralt perspektiv 
byggs, då uttalanden frigörs från den ursprungliga kontexten och placeras i ett nytt sammanhang. 
Således bör vaksamhet vidtas i att benämna de artiklar, som låter båda sidorna i en konflikt komma 
till tals, för objektiva. 
 
Propagandaaspekten är synlig i rapporteringen om krig och konflikter då jämförelser mellan 
"fiendelands" ledare och Hitler görs (Lynch & McGoldrick, 2005:95f). Dessa framkommer i 
Norhstedts m.fl. (2000) studie, likväl i denna undersökning. Det intressanta i vår studie, då båda 
sidor ingår i undersökningen, är att vi finner "olika" Hitler: för den ena parten (Ryssland) är 
Saakasjvili som är "Hitler" och för den andra (Sverige och USA) är det Putin.  
 
Sammanfattningsvis visar resultaten på en dominans av krigsjournalistik framför fredsjournalistik i 
rapporteringen om konflikten samt en relativt omfattande förekomst av propaganda, vilken är ett av 
krigsjournalistikens utmärkande drag. En övergripande slutsats är att amerikansk press är mer 
krigisk och propagandistisk än svensk och rysk press. Detta uttrycks genom att amerikansk press 
ger betydligt större stöd till sin "ideologiska sida", dvs. Georgien, än vad svensk (till Georgien) 
respektive rysk press (till Ryssland/Sydossetien) gör. En annan propaganda-indiktator, elit-
orientering, innehar en relativt jämn grad länderna emellan. Tidningarna i alla de tre länderna har 
mestadels fungerat som, vad Wolsfeld kallar, "faithful servants to the authorities", då de i en 
majoritet av artiklarna publicerade de officiella ramarna av konflikten och nonchalerade eller 
misskreditera de alternativa (1997:74). I frågan om nationell härkomst av källor i det undersökta 
materialet har det visat sig att Sverige är mest propagandistiskt, då andelen artiklar som refererar 
från den egna "ideologiska sidan" (dvs. källor från Sverige, Georgien, ”västvärlden” samt pro-
georgiska källor) är 77%. I USA och Ryssland refererar ca. 65% av artiklarna från sina respektive 
"ideologiska sidor".  
 
Vidare studier kan genomföras med syfte att djupare granska det undersökta materialet med fokus 
på alternativa aspekter av freds- och krigsjournalistik samt propaganda. Materialet kan även breddas 
genom att inkludera fler olika typer av tidningar och/eller fler länder. Intressant skulle exempelvis 
kunna vara att inkludera Frankrike, ett land som hade en aktiv politisk roll i fredsförhandlingarna. 
Även receptionsstudier i olika länder där allmänhetens uppfattning av kriget studerades hade varit 
intressanta att relatera till denna undersöknings resultat.   
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8. Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats är att jämföra pressens rapportering om Georgienkriget i tre länder: 
Sverige, Ryssland och USA. Fokus läggs på att kartlägga i vilken utsträckning rapporteringen styrs 
av freds- respektive krigsjournalistik, samt i vilken grad propaganda, som utgör en av krigsjour-
nalistikens grundläggande aspekter, förekommer i de olika ländernas press. Grunden för syftet är att 
undersöka den ”bild” som förmedlas i de tre ovan nämnda länderna. Det är intressant och viktigt att 
studera hur en och samma händelse porträtteras och sprids genom medierna till befolkningar i olika 
länder. 
 
Den teoretiska ram som används i denna uppsats utgår från den norske fredsforskaren Johan 
Galtungs utgångspunkter kring freds- och krigsjournalistik, dess vidareutveckling av journalisterna 
Jake Lynch och Annabel McGoldrick samt tidigare forskning om freds- och krigsjournalistik i fem 
asiatiska länder av Crispin Maslog m.fl. Vidare bygger uppsatsen på ett teoretiskt ramverk kring 
propaganda där bl.a. Propagandamodellen av Edward Herman och Noam Chomsky, forskning av 
Wilhelm Kempf och Heikki Loustarinen samt journalistiska observationer av tidigare nämnda 
Lynch och McGoldrick ingår. Dessa teorier och utgångspunkter appliceras på ett material bestående 
av artiklar från främst morgontidningar, men också veckomagasin och i mindre omfång kvällspress. 
I en kvantitativ innehållsanalys analyseras vilken ram, freds- eller krigsjournalistik, som styr 
rapporteringen i de undersökta länderna. Detta görs genom att 600 artiklar, vilka härstammar från 
en tvåveckorsperiod i samband med det undersökta kriget, analyseras. En kritisk diskursanalys 
appliceras på åtta artiklar och ligger till grund för att undersöka förekomsten och uttrycket av 
propaganda.   
 

Undersökningen visar såväl likheter som skillnader mellan de analyserade ländernas rapportering 
om Georgienkriget. Den kvantitativa innehållsanalysen visar att det är den krigsjournalistiska ramen 
som dominerar över den fredsjournalistiska i samtliga länder. Dock är förekomsten av en 
fredsjournalistisk ram högre i Sverige än i Ryssland och USA. I frågan om vilken part som stöds i 
rapporteringen har resultatet visat markanta skillnader mellan länderna. I USA och Sverige är de 
allra flesta artiklar pro-georgiska, i Ryssland gynnar majoriteten av artiklar Sydossetien och 
Ryssland. Den kritiska diskursanalysen av åtta reportage har visat både skillnader och likheter i 
omfattning, utformning, innehåll och förekomst av propaganda. Indikatorer på propaganda som 
förekommer i det undersökta materialet är bl.a. en uppdelning av krigets aktörer i två motstående 
parter; en polarisering  mellan "vi" och "dem" där den förra humaniseras och den senare 
demoniseras; bred användning av elitkällor. 
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Bilaga 1 - Relationer mellan Ryssland, Georgien, Sydossetien och 
Abchazien: en överblick 
 
I Sydossetien i Georgien och i Nordossetien i Ryssland lever osseter som vill bilda en egen stat. 
Trots den geografiska och den administrativa uppdelningen i Nord- och Sydossetien hör 
befolkningen som bebor båda områden till ett folkslag med gemensamt språk och kultur. (Ossetians 
– hemsida)  
 
I Georgien har Abchazien försökt göra sig självständigt. Georgien hade varit en delrepublik i 
Sovjetunionen fram till 1991 och blev efter det självständigt. Mellan 1992 och 1994 fördes strider 
mellan Georgien och provinserna Abchazien och Sydossetien. I augusti 2008 tog de ständigt 
närvarande konflikterna i Abchazien och Sydossetien spänningen mellan Georgien och Ryska 
federationen till en ny nivå. En väpnad konflikt mellan Georgien och Ryska federationen blossade 
upp efter georgiska försök att återta kontrollen över Sydossetien. Ryska federationen stödde 
Sydossetien och motiverade intrånget med att etnisk rensning skedde i provinsen, vilket 
tillbakavisades av Georgien.  Den 26 augusti 2008 erkände Rysslands president Dmitrij Medvedev 
regionerna Sydossetien och Abchazien som självständiga stater. Sydosseter firade, men 
deklarationen fördömdes av omvärlden och NATO krävde att Ryska federationen skulle dra tillbaka 
erkännandet. 
 
1774 Ossetien ansluter sig till det ryska tsardömet (Kotlerov, 2008:12). 
 
1801 Georgien ansluter sig till Ryssland. Snart därefter utfärdar Georgiens feodala jordägare 
meddelande om att de har territoriella rättigheter till den södra delen av Ossetien (Ibid.). 
 
1830 Rysslands regering ger ett entydigt och slutgiltigt svar på Georgiens anspråk på Ossetiens 
territorium: georgier har inga rättigheter till Ossetien (Ibid.). 
 
1918 - 1922 År 1918 förklarar sig Georgien självständigt (Ibid). Mellan 1918 och 1921 utgör 
Georgien en oberoende republik, styrd av mensjevikpartiet. Den politiska situationen är svår, 
beroende på konflikter med grannrepublikerna Armenien och Azerbajdzjan, med osseter ledda av 
ossetiska och georgiska bolsjeviker, samt med bolsjevikerna i Ryssland. Mensjevikregeringen blir 
därigenom alltmer nationalistisk, vilket försämrar relationerna till minoritetsgrupper inom det 
georgiska territoriet. I mars 1921 förvandlas Georgien till en del av en transkaukasisk 
sovjetrepublik. År 1922 blir Ossetien, genom Kremls viljebeslut och utan osseternas samtycke, 
uppdelat i Syd- och Nordossetien (Ossetians – hemsida). Sydossetien blir en del av den 
mensjevikiska Georgiska republiken inom Sovjetunionen (det Sydossetiska autonoma distriktet), 
medan Nordossetien blir en del av Tereks Sovjetrepublik. Under sovjettidens styre har Sydossetien 
ett visst mått av autonomi, inräknat rätten att tala och undervisa i skolorna på det ossetiska språket. 
 
1922-1987 Under dessa år lever georgierna och osseterna i fred med varandra, med hög andel av 
integration och många blandäktenskap. Sydosseternas tanke om återanslutning till Nordossetien 
finns dock ständigt kvar. År 1925 lyfts, av representanterna från de Syd- och Nordossetiska 
autonoma distrikten, frågan fram två gånger. Men Stalin (Sovjetunionens ledare, georgier i sitt 
ursprung) svarar med hårda repressioner och medlemmarna av de två delegationerna blir 
arkebuserade. Sydosseterna fortsätter att driva frågan om anslutning till Nordossetien även under 
1940-, 1950- och 1960-talet. (Kochieva & Margierv, 2008:53)  
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1988-1992 Sedan 1989 ökar nationalismen hos både georgierna och osseterna, vilket leder till 
upptrappade spänningar i området. År 1988 meddelar Georgien sitt önskemål att lämna 
Sovjetunionen, vilket framkallar en öppen revolt bland den ossetiska befolkningen av Sydossetien 
(Kochieva & Margierv, 2008:53ff). Samma år godkänner det georgiska parlamentet censur och 
stängning av nyhetstidningarna, samt startar en omfattande nationalistisk kampanj riktad mot de 
nationella minoriteterna (Kochieva & Margierv, 2008:56). Nationalistledaren Zviad Gamsahurdia 
förklarar georgiska som det enda administrativa språket i hela landet (under sovjettiden var 
georgiska, tillsammans med ryska, de statliga och administrativa språken). Detta, tillsammans med 
andra diskriminerande lagförslag, framkallar protestmöten och demonstrationer i Sydossetien 
(Kochieva & Margierv, 2008:58). Protestaktionerna i Sydossetien och Abchazien leder sin tur till 
att Georgiens nationalistiska kampanj får masskaraktär. Georgiska makthavare kräver att 
sydosseterna ändrar sin nationalitet och även sina efternamn till georgiska. Med terror, attentat, 
gisslantagning, mordbrand, beslag av all egendom tvingar Gamsahurdia sydosseterna att lämna sina 
bostäder och flytta till andra områden i Sovjetunionen. Ryska militärstyrkor, som befinner sig i 
området, behåller neutralitet (Kochieva & Margierv, 2008: 71).  

Den 31 mars 1991 förklarar Georgien sitt oberoende från Sovjetunionen (Sydossetien får inte delta i 
folkomröstningen) (Kochieva & Margierv, 2008:72). Sydossetiens högsta sovjet godkänner samma 
år ett beslut att förena Sydossetien med den Nordossetiska ASSR, en del av Ryssland. Men det 
georgiska parlamentet upplöser detta beslut och avskaffar Sydossetiens autonomi (Medvedev, 
Medvedev & Jores, 2008). Efter att Georgien förklarat sig självständigt blir nationalistledaren Zviad 
Gamsahurdia landets förste president. Han förklarar sloganen "Georgien för georgier" som central i 
sitt politiska program. Det Sydossetiska autonoma distriktet får ett nytt namn - Samchabalo - efter 
ett efternamn av georgiska furstar. Det införs ett förbud mot ossetiska språket som skolämne. 
Sydosseternas och senare även abchazernas protester och revolter mot Gamsahurdias lagar leder i 
slutet av 1991 till en våldsam konflikt, vilken resulterar i att många sydossetiska byar anfalls, 
samtidigt som georgiska hus och skolor i Tschinvali bränns ner. Det resulterar i cirka 1 000 döda 
och ungefär 100 000 etniska osseter drivs på flykt från Sydossetien och resten av Georgien. 
Ytterligare 23 000 etniska georgier flyr från Sydossetien till Georgien. (Medvedev, Medvedev & 
Jores, 2008; Wikipedia - Sydossetien) 
 
Den 19 januari 1992 hålls en folkomröstning i Sydossetien, där 99% av befolkningen röstar för 
oberoende från Georgien och anslutning till Ryssland (Kochieva & Margierv, 2008:118). Samma år 
uppkommer en icke-erkänd republik av Sydossetien och 1994 - en icke-erkänd republik av 
Abchazien (Medvedev, Medvedev & Jores, 2008).  Georgien blir 1992 tvingat att godta ett 
eldupphör för att undvika en större konflikt med Ryssland. En fredsbevarande styrka av osseter, 
georgier och ryssar placerades ut. Den 6 november 1992 börjar Organisationen för säkerhet och 
samarbete i Europa (OSSE) att övervaka fredsbevarandeoperationerna.  
 
1996 Sydossetien utropar sig till presidentledd republik i september och utlyser samtidigt 
presidentval. Ljudvig Tjibirov väljs till president genom att vinna 52% av rösterna. Georgien 
godkänner inte republikens självständighet och protesterar mot valet. I Abchazien, den andra 
utbrytarrepubliken, hålls parlamentsval i november. Inte heller detta val godkänns av Georgien, som 
inte erkänt Abchazien som självständig stat. 
 
1998 I maj flammar konflikten kring utbrytarrepubliken Abchazien upp. Under några dagar 
utkämpar abchaziska styrkor och georgisk armé tuffa strider. Utdragna förhandlingar följer, och i 
oktober kommer parterna överens om förtroendeskapande åtgärder, bl.a. besluts militärledningarna 
att upprätta kommunikation. En mindre militärrevolt bryter ut i oktober i västra Georgien, där 
nationalisten Gamsachurdia har sitt starkaste stöd. Upproret slås ned efter något dygn.   
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1999 Georgiens president Eduard Sjevardnadze stödjer NATO:s bombningar av Jugoslavien under 
våren och säger sig vilja se Georgien som medlem av NATO senast 2005. Under året upptas 
Georgien i Europarådet. Under senare delen av året befinner sig Georgien i skuggan av Ryska 
federationens krig mot utbrytarrepubliken Tjetjenien. Georgien anklagar Ryska federationen för att 
kränka georgiskt luftrum och bomba georgiska byar. I november beskyller Ryska federationen 
Georgien för att tillåta vapensmuggling över sin gräns in i Tjetjenien och kräver att ryska soldater 
ska få bevaka gränsen från den georgiska sidan, men Georgien vägrar. I november kommer 
Georgien och Ryska federation överens om att Ryska federationen fram till 2001 ska minska de 
styrkor och stänga två av de fyra militärbaser som landet haft i Georgien sedan Sovjetunionens 
upplösning 1991. Parlamentet i utbrytarregionen Abchazien förklarar i november regionen 
självständig från Georgien, sedan 98% i en folkomröstning uttalat sig för detta. Sjevardnadze 
fördömer såväl folkomröstningen som de presidentval som hållits i Abchazien respektive 
utbrytarregionen Sydossetien. 
 
2000 Georgien präglas av kriget mellan grannationerna Ryska federationen och Tjetjenien. I början 
av året kommer flera tusen tjetjenska flyktingar över gränsen till Georgien. Flyktingarnas närvaro  i 
Georgien leder till att Ryska federationen anklagar Georgien för att hysa tjetjenska gerillabaser, 
vilket förnekas av Georgien. Officiellt stödjer Georgien den ryska krigsinsatsen i Tjetjenien. Annars 
vänder sig Georgien både politiskt och ekonomiskt västerut. President Eduard Sjevardnadze väljs i 
april för en ny femårsperiod. OSSE:s valobservatörer rapporterar om oegentligheter, men har inga 
bevis för valfusk. En viss ljusning i konflikten mellan Georgien och Abchazien noteras i juli då 
respektive regeringar undertecknar en överenskommelse om vissa stabiliserande åtgärder i 
konfliktområdet. 
 
2001 Kriget mellan grannationerna Ryssland och Tjetjenien fortsätter, och Ryssland upprepar 
tidigare anklagelser mot Georgien för att härbärgera tjetjenska rebeller. I januari stoppar Moskva 
tillfälligt gasleveranserna till Georgien. Under sommaren erkänner Georgiens president Eduard 
Sjevardnadze för första gången offentligt att det finns gerillakrigare bland de tjetjenska flyktingar 
som fått skydd i Georgien. Han avvisar dock Rysslands begäran att få sända militär över gränsen in 
i Georgien. Två ryska militärbaser i Georgien ska enligt avtal utrymmas under året, men Georgien 
kritiserar Moskva för att försena utrymningen av den ena basen, som ligger i Abchazien. Georgien 
anklagar rysk militär för att stödja abchazer i deras strävan att helt bryta sig loss från Georgien. 
Under hösten utkämpas strider i Abchazien mellan utbrytarregimens styrkor och georgisk gerilla, 
som kämpar för regionens återanslutning till Georgien. Georgierna anklagas för att ta hjälp av 
tjetjensk gerilla, medan abchazerna enligt Georgien stöds av ryskt militärflyg som kränker georgiskt 
luftrum. Yttrandefriheten kvävs, korruptionen är omfattande, den ekonomiska situationen är mycket 
svår. Georgien har blivit ett av de fattigaste områdena i forna Sovjetunionen. Det folkliga missnöje 
och protester mot Sjevardnadzes politik ökar. 
 
2002 Den instabila politiska situationen i Georgien försämras ytterligare under året. Trots oron i 
Abchazien är den svåraste oron under året Pankisidalen i norr, invid gränsen mot Tjetjenien. Där 
förekommer narkotikahandel och kidnappningar, och tusentals tjetjener har flytt till området undan 
den ryska militärens framfart i utbrytarrepubliken Tjetjenien. Under våren sänder USA uppemot 
hundra militära rådgivare till Georgien för att träna georgiska specialstyrkor. Det ger upphov till 
upprörda reaktioner i Moskva. Ryssland har upprepade gånger begärt att få gå in med militär i 
Georgien för att bekämpa tjetjensk gerilla. Efter att Ryssland i augusti på nytt fått nej på sin begäran 
om att gå in i Pankisi bombas området. Både Georgien och USA anklagar Ryssland för att ligga 
bakom bombningarna, men i Moskva nekar man. Den 11 september hotar Vladimir Putin med att 
Ryssland måste vidta egna militära åtgärder, enligt den rätt till självförsvar som FN-stadgan ger, om 
inte Georgien tar itu med de tjetjenska rebellerna på sitt territorium och utlämnar dem till Ryssland. 
USA uttalar då sitt stöd för Georgien suveränitet och förklarar att man motsätter sig rysk 
intervention. President Sjevardnadze förklarar att georgisk militär i stort antal kommer att sändas 
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till Pankisidalen för att upprätta lag och ordning. Han inbjuder också obeväpnade militära 
observatörer från Ryssland att följa Georgiens operationer. När Sjevardnadze och Putin möts i 
Moldavien går den georgiske ledaren bl.a. med på gemensamma georgisk-ryska gränspatruller. 
Putin svarar med att dra tillbaka hotet om militär intervention. Efter Putins tidigare hot har den 
georgiska oppositionen slutit upp kring Sjevardnadzes utrikespolitik. Georgiens ledande 
oppositionspolitiker anklagar Sjevardnadze för att ge upp Georgiens suveränitet. Samtidigt står 
Sjevardnadze under press från EU, som hotar att dra in bistånd om inte säkerheten för utländska 
hjälparbetare och affärsmän förbättras i Georgien. 
 
2003 I november 2003 tvingas Sjevardnadze efter stora demonstrationer i protest mot påstått 
valfusk att avgå som president. Den i allt väsentligt fredliga händelsen, som leds av 
oppositionsledaren Micheil Saakasjvili, kallas "Rosenrevolutionen". Enligt den georgiska 
konstitutionen ska väljarna gå till presidentval inom 45 dagar efter Sjevarnadzes avgång. Den i 
USA utbildade 35-årige advokaten Saakasjvili, ledare för Nationella rörelsen, lovar att Georgien 
med snabba steg kommer närma sig USA, om han vinner presidentvalet. Han lovar också att stänga 
de tre ryska militärbaser i Georgien, samt att han kommer anstränga sig för att få in 
utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien under den georgiska ledningen. USA visar sitt 
intresse av Georgien bl.a. för att man håller på att bygga en oljeledning som ska föra olja från 
Kaspiska havet genom Georgien och Turkiet till den västerländska marknaden. USA har skaffat sig 
inflytande i Georgien bland annat genom att utbilda georgisk militär.  
 
2004 Nyvalet till presidentposten i januari vinns överlägset av Micheil Saakasjvili, som fått över 
96% av rösterna. Bara några veckor efter sitt tillträde som president hamnar Saakasjvili i konflikt 
med den nya oppositionen. Georgiens regionala splittring blir den svåraste utmaningen för president 
Saakasjvili, som i sin valkampanj lovat att ena landet. Förutom Abchazien och Sydossetien, vilka 
förklarat sig självständiga, står även Adzjarien i praktiken utanför centralregeringens kontroll. 
Georgien inför i mars handelsblockad mot Adzjarien och parlamentet kräver den adzjariske ledaren 
Aslan Abasjidzes avgång. Denne låter i stället polis slå ner protestdemonstrationer och ser till att 
spränga broar vid regionens gräns när georgisk militär genomför en övning i närheten. Saakasjvili 
inför då tillfälligt presidentstyre i Adzjarien, och Abasjidze ger i maj upp och söker politisk asyl i 
Moskva. Därmed får Georgien tillgång till Adzjariens goda inkomster från oljetransporter på Svarta 
havet. Saakasjvilis försök att föra utbrytarrepubliken Sydossetien in under georgisk kontroll stöter 
på än värre problem. Under sommaren stiger spänningen och i augusti angrips georgiska 
militärposteringar av väpnade grupper lojala med Sydossetien. Över 20 dödsoffer krävs i striderna. 
Georgiens militär drar sig tillbaka, men krisen anstränger landets relationer till Ryssland som stött 
Sydossetiens utbrytning. I november lyckas dock den georgiska regeringen få till stånd samtal med 
den sydossetiske presidenten. 
 
2005 I utbrytarrepubliken Abchazien hålls omval till presidentposten i januari, sedan det tidigare 
valresultatet överklagats och protester utbrutit. Ryssland har sänt militär för att dämpa oron. 
Oppositionens kandidat Sergej Bagapsj segrar stort. Georgien erkänner inte valet och anklagar 
Ryssland för otillåten inblandning. I mars antar Georgiens parlament en resolution om att den ryska 
militära närvaron i landet ska förklaras illegal om inte Moskva drar tillbaka sina trupper till 2006. 
Efter förhandlingar kommer dock Georgien och Ryssland i maj överens om att de ca 3 000 ryska 
soldaterna ska vara ute ur Georgien 2008. I juli inleds det ryska återtåget från de båda militärbaser 
som funnits kvar sedan sovjettiden. Förhandlingarna om Rysslands uttåg sammanfaller under våren 
med det första besöket av ledaren för Georgiens nya allierade, USA. På Frihetstorget i Tbilisi hyllar 
president George W. Bush "Rosenrevolutionen" från 2003. I oktober avskeds utrikesminister 
Salome Zurabisjvili efter en konflikt med parlamentet. Hennes avsked ledde till 
protestdemonstrationer, och opinionsundersökningar visar att hon är mer populär än president 
Saakasjvili.  
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2006 Året präglas av en växande politisk konflikt med Ryssland, en konflikt som tycks bottna i 
ryskt missnöje med Georgiens strävan efter medlemskap i NATO. Liksom en rad andra grannländer 
får Georgien ryska krav på höjda gaspriser. I början av året inträffar explosioner på gasledningen 
från Ryssland till Georgien. Saakasjvili anklagar Ryssland för sabotage, anklagelser som Moskva 
avfärdade som "hysteriska". Georgien anklagar Ryssland för att stödja utbrytarrepublikerna 
Sydossetien och Abchazien. Under våren inleder Ryssland en bojkott av georgiska viner som är en 
viktig exportvara från Georgien. När ordföranden i Sydossetiens säkerhetsråd dödas i ett 
bombattentat i juli anklagas Georgien för att ligga bakom mordet. Anklagelserna tillbakavisas. 
Spänningen i regionen ökar ytterligare när Georgiens parlament kräver att de ryska fredsstyrkorna 
(som finns i området för att övervaka vapenvilan efter Abchaziens utbrytarkrig med rysk hjälp i 
början av 1990-talet) lämnar Sydossetien och Abchazien och ersätts av en internationell FN-styrka. 
Ryssland har sedan sovjettiden kvar två militärbaser i Georgien, och i september grips fyra ryska 
militärer och ett antal georgiska medborgare misstänkta för spioneri. Georgisk polis omringar 
militärbasernas högkvarter. Ryssland kräver att de gripna ryssarna frisläpps och evakuerar sina 
medborgare från Georgien. Samtidigt anklagar man östeuropeiska NATO-länder för att sälja vapen 
till Georgien olagligt. Ryssland avbryter också det återtåg av trupper från militärbaserna som 
inleddes 2005, och president Vladimir Putin anklagar Georgien för att ta gisslan, utöva 
statsterrorism och försöka provocera Ryssland med stöd från "utländska sponsorer". De ryska 
militärbaserna försätts i larmberedskap och Moskva avbryter alla transportförbindelser med 
Georgien. Georgien försöker tona ner konflikten genom att frisläppa de gripna ryska militärerna. 
President Saakasjvili förklarar att Georgien vill ha dialog och goda relationer med Ryssland, men 
säger att man inte kan behandlas som Rysslands bakgård. Han hävdar också att det finns bevis för 
spionanklagelserna. Konflikten får svåra följder för georgier bosatta i Ryssland. Moskva upphör att 
ge uppehålls- och arbetstillstånd till georgiska medborgare, hundratals utvisas, georgiska 
restauranger stängs. 
 
I en folkomröstning i Sydossetien i november röstar 99 % av väljarna för självständighet. Georgien 
anklagar Ryssland för att ligga bakom folkomröstningen. I december kommer Georgien och 
Ryssland överens om nya gaspriser, då Georgien går med på att betala 235 US dollar per m3 i stället 
för tidigare 110 dollar. Samma månad fullbordar Ryssland tillbakadragandet av sin personal från 
det ryska militärhögkvarteret i Tbilisi. 
 
2007 Den utrikespolitiska krisen, i förhållande till Ryssland och med undantagstillstånd mot den 
inhemska oppositionen, fortsätter. I januari blockeras gränsen till Ryssland av långa lastbilsköer på 
grund av ryskt förbud mot import av georgisk frukt. Ryssland förnekar politiska motiv, men 
Georgiens ledning är övertygad om att man straffas med sanktioner för sin strävan att ta sig in i 
NATO och EU. President Micheil Saakasjvili förklarar att Georgien ska bli medlem i NATO 2009.  
 
I juni möts Georgiens och Rysslands presidenter och kommer överens om att arbeta för att 
normalisera relationerna. Men i stället försämras förhållandet. I augusti anklagar Georgien ryska 
stridsplan för att ha släppt en 700-kilosbomb på georgiskt territorium, nära Sydossetien. Bomben 
har dock inte exploderat. Från Moskva förnekar man att ryskt flyg över huvud taget kränkt 
georgiskt luftrum och anklagar georgiska myndigheter för "biologisk terrorism" genom att ha 
dumpat pestsmittade svinkadaver i en flod som rinner genom Abchazien och mynnar ut i Svarta 
havet. I augusti dömer en georgisk domstol 13 pro-ryska oppositionella georgier till fleråriga 
fängelsestraff anklagade för kupplaner mot Georgiens regering. Konflikten skärps när Georgiens 
president vid FN:s generalförsamling anklagar ryska militärer för att strida på de abchaziska 
separatisternas sida. Under hösten växer en inrikespolitisk kris fram. Oppositionen anklagar 
Saakasjvili för att försöka tysta en politisk rival och hävdar att han förlorat sin trovärdighet som 
demokratisk reformist. Åtta oppositionspartier går samman i en allians som genomför den största 
demonstrationen sedan "Rosenrevolutionen" 2003. Tiotusentals människor samlas och Saakasjvili 
hotas av en liknande revolution som den som fört honom till makten. Dag efter dag fortsätter 
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protesterna med krav på Saakasjvilis avgång och nyval. Bedömare menar att växande arbetslöshet 
och stigande bröd- och gaspriser får folk att uppleva sin situation värre än före "Rosornas 
revolution". Stenkastande demonstranter möts med tårgas, vattenkanoner och gummikulor av 
kravallpolis. Saakasjvili anklagar den ryska underrättelsetjänsten för att ha uppviglat till protesterna 
och en grupp ryska diplomater utvisas från Georgien. Den oppositionella TV-kanalen Imedi får sitt 
kontor stormat av tungt beväpnade georgiska specialstyrkor och kanalen stängs. Saakasjvili inför 
undantagstillstånd i huvudstaden Tbilisi. Premiärminister Zurab Nogaideli hävdar att ett kuppförsök 
skett. Saakasjvilis vänner i väst kräver att undantagstillståndet hävs. Ryssland fördömer hårt den 
georgiske presidentens handlande och utvisar georgiska diplomater som svar på Georgiens 
utvisning av de ryska. Saakasjvili faller till föga för oppositionens krav om nyval och medger i 
november att nyval till presidentposten ska hållas i januari 2008. Presidentvalet väntas bli en kamp 
mellan Saakasjvili och oppositionens kandidat. Men oppositionen kan inte enas om en enda 
kandidat utan flera politiker planerar att ställa upp i valet. 
 
I november lämnar de sista ryska trupperna den Tbilisi-kontrollerade delen av Georgien. Ryska 
soldater har funnits i landet i över två sekler. Efter Sovjetunionens upplösning och Georgiens 
självständighet 1991 har Tbilisi oupphörligt krävt ett slut på den ryska truppnärvaron. Ryska 
trupper finns dock kvar som fredsstyrkor i de två ryskstödda utbrytarstaterna Abchazien och 
Sydossetien som Tbilisi försökte få kontroll över. I december meddelar Georgiens försvarsminister 
att landet kopplats in på NATO:s gemensamma luftförsvarsradarsystem. Regeringen hoppas därmed 
avskräcka Ryssland från intrång i georgiskt luftrum. 
 
2008-08-08  De uppblossade striderna mellan Georgien och den autonoma provinsen Sydossetien 
eskalerar när Ryska federationen oväntat blandar sig i konflikten. Ryska federationen stödjer 
Sydossetien och motiverar intrånget med att etnisk rensning sker i provinsen, vilket tillbakavisas av 
Georgien. Den georgiske presidenten Micheil Saakasjvilis vallöfte 2004 var att man skulle återfå 
kontrollen över Sydossetien och Abchazien. Omvärlden uppmanar de båda parterna att omedelbart 
dra tillbaka sina styrkor. 
 
2008-08-26 Rysslands president Dmitrij Medvedev erkänner i ett TV-tal utbrytarregionerna 
Sydossetien och Abchazien som självständiga stater. Hans tal är också ett svar på USA:s med flera 
västländers erkännande av utbrytarrepubliken Kosovo, vilket provocerat de ryska makthavarna. 
Enligt Medvedev ska ryska trupper stanna i Georgien för att skydda den ryska befolkningen och 
"garantera freden". Sydosseter firar, men deklarationen fördöms av omvärlden. Sveriges 
utrikesminister Carl Bildt säger att "beslutet innebär ett lika tydligt som medvetet brott mot 
internationell rätt och grundläggande principer för stabilitet i Europa". NATO kräver att Ryska 
federationen drar tillbaka erkännandet. 
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Bilaga 2 - Lynch och McGoldricks praktiska råd till journalister 
 
1. Undvik presentera konflikten som en händelse med två parter, där de båda försöker nå samma 
mål. - Sträva efter att dela upp de två parterna i flertals mindre aktörer, varav var och en har sina 
egna behov, mål och intressen.  
 
2. Undvik måla starka åtskillnader mellan 'oss' och 'dem', eftersom detta kan skapa en känsla av att 
den andra parten utgör ett hot eller att den befinner sig bortom gränsen för ett 'civiliserat' beteende. - 
Sök istället 'dem' i 'oss' och vice versa. 
 
3. Undvik presentera konflikten som något som äger rum här (dvs. på en viss ort) och nu (enbart 
under den tid som våldet äger rum). - Försök istället leta efter de orsaker som provocerade 
konflikten, samt de konsekvenser som den kan medföra för andra människor i andra orter/platser 
såväl idag som i framtiden. 
 
4. Undvik tala enbart om de synliga effekterna av våldsamma handlingar. - Försök istället upplysa 
allmänheten om krigets icke-synliga effekter, så som t.ex. långsiktiga konsekvenser av psykologisk 
karaktär (psykologiska skador). 
 
5. Undvik beskriva parterna genom att enbart citera deras ledares utsagor och krav. - Gör en egen 
undersökning av parternas intressen, mål och behov.  
 
6. Undvik fokusera ständigt på det som splittrar parterna. - Istället försök hitta gemensamma för 
aktörerna aspekter, något som förenar dessa.  
 
7. Undvik rapportera enbart om de våldsamma handlingar som äger rum och skildra den allmänna 
skräcken och fasan. - Beskriv hur kriget/konflikten påverkar människornas vardag, hur de 
exempelvis blir frustrerade och deprimerade.  
 
8. Undvik lägga skulden på någon av aktörerna för att ha provocerat fram konflikten. - Analysera 
istället hur de gemensamma problemen leder till de konsekvenser som alla parter påstår de aldrig 
önskade. 
 
9. Undvik fokusera på enbart den ena partens lidande, rädslor och klagomål, eftersom sådan 
skildring splittrar upp parterna i 'brottslingar' och 'offer', vilket förutsätter att brottslingarnas straff 
utgör en konfliktlösning. - Betrakta istället lidande, rädslor och klagomål av alla parter som 
händelser av samma/lika nyhetsvärde. 
 
10. Undvik 'offermålande' språk (ord som 'plundrad', 'försvarslös', 'patetisk', 'tragedi' m.m.). Ett 
sådant språk beskriver det som gjorts av en viss grupp människor mot en annan, skapar stereotyper 
av 'det goda' och 'det onda' och begränsar möjligheter för förändringar. - Rapportera istället om vad 
som gjorts och skulle kunna göras av människorna. Fråga människorna inte bara om hur de mår, 
utan också om hur de samarbetar med varandra, vad de tänker på och vilka lösningar de kan föreslå. 
 
11. Undvik ett omotiverat bruk av emotionella ord för att beskriva det som hänt människor 
('tragedi', 'attentat', 'massaker', 'systematisk' m.m.). En omotiverad användning av sådana ord leder 
till språkmissbruk och hjälper till att rättfärdiga oproportioneliga responser, vilket i sin tur orsakar 
upptrappning av våld. -Var istället exakt om det du vet. Förringa ej människornas lidande, men 
spara de starkaste orden för de allvarligaste situationerna. 
 
12. Undvik demoniserande språk (adjektiv som 'illvillig', 'ondskefull', 'grym', 'brutal', 'barbarisk' 



 

H 
 

m.m.). Dessa beskriver den ena partens syn på den andra partens handlingar och placerar 
journalisten på den ena sidan. Samtidigt hjälper sådant språk att rättfärdiga våldets upptrappning. - 
Rapportera  istället om vad du vet om 'wrongdoings' och ge så mycket information som du kan om 
hur pass pålitliga andra människors rapporter och beskrivningar är. Säg att undersökningen pågår, 
som en varning om att man ännu inte känner till sanningen. 
 
13. Undvik demoniserande 'etiketter' så som 'terrorist', 'extremist', 'fanatiker', 'fundamentalist' m.m. 
Dessa innebär alltid beteckningar som 'vi' ger till 'dem'. Ingen använder dessa för att beskriva sig 
själv. I praktiken innebär användning av dessa 'etiketter' att inta en sida i konflikten. - Försök 
beskriva människor med de namn och beteckningar som de ger sig själva. 
 
14. Undvik fokusera enbart på missbruk av människors rättigheter, samt de förseelser, brott och fel 
som begått en av parterna. - Försök istället rapportera om ALLA 'wrongdoers' och betrakta alla 
parters påståenden som lika viktiga och meningsfulla. 
 
15. Undvik presentera någons yttrande på ett sådant sätt som om det vore ett erkänt faktum (det är 
så propaganda fungerar).- Genom att upplysa läsare/tittare om vem som sa vad, undviker du att inta 
den ena partens sida och agera emot den andra. 
 
16. Undvik ge stöd till av de ledare underskrivna dokument som får till stånd en militär seger eller 
vapenvila som formellt skapar fred. - Fortsätt  istället rapportera om de problem som finns kvar, 
samt om de behov och intressen som de berörda har.  
 
17. Undvik vänta på att 'våra' ledare ska föreslå problemlösningar. - Plocka istället upp och 
undersök alla fredsinitiativ, oavsett vart de kommer ifrån. 
 

  (Lynch & McGoldrick, 2005:28-31) 
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Bilaga 3 - Kodschema 
 

A. Nummer på artikel 
 

B. Artikelnummer 
1. 7:e augusti 
2. 8:e augusti 
3. 9:e augusti... 

 
C. Tidning 
1. Dagens Nyheter 
2. Svenska Dagbladet 
3. - 
4. Fokus 
5. The New York Times 
6. The Wall Street Journal 
7. Newsweek  
8. Izvestija  
9. Profil   
10. Kommersant 
 
D. Genre 
1. Kort nyhet (objektiv rapport upp till 25 rader) 
2. Rapport (längre) 
3. Reportage/feature (blandad – fakta, men med viss subjektiv ton) 
4. Kommentar (tolkande och utvärderande på ett argumenterande sätt) 
5. Ironisk kommentar (ironisk) 
6. Intervju (dialog mellan två individer) 
7. Porträtt (individ, grupp, institution eller företag porträtteras – ofta med intervju och 

reportage/feature) 
8. Kolumn (periodiserad kolumn/text av vanligtvis känd författare) 
9. Undersökning/Survey (tillfrågade människor) 
10. Insändare (letters-to-the-editor) 
11. Gästskribent (guest contribution) 
12. Ledare 
13. Annan 
 
E. Dominerande scen eller lokalisering av nyheten (bara nyhetsmaterial) 
1. Konfliktområdet (Georgien, Sydossetien)  
2. Internationell diplomati 
3. Inhemsk/nationell debatt 
 
F. Nyhetsförfattare (bara nyhetsmaterial) 
1. Korrespondent 
2. Redaktionsarbetare (staff member) 
3. Nationell nyhetsbyrå 
4. Utländsk/internationell nyhetsbyrå 
5. Annan 
 
 
G. Författare av opinion/mening (icke nyhetsmaterial) 
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1. Redaktionell personal 
2. Journalist/reporter 
3. Nationell politiker (gästbidrag, letters-to-the-editor) 
4. Internationell politiker (gästbidrag, letters-to-the-editor) 
5. Nationell expert 
6. Internationell expert 
7. Medborgare (citizen) 
8. Annan 
 
H. Uttryckt stöd/lojalitet (icke nyhetsmaterial) 
1. Direkt till Georgien 
2. Direkt till Ryssland 
3. Indirekt till Georgien 
4. Indirekt till Ryssland 
5. Direkt till neutrala 
6. Indirekt till neutrala 
7. Går inte att avgöra 
  
I. Uttryckt motstånd (icke nyhetsmaterial) 
1. Direkt till Georgien 
2. Direkt till Ryssland 
3. Indirekt till Georgien 
4. Indirekt till Ryssland 
5. Direkt till neutral 
6. Indirekt till neutral 
7. Går inte att avgöra  
 

Freds- och krigsjournalistik 
 
J. Proaktiv/reaktiv 
1.Proaktiv (förväntar sig konflikt - rapporterar innan konflikt bryter ut) 
2.Reaktiv (väntar till krig bryter ut innan rapportering börjar) 
98.Inget av ovan nämnda  
 
K.Osynliga effekter/synliga effekter av krig 
1.Osynliga effekter av krig rapporteras (psykologiska trauman, skador på samhälle och kultur) 
2.Synliga effekter av krig rapporteras (offer, döda och skadade, skador på egendom) 
98. Inget av ovan nämnda 
 
L.Folk-orienterad/elit-orienterad 
1.Folk-orienterad (fokuserar på "vanligt" folk och rapporterar från allmänhetens perspektiv) 
2.Elit-orienterad (rapporterar från ledare och eliters perspektiv) 
98. Inget av ovan nämnda 
M.Överenskommelse-inriktad/skillnadsinriktad 
1.Överenskommelse, förståelse, konfliktlösning och fred är fokus för rapportering  
2.Skillnader mellan parterna är fokus för rapportering 
98. Inget av ovan nämnda 
 
N.Orsaker och konsekvenser/ett "här-och-nu"-perspektiv 
1.Orsaker till och konsekvenser av en konflikt är rapporteringens fokus 
2.Ett "här-och-nu"-perspektiv är i fokus för rapporteringen 
98. Inget av ovan nämnda 
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O.Undviker framställla den ena parten som "god" och den andra som"ond"/gör det 
1.Undviker framställa den ena parten av konflikten som "god" och den andra som "ond" 
2.Framställer den ena parten av konflikten som "god" och den andra som "ond" 
98. Inget av ovan nämnda 
 
P.Fler-aktörsperspektiv/två-aktörsperspektiv 
1.Fler-aktörsperspektiv (ger utrymme till flera aktörer i en konflikt) 
2.Två-aktörsperspektiv (en aktör vinner, en förlorar) 
0. Inget av ovan nämnda 
 
Q.Opartisk/partisk 
1.Icke-partisk (neutral, tar inte sida i konflikten) 
2.Partisk (vinklad till fördel för en sida) 
98. Inget av ovan nämnda 
 
R."Win-win"-orientering/"zero-sum"-orientering 
1."Win-win"-orientering (många mål, konfliktlösnings-orienterad) 
2."Zero-sum"-orientering (ett mål: att vinna)  
98. Inget av ovan nämnda 
 
S.Stannar för att rapportera efter kriget är slut/slutar rapportera när kriget är slut 
1. Stannar för att rapportera efter kriget är slut (rekonstruktion av samhälle etc.) 
2. Slutar rapportera när kriget är slut (åker därifrån i.o.m. fredsavtal, eldupphör) 
98. Inget av ovan nämnda 
 

Språkbruk 
 
T.Offermålande språk 
1.Undviker språk som utmålar offer - vad som gjorts av folk (rapporterar om vad folk har gjort, 
vad de kan göra och hur de klarar situationen) 
2.Använder offermålande språk - vad som gjorts mot folk (bedrövad, försvarslös, patetisk, 
tragisk etc.) 
98. Inget av ovan nämnda 
 
U.Demoniserande språk 
1.Undviker demoniserande språk (använder titlar eller namn som folk själva använder) 
2.Använder demoniserande språk (ond, grym, brutal, barbarisk, terrorist, extrimist etc.) 
98. Inget av ovan nämnda 
 
V.Emotionellt språk 
1.Undviker ett emotionellt språk (använder bara starkt ordval i situationer där de är passande - 
överdriver inte) 
2.Använder ett emotionellt språk (folkmord, massaker, systematisk etc.) 
0. Inget av ovan nämnda 
 
Egna variabler 
 
W.Stöd 
1. Starkt pro-Georgien 
2. Indirekt/måttligt pro-Georgien 
3. Neutral 



 

L 
 

4. Starkt pro-Ryssland 
5. Indirekt/måttligt pro-Ryssland 
6. Stöd till båda 
7.Fredlig lösning 
 
Y.Källor 
1. Dominerar Ryssland/Sydossetien 
2.Bara Ryssland/Sydossetien 
3. Neutral 
4. Dominerar Georgien 
5. Bara Georgien 
6. Dominerar/bara USA, Sverige, västvärlden (+ Polen, Ukraina, Baltiska länderna etc.) 
7.Västvärlden och Georgien 
8. Pro-ryska (Syrien, Kuba etc.) 
9. Pro-ryska och Ryssland 
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Bilaga 4 - Kodningsmanual  
A-I: The Caucasus Project 

(Kodningsmanual för variablerna A-I är på engelska då deras ursprung är det internationella 
The Caucasus Project; övrig manual är på svenska) 

A. NUMBER OF THE ITEM  
 
Function of the variable:  We need to break our data into units of observation before we can 

start coding them. All items submitted to analysis should be 
designated with a number.  

Problem(s) to address: 
   

(1) The scope and length of (news) items vary a great deal. The size 
of an item signifies its relative importance. This feature can be 
measured in content analysis, but it may yield to complicated 
operationalizations, which may turn out to be uneconomical and 
counterproductive for our study.  
 
(2) Some items can be easily singled out as items of observations, but 
in many cases items are clearly connected to each other. A major 
news event may be organized into a collage of news reports, short 
wire stories, information boxes, news graphics, commentaries etc. 
This poses a problem for how to determine the unit of observation: Is 
it  the smallest piece that conforms to basic criterion of journalistic 
text, or is it the largest composition of individual journalistic elements 
where varying meanings are ultimately organized into a dominant 
framing?  

How to solve the 
problem(s): 

(1) We suggest that we would not try to measure the salience of items 
and address this question in qualitative analysis. Thus, in the coding 
process all items should be treated as equal. The validity problems 
resulting from this approach need to be explained in the report, of 
course.  
(2) In our view the intertextual characteristics of journalism is also 
difficult to grasp in the coding process. What makes it even more 
difficult is that most of our materials is in electronic form and thus the 
cross-references of separate items cannot be observed reliably. 
Therefore, we suggest that we should code all items that can be 
qualified as journalistic texts. This means that items should include: a 
headline, body type with full sentences and at least two paragraphs.  

 
 
B. DATE OF PUBLICATION  
 
Function of the variable:  Our samples are to cover the exactly same time period (from August 

7th to August 21st). There will be then fourteen variables to be used 
here. Number 1 denotes to items published in August 7th,  number 2 
refers to items publised in August 8th and finally the items published 
in August 21st  receives the variable 14.   

Problem(s) to address: 
   

There are no problems that we are aware of.  

How to solve the 
problem(s): 

No specific solutions needed.  
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C. MEDIA  
 
Function of the variable:  We should be able to distinguish individual media outlets in our 

analysis. Thus, each media outlet should be designated a separate 
variable.    
We suggest that variables should follow the alphabethical order. In 
the case of Germany, Bild would be marked as 1, FAZ as 2 etc.  
 

Problem(s) to address: 
   

There are no problems that we are aware of.  

How to solve the 
problem(s): 

No specific solutions needed.  

 
 
 
 
D. GENRE 
 
Function of the variable:  This analysis aims at providing a broad overview of our samples in 

terms of roles of authors. Three groups of possible authors are in the 
variables: (a) journalists (including reporters and editorial staff), (b) 
guest contributors (non-staff members as writers in article pages or as 
invited columnists etc.), and (c) writers in the letters to the editor.  
 
Since the roles of journalists is of great interest, another level of 
distinction is proposed here. The first operation aims at distinguishing 
hard (and serious) news from the soft and less serious. It may be 
assumed that this distinction makes sense between media outlets 
(quality vs. Popular), but it may turn out important in other ways, too.  
 
The second amendment,  aims at distinguishing editorials from other 
commentaries published by other staff members. This distinction has 
previously proven to be significant at least in Finland.  

Problem(s) to address: 
   

We assume that the distinction of roles of authors (a to c) makes sense 
to each national case. We also believe that this distinction can be 
operationalized in the coding process.  
 
Distinguishing news is always problematic. At least three questions 
can be raised here: (1) why collating hard news and reportage into one
variable? (2) how to distiguish hard news from soft news? (3) how to 
discern, which writers belong to editorial staff and who are ”other 
staff members”? 
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How to solve the 
problem(s): 

(1) Given the time period of our sample, we believe that both hard 
news and reportages are connected to the military and political aspects 
of the cricis. It would be difficult to separate them from each other. 
More importantly, we think that the important questions related to 
hard news and reportages can be addressed by other means (see, 
theme E below).  
 
(2) What is meant by soft news as contrasted to hard news and 
reportage? Based on our preliminary reading of the materials, we 
noticed that newspapers do not always focus on the ”serious aspects” 
of the conflict, but they tend to tag new meanings or accents to the 
event. ”Soft news” is understood as something bagatelle, trivial, even 
amusing. These type of stories are particularly typical to popular 
newspapers.  
 
(3) The distintiction between editorial writers and other staff members 
may be expressed explicitly in the item, or it can be induced from the 
section the item is published.   

 
 
 
 
E. DOMINANT SCENE OR LOCATION OF THE NEWS (news materials only) 
 
Function of the variable:  Note this theme refers to news materials: The aim with these 

variables is two-fold. They help to pinpoint the origin of news story 
(in terms of location) and the dominant frame of the news item. The 
variables provide three options: the field of conflict (referring to 
Georgia, South Ossetia and Abhasia), international diplomacy, and 
domestic debate 

Problem(s) to address: 
   

It is clear that scenes may overlap within an item. That is, they may 
flexibly move back and forth from field of conflict to international 
diplomacy and domestic debate.  
 
It can also be assumed that some items do not refer to any oh these 
scenes or location. We noticed that our sample concides with the 30th 
anniversary of Russian occupation of Czechoslovakia. In these stories, 
the scene does not fall into any of our variables.  

How to solve the 
problem(s): 

Given the problems noted above, we should focus on the dominant 
scene or frame. The dominance may be induced from the headline, 
and the lead of the story.  
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F. ORIGIN OF NEWS (news materials only) 
 
Function of the variable:  Note this theme refers to news materials: It aims at discerning the 

origins of news and how news organizations get their news about 
the cricis. The origin of the news story is usually explicitly marked at 
the beginning (or sometimes at the end) of the story. This marking is 
sometimes called as signature.  
 
The variables distinguish (1) correspondents (having either permanent 
assignment outside home office, or being sent to the location outside 
the home country). (2) Staff member denotes someone working in the 
home office or home country. Another distinction will be made with 
news agencies that are either (3) national or (4) foreign/international. 
 

Problem(s) to address: 
   

1. It may sometimes difficult to discern positions of journalists from 
the news items. One obviously ambigious group would be freelancers, 
who are formally neither correpondents nor staff members.  
 
2. Another problem would be that the news item refers to various 
origins, for instance, several news agencies.  

How to solve the 
problem(s): 

1. We should first pay attention to where (in terms of gographic 
location) the journalist is situated. A writer outside one's national 
border is a correspondent. After this we still have to deduce, whether 
s/he is employed by the media outlet s/he is writing to, or whether 
s/he works for a news agency.  
 
If it seems impossible to deduce, which source of origin is dominant, 
we may have to use the variable four denoting ”other” or 
”combination”.  

 
 
 
G. AUTHOR OF OPINION (not news materials) 
 
Function of the variable:  Note this theme refers to opinion genres: This theme aims at 

discerning the author of opinion related to the cricis. The variables 
follow the pattern used in variable D: Genre, but the distintictions are 
to some extent more specific. The main new categories are those of 
politicians, either national (3), or foreign/international (4), and 
experts either national (5), or foreign/international (6), and citizens 
(7). 
 
Given that we are talking about opinion genres, the actor category 
denote the author of the item. The actors that may be referred to in the 
the text, will not be coded.  
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Problem(s) to address: 
   

We assume that the author of the opinion should not pose serious 
problems. It is plausible, though, that not all authors are familiar to us 
and some of them may be put into several categories (for instance, 
politician/expert/citizen).  

How to solve the 
problem(s): 

If the author may assume several roles, we should deduce the one that 
ranks the highest in cultural hierarchy. The prime minister is a citizen, 
too, but it is not possible for him/her to be treated as ”ordinary 
citizen” when expressing his/her views about politics in public.  
 

 

 
Freds- och krigsjournalistik: J-S 

 
J: (1) PROAKTIV eller (2) REAKTIV:  
 
1 Väljs då artikeln rapporterar om en konflikt innan krig/våld bryter ut. Till proaktiva hör även 
artiklar som gör prognoser om eventuella händelser, vilka kan äga rum i den nära framtiden efter 
det utspelade kriget. 
 
2 Väljs då artikeln rapporterar efter att en konflikt övergår i krig och våldshandlingar. Med tanke på 
det tidsintervall som uppsatsen arbetar inom (bara en dag före kriget), kodas de allra flesta artiklar 
som reaktiva 
 
98 Väljs om artikel inte handlar om konflikt/krig, varken innan eller efter krig. 
 
 
K: (1) OSYNLIGA EFFEKTER AV KRIG eller (2) SYNLIGA EFFEKTER AV KRIG:  
 
1 Väljs om artikeln tar hänsyn till saker som sker i krigets spår/långsiktiga konsekvenser 
(psykologiska trauman, flyktingar, effekter på miljö/natur/kultur/samhälle o.s.v.).  
Exempel: ”Maten börjar sina hos befolkningen på landsbygden” eller ”Stora flyktingströmmar 
väntas” 
 
2 Väljs då artikeln handlar om synliga effekter och direkta militära verkningar; bombningar, döda 
och skadade, militära förflyttningar, förstörd egendom, infrastruktur, civila och militära objekt  osv. 
2 väljs också då en kombination av psykologiska och fysiska skador rapporteras om. 
Exempel: ”Sönderbombade hus och döda på gatorna” eller ”Stora truppförflyttningar skrämmer bort 
lokalbefolkningen”. 
 
98 Väljs då artikel t.ex. behandlar internationell diplomati och inte tar upp krigets effekter. Om ens 
ett minimum av krigseffekter rapporteras om i artikeln ska inte 98 väljas. 
 
 
L: (1) FOLK-ORIENTERAD eller (2) ELIT-ORIENTERAD: 
 
1 Väljs då artikel främst refererar från ”vanliga” människor (allmänhetens perspektiv), på något sätt 
påverkade av kriget. Den låter alternativa källor komma till tals. Organisationer som Röda korset, 
Amnesty, Human Rights Watch kodas som folkorienterade. 
Exempel: ”Vi här i byn lider p.g.a. kriget”. 
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2 Väljs då artikeln behandlar officiella källor (ledare, politiker, militärer, representanter för olika 
organisationer och institutioner osv.) som är inblandade eller har möjlighet till påverkan 
(politisk/militär) i kriget. Som 2 kodas även artiklar som saknar källor eller konkreta namn på 
elitpersoner/ledare, men som analyserar t.ex. hur ”Georgien” /”Ryssland” /”Sverigen” /”USA” 
/”Abchazien” /”Sydossetien” etc borde eller inte borde agera. I detta fall står landets namn för 
landets ledarskap. 
Exempel: ”Georgiens president säger…” eller ”Sveriges ambassadör ger en bild av att…” 
 
98 Väljs då artikeln (t.ex. en ledare/debattartikel) talar övergripande om kriget och inte om 
politiker, vanliga människor eller länder som representanter för t.ex. ledare. 
 
 
M: (1) ÖVERENSKOMMELSE-INRIKTAD eller (2) SKILLNADSINRIKTAD: 
 
1 Väljs då artikeln har en inriktning på fredlig lösning av konflikten eller då man inte beskriver 
skillnader mellan aktörerna, utan likheter. 
Exempel: ”Om man såg bortom skillnader och fokuserade på att man bor granne med varandra och 
hur det kan gynna alla…” 
 
2 Väljs om artikeln fokuserar på skillnader och vem som vinner eller förlorar i militära/politiska 
möten eller skillnader på georgier och sydosseter/abchazer/ryssar (”oss” och ”dem”). 
Exempel: ”Det ligger i deras natur/religion/historia att inte gå ihop” eller ”Ryssland vill bara ha 
kontroll över oljan”  
 
98 Väljs då artikel försöker vara neutral och t.ex. förklarar historia och inte hur det går i kriget eller 
argumenterar för ena eller andra sidan. Eller när artikeln inte heller söker ”lösa” problemet. Alltså 
om artikeln varken har en vinkling mot konflikt eller lösning. 98 väljs också om det är svårt att 
avgöra (t.ex. om 1 och 2 förekommer i samma grad) eller om det inte är explicit uttalat. 
 
 
 
N: (1) ORSAKER TILL OCH KONSEKVENSER AV KRIG eller (2) ETT "HÄR-OCH-
NU"-PERSPEKTIV": 
 
1 Väljs då artikel rapporterar om vad som låg bakom kriget och behandlar t.ex. historiska, politiska, 
samhälleliga mm orsaker om/eller framtida konsekvenser av den aktuella konflikten. 
Exempel: ”Det ligger en lång historia av konflikt bakom dagens krig” eller ”kriget kommer att 
påverka förhållande mellan länderna under lång tid framöver” 
 
2 Väljs då rapportering sker direkt efter en händelse (krig) utbrutit och inte tar upp någon historisk 
kontext. Rapporterar om vad som händer här (dvs. på en viss ort) och nu (då det aktuella våldet 
sker), ingen analys av historia/framtid görs. 
Exempel: ”Georgien bombade Tschinvali och planerar vidare invasion” eller ”Ryska styrkor närmar 
sig Gori” 
 
98 Väljs då artikel inte tar upp ämnet, vilket i praktiken betyder att inga 98-or förekommer. 
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O: (1) UNDVIKER FRAMSTÄLLA DEN ENA PARTEN SOM "GOD" OCH DEN ANDRA 
SOM "OND" (2) FRAMSTÄLLER DEN ENA PARTEN SOM "GOD" OCH DEN ANDRA 
SOM "OND": 
(Beskrivningar i texten omfattar både vad journalisten skriver och vad de eventuella källorna säger: 
t.ex. om en journalist ”försöker” undvika att dikotomisera, men låter andra göra det – kodas det som 
2)  
 
1 Väljs då det ”finns möjlighet” att beskriva parterna som goda och onda, men att det inte görs. 
Undviker att beteckna parterna som goda och onda. Den lägger inte skulden på någon av parterna 
för att ha provocerat fram konflikten. 
Exempel: ”Ryssland och Georgiens fortsatta agerande hjälper inte utvecklingen mot fred”. 
 
2 Väljs då parterna explicit/uttryckligen ses/beskrivs som god eller ond eller om man genom 
beskrivningar (Georgien drar sig tillbaka, men ryssarna bombar) målar upp dem som goda/onda. 
Eller om en sida porträtteras som ond (då blir den andra automatiskt god). Skiljer klart och tydligt 
på god eller ond och vem som attackerar eller försvarar sig. 
Exempel: ”Ryska bombningar skonar ingen” eller ”Den georgiska etnisk rensning av sydosseter 
måste stoppas”. 
 
98 Väljs då inga beskrivningar förekommer om parterna. Man diskuterar kriget ”övergripande”. 
T.ex. världspolitik och hur kriget kan påverka omvärlden (och inga krigande aktörer nämns). 
 
 
P: (1) FLER-AKTÖRSPERSPEKTIV eller (2) TVÅ-AKTÖRSPERSPEKTIV: 
 
1 Väljs då artikeln beskriver och inlemmar t.ex. FN eller Amnesty som ”neutrala” parter i 
konflikten och som inte står på ena eller andra sidan. Ger utrymme till flera aktörer och/eller strävar 
efter att dela upp de två parterna i ett flertal mindre aktörer, varav var och en har egna intressen, mål 
och behov. 
Exempel: ”FN är en viktig part att nå en fredlig lösning mellan Georgien och Ryssland”. 
 
2 Väljs då artikeln fokuserar på de inblandade som två läger (Ryssland/Sydossetien vs. 
Georgien/stödjande länder och organisationer som t.ex. USA, NATO mm). 
Exempel: ”NATO ger Georgien sitt fulla stöd och överväger skicka vapenhjälp mot den överlägsna 
ryska armén”. 
 
98 Väljs då artikeln undviker att måla upp konflikten som en konflikt mellan två (eller flera) 
grupper. Ett övergripande perspektiv på händelsen ges. 
 
 
Q: (1) OPARTISK eller (2) PARTISK: 
 
1 Väljs då artikeln försöker uppträda neutralt och inte tar någon tydlig sida i konflikten, med andra 
ord att den försöker porträttera händelsen utan stöd till ena eller andra sidan. Om journalsiten i sin 
text är opartisk och antingen inte låter någon sida komma till tals, eller låter båda sidorna tala. 
Exempel: Då fakta från alla sidor presenteras och t.ex. att alla som begår brott hängs ut, inte bara 
ena sidans förbrytare. 
 
2 Väljs då artikeln/författaren tydligt ger stöd/utrymme åt den ena sidan (och dess/sin syn på 
händelsen (-erna)). Om journalist låter båda sidorna komma till tals, men själv tar ställning – kodas 
variabeln som en 2. Om journalisten är opartisk i sin text, men bara låter den ena sidan komma till 
tals, kodas texten som partisk. 
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Exempel: ”Det är tydligt att Georgien har begått brott mot de mänskliga rättigheterna”. Också då 
man presenterar ena sidan och dess brott, men undviker att diskutera/presentera den ”egna” sidans 
förbrytelser. 
 
98 T.ex. faktarutor som har NE eller liknande som källa.Alla dessa ”rutor” kodas konsekvent som 
98. 
 
 
R: (1) "WIN-WIN"-ORIENTERING eller (2) "ZERO-SUM"-ORIENTERING: 
 
1 Väljs då artikeln inte presenterar händelsen som en kamp om ett mål (där det finns en vinnare och 
en förlorare), utan där båda vinner på en fredlig lösning – icke våldslösning och för istället 
samtal/diskussion om vad som komma skall/en fredlig lösning. 
Exempel: ”Både Ryssland och Georgien vinner på att sluta fred” eller artikeln presenterar inte 
händelseförloppet som en kamp om Sydossetien/Abchazien. 
 
2 Väljs då artikeln inte tar hänsyn till att båda kan vinna, utan då en kommer att vinna och en 
förlora (i detta fallet Sydossetion/Abchazien) genom militär vinst/elduppehör. Om Georgien 
behåller sina territoriella gränser, eller om Sydossetien /Abchazien får status som självständiga 
stater. 
Exempel: ”Georgien måste satsa på offensiv för att ha en chans att ta tillbaka Sydossetien”, men 
också mer implicit - ”Ryssland förlorar inflytande om man inte får kontroll över Sydossetien 
/Abchazien”. 
 
98 Väljs då artikeln inte anses spegla konflikten som att ett mål ska nås (fred/stopp på krigandet 
genom diverse utgångar). 98 väljs också då inget explicit uttalat finns i texten om krigets utgång 
eller mål, utan behandlar exempelvis människors lidande. 
 
 
S: (1) STANNAR FÖR ATT RAPPORTERA EFTER KRIGET ÄR SLUT eller (2) SLUTAR 
RAPPORTERA NÄR KRIGET ÄR SLUT: 
 
1 Väljs då kriget är slut, men rapporteringrn från konfliktregionen/  om konflikten fortsätter och 
berättar om återuppbyggnad, folk som börjar flytta tillbaka osv. 
Exempel: ”Rekonstruktionen av Sydossetien kommer att ta tid” eller ”Det mänskliga lidandet är inte 
över – många saknar anhöriga som dött under striderna”. 
 
2 Problematisk. Det förekommer inga artiklar som kan ges värdet 2 i denna undersökning. 
 
98 Värdet kan ges artiklar under krigets gång (8: till 12:e augusti). 
 
 
T: (1) UNDVIKER eller (2) ANVÄNDER OFFERMÅLANDE SPRÅK: 
 
Hit hör ord som ”plundrad”, ”försvarslös”, ”patetisk”, ”tragedi”, ”bedrövar” m.m. (eng. 
”devastated”, ”defensless”, ”pathetic”, ”tragedy” etc). Ett sådant språk beskriver det som gjorts av 
en grupp människor mot en annan, skapar stereotyper av ”det goda2 och ”onda” samt begränsar 
möjligheten för förändringar. 
 
1 Väljs då artikeln behandlar människor och deras situation, men inte utmålar dem som offer för ett 
krig. 
Exempel: ”Människorna återvänder till sina gamla liv och…”. 
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2 Väljs då människor utmålas om offer (beskrivs som lidande, offer, flyktingar osv.). 
Exempel: ”Människorna har lidit under krigets gång och har flytt sina gamla hem och gårdar” 
 
98 Väljs då artikeln inte behandlar ”vanliga” människor och vad som händer med dem. Om artikel 
behandlar ämne där ett sådant språk inte passar in, t.ex. diplomati på hög nivå. 
 
 
U: (1) UNDVIKER eller (2) ANVÄNDER DEMONISERANDE SPRÅK: 
 
Hit hör exempelvis adjektiven ”illvillig”, ”ondsekfull”, ”grym”, ”brutal”, ”barbarisk”, ”separatister” 
m.m. (eng. ”viciuos”, ”brutal”, ”cruel”, ”barbaric” etc). 
 
1 Väljs då parterna i konflikten finns som aktörer i artikeln, men inte beskrivs med demoniserande 
ord. 
Exempel: ”De georgiska och ryska trupperna håller sina ställningar”. 
 
2 Väljs då aktörerna i konflikten är närvarande i artikeln och beskrivs med demoniserande ord. 
Exempel: ”Putin är inget bättre än Hitler” eller ”den georgiska armén är en våldsmaskin som dödar 
alla sydosseter som kommer i dess väg”. 
 
98 Väljs då inga aktörer i konflikten finns närvarande och kan beskriva/inte beskrivas med 
demoniserande ord. Alltså om artikeln t.ex. behandlar kriget (utan att nämna namn) och 
konsekvenser för omvärlden (diplomati). 
 
 
V: (1) UNDVIKER eller (2) ANVÄNDER EMOTIONELLT SPRÅK: 
  
Det handlar om ett omotiverat bruk av emotionella ord för att beskriva det som hänt människor. Hit 
hör ord som ”tragedi”, ”attentat”, ”massaker”, ”systematisk” m.m. (eng. ”tragedy”, ”assasination”, 
”massacre”, ”systematic” etc). 
 
1 Väljs då artikeln ej skrivs med emotionellt laddade ord (rysk björn, massaker, mänskliga lidanden 
etc). Förringar ej mänskligt lidande, spar starka ord för de allvarligaste situatiuonerna. Använder ett 
exakt ordval utan överdrifter. 
Exempel: Författaren använder ett neutralt språk utan känsliga eller laddade ord. 
 
2 Väljs då artikeln använder dessa ovan nämnda ord. 
Exempel: ”En massaker på sydossetiska folket” eller ”Den ryska björnen har vaknat och vässat sina 
klor”. 
 
98 Väljs då artikeln är fri från användning av dessa ord (en neutral och beskrivande text, t.ex. 
faktarutor).     
 
 
W: STÖD: 
 
1.Starkt pro Georgien, 2. Indirekt/måttligt pro Georgien, 3. Neutral, 4. Starkt pro 
Ryssland/Sydossetien, 5. Måttligt/indirekt pro Ryssland/Sydossetien, 6. Stöd till båda, 7. Fredlig 
lösning. 
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1 Väljs då artikeln explicit/starkt/tydligt förespråkar Georgien, georgiska initiativ, försvarar 
Georgien, talar mot/fördömer Ryssland och dess handlingar, eller demoniserar de georgiska 
motståndarna. T.ex. ”Ryssland bryter mot internationella lagar i sitt krig mot Georgien”, ”Georgien 
försvarar sina nationella gränser då de krigar i Sydossetien”. Eller då artikeln bara berättar om 
ryska/sydossetiska bomber/kulor mot georgiska styrkor, eller på andra sätt legitimerar georgiska 
handlingar. 
 
2 Väljs då artikeln på ett mer implicit/indirekt sätt förespråkar Georgien. T.ex. ”USA vädjar till 
Ryssland att avsluta kriget”, ”Georgien är en suverän stat”. 
 
3 Väljs då artikeln söker vara objektiv. Fakta presenteras från båda sidorna och texten undviker att 
bedöma handlingar eller politik. Artikeln stöder inte någon av parterna, alternativt kritiserar båda. 
 
4 Väljs då artikeln explicit/starkt/tydligt förespråkar Ryssland, legitimerar ryska handlingar/initativ, 
talar mot/fördömer Georgien och dess handlingar, eller demoniserar de ryska/sydossetiska 
motståndet. T.ex. ” Georgien begår folkmord”, ”Ryssland räddar oskyldiga”, ”Ryssland skyddar 
sina medborgare”. Eller då artikeln bara berättar georgiska bomber/kulor mot ryska styrkor, eller på 
andra sätt legitimerar ryska handlingar. 
 
5 Väljs då artikeln på ett mer implicit/indirekt sätt förespråkar Ryssland/Sydossetien. T.ex. 
”Georgien bryter mot internationella lagar”. 
 
6 Väljs då artikeln ger uttalar stöd åt båda parter. T.ex. ”Ryssland gör rätt då…. men också 
Georgien har rätt i att…”. Kan också vara då artikeln visar på bakgrund där båda sidorna ”har sina 
skäl”. 
 
7 Väljs då artikeln t.ex. införlivar en tredje part i konflikten med roll att medla fred och att undvika 
våldsam lösning. Eller då artikeln beskriver att ingen aktör vinner på krig och förespråkar en fredlig 
lösning. 
 
 
X: KÄLLOR: 
  
1.Dominerande Ryssland/Sydossetien, 2. Bara Ryssland/Sydossetien, 3. Neutral, 4. Dominerande 
Georgien, 5. Bara Georgien, 6. Dominerande ”västvärlden” (EU, USA, Sverige och västligt 
inriktade länder som Polen, Ukraina de baltiska länderna m.fl.), 7. ”Väst” och Georgien, 8. Pro-
ryska, 9. Pro-ryska och Ryssland, 99. Inga källor. 
 
1 Väljs då antalet källor från Ryssland/Sydossetien dominerar (mer än 50 %). 
 
2 Väljs då källor i texten bara kommer från Ryssland/Sydossetien. 
 
3 Väljs då antalet källor är lika (50 % +- 5 %) mellan Ryssland/Sydossetien och Georgien/”väst”. 
 
4 Väljs då källor från Georgien dominerar (mer än 50 %). 
 
5 Väljs då källor i texten bara kommer från Georgien. 
 
6 Väljs då källor från ”västländerna” (EU, USA, Sverige och västligt inriktade länder som Polen, 
Ukraina de baltiska länderna m.fl.) dominerar. 
 
7 Väljs då källor från ”väst” och Georgien dominerar (mer än 50 % tillsammans). 
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8 Väljs då pro-ryska källor (Syrien, Kuba m.m.) dominerar.  
 
9 Väljs då pro-ryska källor (Syrien, Kuba m.m.) och ryska dominerar. 
 
99 Väljs i texter utan källor. Kan dock vara t.ex. en ledare där en kortare referens (mindre än en 
mening) till ett uttalande görs. 
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Bilaga 5 - Tabeller och diagram 
 
Figur 1 – Dominerande indikatorer för freds- och krigsjournalistik (hela materialet) 
 

 
 
1.Icke-partisk eller partisk, 2.Undviker eller använder emotionellt språk, 3.Undviker att framställa 
den ena parten som "god" och den andra som "ond"/framställer den ena parten som "god" och den 
andra som "ond", 4.Undviker eller använder demoniserande språk, 5. Fler-aktörsperspektiv/två-
aktörsperspektiv, 6.Folk- eller elit-orienterad, 7.Överenskommelse- eller skillnadsinriktad, 
8.Orsaker och konsekvenser eller ett "här-och-nu"-perspektiv, 9.Proaktiv eller reaktiv, 10."Win-
win" eller "zero-sum"-orientering, 11.Undviker eller använder offermålande språk, 12.Osynliga 
eller synliga effekter av krig, 13.Stannar för att rapportera efter kriget är slut eller slutar att 
rapportera efter krigets slut. 
 
 
Tabell 1 – Dominerande indikatorer för freds- respektive krigsjournalistik i varje land 
 
Antalet anges i tal istället för procent då det är problematiskt att jämföra länderna emellan om 
procent används, eftersom alla variabler (indikatorer) kan förekomma i alla artiklar. Dessutom 
handlar det i vissa fall om relativt låga siffror. 
 

Tabell 1.1 Sverige (antal artiklar 171)  
 

 Undviker 
demoniserande 

språk 

Undviker att 
framställa 

parter som onda 
eller goda 

Opartisk Undviker 
emotionellt 

språk 

Orsaker och 
konsekvenser 

Fredsindikatorer 72 65 62 62 50 
 
 
 

 Skillnadsinriktad Två-
aktörsperspektiv

Reaktiv Elit-orienterad "Här-och-
nu"- 

perspektiv 
Krigsindikatorer 129 128 117 114 100 
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Tabell 1.2 Ryssland  (antal artiklar 286)  
 

 Stannar efter 
krigets slut 

Undviker 
demoniserande 

språk 

Undviker 
offermålande 

språk 

Opartisk Undviker att 
framställa 

parter som onda 
eller goda 

Fredsindikatorer 163 138 119 115 107 
 
 
 

 Reaktiv Skillnadsinriktad "Här-och-
nu"- 

perspektiv 

Två-
aktörsperspektiv 

Elit-orienterad

Krigsindikatorer 265 235 222 219 198 
 
 
 

Tabell 1.3 USA (antal artiklar 143)  
 

 Undviker 
demoniserande 

språk 

Undviker att 
framställa 

parter som onda 
eller goda 

Stannar efter 
krigets slut 

Undviker 
emotionellt 

språk 

Opartisk 

Fredsindikatorer 87 77 42 38 36 
 

 
 

 Skillnadsinriktad Två-
aktörsperspektiv

Partisk Använder 
emotionellt 

språk  

Elit-orienterad

Krigsindikatorer 119 110 106 103 100 
 
 

 
 
 
Tabell 2 – Stöd (hela materialet) 
 

 Pro-Georgien, 
% 

Neutral, % Pro-Ryssland/ 
Sydossetien, %

Stöd till 
båda, % 

Fredlig 
lösning; % 

Totalt, % 

Stöd totalt 42 22 32 1 3 100 
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Tabell 3 – Stöd inom studerade länder 
 

 1, % 2, % 3, % 4, % 5, % 6, % 7, % Totalt, %

Sverige 25 38 22 4 5 2 4 100 

Ryssland 5 6 27 36 23 1 2 100 

USA 30 48 10 2 6 1 3 100 

 
1.Starkt pro-Georgien, 2.Måttligt/indirekt pro-Georgien, 3.Neutral, 4.Starkt pro-
Ryssland/Sydossetien, 5.Måttligt/indirekt pro-Ryssland/Sydossetien, 6.Stöd till båda, 7.Fredlig 
lösning. 
 
 
Tabell 4 – Stöd i olika tidningstyper 
 
Dagstidningar står för 96,8% av materialet i denna undersökning och veckomagasin för 3,2%. 
 

 
1, % 2, % 3, % 4, % 5, % 6, % 7, % Totalt, %

Dagstidningar 17 25 22 19 13 1 3 100 
Veckotidningar 16 21 21 16 26 0 0 100 

 
1.Starkt pro-Georgien, 2.Måttligt/indirekt pro-Georgien, 3.Neutral, 4.Starkt pro-
Ryssland/Sydossetien, 5.Måttligt/indirekt pro-Ryssland/Sydossetien, 6.Stöd till båda, 7.Fredlig 
lösning. 
 
 
Tabell 5 – Fördelning av genrer i hela materialet 
 
Genre Artiklar, antal Artiklar, % 

Längre nyhet 211 35,2 
Reportage/feature 103 17,2 
Kort nyhet/notis 84 14,0 
Kommentar 48 8,0 
Insändare 30 5,0 
Annan 30 5,0 
Kolumn 27 4,5 
Gästskribent 20 3,3 
Intervju 20 3,3 
Ledare 17 2,8 
Porträtt 5 0,8 
Survey 3 0,5 
Ironisk kommentar 2 0,3 
Totalt 600 100 
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Tabell 6 – Artikelns orientering: folk- eller elitorientering, i varje land 
 

 Folkorienterad, % Elitorienterad, % Ingen, % Totalt, % 
Sverige 19 67 14 100 

Ryssland 24 70 6 100 
USA 21 70 9 100 
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Bilaga 6 - Artiklar för den kritiska diskursanalysen 
Här redovisas de artiklar som ingick i uppsatsens kritiska diskursanalys. De svenska tidningarna är 
alla inskannade från den tryckta versionen. De amerikanska tidningsartiklarna härstammar båda 
från elektroniska källor i.o.m. begränsad tillgång till de tryckta versionerna. Två ryska artiklar (från 
Moskovskij Komsomolets och Izvestija) är inskannade från den tryckta tidning de kommer från, en 
rysk artikel härstammar från elektronisk källa (Kommersant). Därmed faller i vissa fall, till artikeln 
hörande, bilder bort (amerikanska artiklarna). Även andra artiklar är synliga på de tidningsuppslag 
som vi skannat in, men är ändå lätta att sålla bort då rubrikerna till artiklarna vi analyserat står 
utskrivna. Artiklarna presenteras i den ordning de analyseras i kapitel 6.3 – Kritisk diskursanalys: 
Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, The New York Times, The Wall Street Journal, 
Kommersant, Izvestija, Moskovskij Komsomolets 
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Dagens Nyheter – “Utökat krig efter stort ryskt anfall” (10 augusti) 
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Svenska Dagbladet - "Kriget sprider sig över landet" (10 augusti) 
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Aftonbladet – ”Hon dog. Alla dog” (11 augusti) 
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The New York Times –”Russia and Georgia Clash Over Separatist Region” (9 augusti) 
 
Russia and Georgia Clash Over Separatist Region  
 
By MICHAEL SCHWIRTZ, ANNE BARNARD and C. J. CHIVERS 

GORI, Georgia — Russia conducted airstrikes on Georgian targets on Friday evening, escalating 
the conflict in a separatist area of Georgia that is shaping into a test of the power and military reach 
of an emboldened Kremlin. Earlier in the day, Russian troops and armored vehicles had rolled into 
South Ossetia, supporting the breakaway region in its bitter conflict with Georgia.  

The United States and other Western nations, joined by NATO, condemned the violence and 
demanded a cease-fire. Secretary of State Condoleezza Rice went a step further, calling on Russia 
to withdraw its forces. But the Russian soldiers remained, and Georgian officials reported at least 
one airstrike, on the Black Sea port of Poti, late on Friday night.  

Russian military units — including tank, artillery and reconnaissance — arrived in Tskhinvali, the 
capital of South Ossetia, on Saturday to help Russian peacekeepers there, in response to overnight 
shelling by Georgian forces, state television in Russia reported, citing the Ministry of Defense. 
Ground assault aircraft were also mobilized, the Ministry said. 

Also on Saturday a senior Georgian official said by telephone that Russian bombers were flying 
over Georgia and that the presidential offices and residence in Tbilisi had been evacuated. The 
official added that Georgian forces still had control of Tskhinvali. 

Neither side showed any indication of backing down. Prime Minister Vladimir V. Putin of Russia 
declared that “war has started,” and President Mikheil Saakashvili of Georgia accused Russia of a 
“well-planned invasion” and mobilized Georgia’s military reserves. There were signs as well of a 
cyberwarfare campaign, as Georgian government Web sites were crashing intermittently during the 
day.  

The escalation risked igniting a renewed and sustained conflict in the Caucasus region, an important 
conduit for the flow of oil from the Caspian Sea to world markets and an area where conflict has 
flared for years along Russia’s borders, most recently in Chechnya.  

The military incursion into Georgia marked a fresh sign of Kremlin confidence and resolve, and 
also provided a test of the capacities of the Russian military, which Mr. Putin had tried to 
modernize and re-equip during his two presidential terms.  

Frictions between Georgia and South Ossetia, which has declared de facto independence, have 
simmered for years, but intensified when Mr. Saakashvili came to power in Georgia and made 
national unification a centerpiece of his agenda. Mr. Saakashvili, a close American ally who has 
sought NATO membership for Georgia, is loathed at the Kremlin in part because he had positioned 
himself as a spokesman for democracy movements and alignment with the West.  

Earlier this year Russia announced that it was expanding support for the separatist regions. Georgia 
labeled the new support an act of annexation.  

The conflict in Georgia also appeared to suggest the limits of the power of President Dmitri A. 
Medvedev, Mr. Putin’s hand-picked successor. During the day, it was Mr. Putin’s stern statements 
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from China, where he was visiting the opening of the Olympic Games, that appeared to define 
Russia’s position.  

But Mr. Medvedev made a public statement as well, making it unclear who was directing Russia’s 
military operations. Officially, that authority rests with Mr. Medvedev, and foreign policy is outside 
Mr. Putin’s portfolio. 

“The war in Ossetia instantly showed the idiocy of our state management,” said a commentator on 
the liberal radio station, Ekho Moskvy. “Who is in charge — Putin or Medvedev?” 

The war between Georgia and South Ossetia, until recently labeled a “frozen conflict,” stretches 
back to the early 1990s, when South Ossetia and another separatist region, Abkhazia, gained de 
facto independence from Georgia after the collapse of the Soviet Union. The region settled into a 
tenuous peace monitored by Russian peacekeepers, but frictions with Georgia increased sharply in 
2004, when Mr. Saakashvili was elected.  

Reports conflicted throughout Friday about whether Georgian or Russian forces had won control of 
Tskhinvali, the capital of the mountainous rebel province. It was unclear late on Friday whether 
ground combat had taken place between Russian and Georgian soldiers, or had been limited to 
fighting between separatists and Georgian forces. 

Marat Kulakhmetov, commander of Russian peacekeeping forces in Tskhinvali, said early on 
Saturday that South Ossetian separatists still held most of the city and that Georgian forces were 
only present on its southern edge.  

That report aligned with a statement by Georgia’s ambassador to the United Nations, Irakli 
Alasania, who said that Georgian military units held eight villages at the capital’s edge. Georgian 
officials asserted that Russian warplanes had attacked Georgian forces and civilians in Tskhinvali, 
and that airports in four Georgian cities had been hit.  

Shota Utiashvili, an official at the Georgian Interior Ministry, said they included the Vaziany 
military base outside of Tbilisi, the Georgian capital, a military base in Marneuli, and airports in the 
cities of Delisi and Kutaisi. 

“We are under massive attack,” he said. 

Late in the night, George Arveladze, an adviser to Mr. Saakashvili, said that Russian planes had 
bombed the commercial seaport of Poti, where one worker was missing and several others were 
wounded. Poti is an export point for oil from the Caspian Sea; Mr. Arveladze said the initial reports 
indicated that the oil terminal had not been struck. 

Eduard Kokoity, the president of South Ossetia, said in a statement on a government Web site that 
hundreds of civilians had been killed in fighting in the capital. Russian peacekeepers stationed in 
South Ossetia said that 12 peacekeeping soldiers were killed Friday and that 50 were wounded. The 
claims of casualties by all sides could not be independently verified.  

Analysts said that either Georgia or Russia could be trying to seize an opportune moment — with 
world leaders focused on the start of the 2008 Olympics this week — to reclaim the territory, and to 
settle the dispute before a new American presidential administration comes to office. 
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Richard C. Holbrooke, the former American ambassador to the United Nations, said that Russia’s 
aims were clear. “They have two goals,” he said. “To do a creeping annexation of South Ossetia 
and Abkhazia and, secondly, to overthrow Saakashvili, who is a tremendous thorn in their side.” 

A spokesman for Mr. Medvedev declined to comment. 

The United States State Department issued a press release late Friday saying that John D. 
Negroponte, the deputy secretary of state, had summoned the Russian chargé d’affairs to press for a 
de-escalation of force. “We deplore today’s Russian attacks by strategic bombers and missiles, 
which are threatening civilian lives,” the statement said. 

The United States also said Friday that it would send an envoy to the region to try to broker an end 
to the fighting. 

Chancellor Angela Merkel of Germany issued a statement calling on both sides “to halt the use of 
force immediately.” Germany has taken a leading role in trying to ease the tensions over Abkhazia.  

The trigger for the fresh escalation began last weekend, when South Ossetia accused Georgia of 
firing mortars into the enclave after six Georgian policemen were killed in the border area by a 
roadside bomb. As tensions grew, South Ossetia began sending women and children out of the 
enclave. The refugee crisis intensified Friday as relief groups said thousands of refugees, mostly 
women and children, were streaming across the border into the North Caucasus city of Vladikavkaz 
in Russia. 

Early on Friday, Russia’s Channel One television showed Russian tanks entering South Ossetia and 
reported that two battalions reinforced by tanks and armored personnel carriers were approaching 
its capital. 

There were unconfirmed reports that Georgian forces had shot down two Russian planes and that its 
aircraft had bombed a convoy of Russian tanks. Russian state television showed what it said was a 
destroyed Georgian tank in Tskhinvali, its turret smoldering.  

Women and children in Tskhinvali were hiding in basements while men had fled to the woods, said 
a woman reached by telephone in the neighboring Russian region of North Ossetia, who said she 
had been in phone contact with relatives there. She declined to give her name.  

In Gori, a city outside South Ossetia and about 12 miles from Tskhinvali, residents said there had 
been sporadic bombing all day. The city was shaken by numerous vibrations from the impact of 
bombs on Friday evening. One Russian bomb exploded in Gori near a textile factory and a 
cellphone tower, leaving a crater. 

At the United Nations on Friday, diplomats continued to wrangle over the text of a statement after 
attempts to agree to compromise language collapsed Friday afternoon, after nearly three hours of 
consultations.  

The Russians, who had called the emergency session, proposed a short, three-paragraph statement 
that expressed concern about the escalating violence, and singled out Georgia and South Ossetia as 
needing to cease hostilities and return to the negotiating table.  

But one phrase calling on all parties to “renounce the use of force” met with opposition, particularly 
from the United States, France and Britain. The three countries argued that the statement was 
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unbalanced, one European diplomat said, because that language would have undermined Georgia’s 
ability to defend itself. Belgium, which holds the rotating presidency of the Security Council this 
month, circulated a revised draft calling for an immediate cessation of hostility and for “all parties” 
to return to the negotiating table. By dropping the specific reference to Georgia and South Ossetia, 
the compromise statement would also encompass Russia.  

The Security Council was scheduled to meet Saturday to resume deliberations. China, in its 
statement during the early morning debate, had asked for a traditional cease-fire out of respect for 
the opening of the Olympics. 

President Bush discussed the conflict by telephone with Secretary of State Condoleezza Rice and 
the national security adviser, Stephen J. Hadley, for about an hour after attending the opening 
ceremonies of the Olympics, the White House press secretary, Dana M. Perino said. Mr. Bush held 
another conference with Mr. Hadley and his deputy, James Jeffery, on Saturday morning before 
attending beach volleyball practice. 

There are over 2,000 American citizens in Georgia, Pentagon officials said. Among them are about 
130 trainers — mostly American military personnel but with about 30 Defense Department civilians 
—assisting the Georgian military with preparations for deployments to Iraq. 

The American military was taking no actions regarding the outbreak of violence, according to 
Pentagon and military officials. While there has been some contact with the Georgian authorities, 
the Defense Department had received no requests for assistance, the officials said. 

Michael Schwirtz reported from Gori, and Anne Barnard from Moscow. Reporting was contributed 
by Andrew E. Kramer and Ellen Barry from Moscow, Nicholas Kulish from Berlin, Neil 
MacFarquhar from the United Nations, and Thom Shanker from Washington. 
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The Wall Street Journal – ”The conflict in Georgia: Fighting raises the stakes for embattled U.S. 
ally; Russian assault may be designed to topple president” (11 augusti) 
 
Fighting Raises the Stakes For Embattled U.S. Ally  
 
Russian Assault May Be Designed To Topple President 
By MARC CHAMPION 

TBILISI, Georgia -- At dawn on Sunday, after staying up all night, Georgian President Mikheil 
Saakashvili ordered Georgian troops to withdraw in the face of an overwhelming Russian assault. 
Reports were coming in that Russian naval ships had landed more troops on the Black Sea coast. 

"I was thinking about how this isn't about South Ossetia at all anymore, it is about saving Georgia 
as a nation," said Mr. Saakashvili in a phone interview Sunday night. Aides said he looked pale. 

Having played high-stakes poker for nearly five years with the Russian bear in a way no other 
regional leader has dared, Mr. Saakashvili, a staunch U.S. ally, appears to be deep in the hole and 
without his poker face. 

Mr. Saakashvili said he didn't regret his actions. He dismissed Russian accusations of genocide and 
war crimes as propaganda and insisted that a general perception that he had provoked Russia by 
launching an all-out attack on South Ossetia's capital, Tskhinvali, was untrue. 

Once a heavy assault on Georgian positions began Thursday, the news that 150 Russian tanks were 
approaching the region had forced him to act. "Our military said the only option we had was to use 
long-range artillery and move up to destroy the bridge" above Tskhinvali, Mr. Saakashvili said. 

Mr. Saakashvili said he hadn't slept in three days and was about to have his first meal with French 
Foreign Minister Bernard Kouchner, who had just flown into Tbilisi. The Georgian president called 
Russia's intervention a historic mistake by Moscow that would turn the region against Russia, and 
he denied that Georgian forces had been defeated. "We have the smallest army in the region and 
Russia has one of the biggest armies in the world," said Mr. Saakashvili. "We cannot compete ... but 
our troops are in very good shape." 

The Russian assault that many Georgian officials and analysts believed is designed in part to drive 
Mr. Saakashvili from power has rallied Georgians behind him. But the risks of further humiliation 
and further destruction of Georgia's fragile economy are clear. On Sunday, Russia said it no longer 
sees Mr. Saakashvili as someone it can negotiate with, indicating Moscow could seek his ouster as a 
condition of any settlement. 

A 41-year-old U.S.-educated lawyer who swept to power in Georgia at the head of a popular, pro-
democracy revolution in 2004, Mr. Saakashvili had promised to transform his country -- then little 
better than a failed state -- into a Western-style democracy on track to join the European Union and 
the North Atlantic Treaty Organization military alliance. He also promised to reintegrate Georgia's 
then three Russian-backed separatist regions -- South Ossetia in the north and Abkhazia and Ajara 
in the West. 

These were bold ambitions that made Mr. Saakashvili a darling of the West. But they also put him 
in conflict with Moscow and, in particular, then-President Vladimir Putin. Not only was Moscow 
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the guarantor of Georgia's separatist regions, Mr. Putin was determined to reassert Russian 
influence over its ex-Soviet neighbors and to stop the eastward expansion of NATO and the EU. 

By numerous accounts, the two men detest each other. Burly, gangling and excitable, Mr. 
Saakashvili is the opposite of Mr. Putin, a compact, icy former KGB agent. Western diplomats 
complained that Mr. Saakashvili and his government often provoked Russia. 

"Listen, we brought into power a post-Soviet generation in Georgia. We have ministers in our 
cabinet who are in their mid-20s -- those people don't even remember the Soviet Union," Mr. 
Saakashvili said. "Should they hide their feelings? Should they not speak out? That's why we 
weren't scared of [Russian] embargoes and threats. And once we stop this situation, I'm sure we will 
rebuild our economy." 

Georgian President Mikheil Saakashvili spoke with a woman who officials say was injured during a 
bombardment of a town near South Ossetia. 

Mr. Saakashvili has had some significant successes. Buoyed by the euphoria of the Rose revolution, 
he quickly squared off with the leader of Ajara, Aslan Abashidze. Mr. Abashidze fled to Moscow, 
without bloodshed. Mr. Saakasvhili began an investment program in Ajara's port city, Batumi, to try 
to win over separatists in the other territories. For the same reason, he built discos in villages around 
Tskhinvali, in South Ossetia. 

Faced with endemic corruption, Mr. Saakashvili decided to tackle the traffic police, hated in 
Georgia and across the ex-Soviet Union for the daily bribes they extort from drivers, randomly 
stepping into the road to wave cars down. He fired half of the 30,000-strong force and put the other 
half in patrol cars at 10 times the salary. 

It was a typically brusque move. Mr. Saakashvili introduced flat taxes and started enforcing 
collection. The government budget soared. He shook down businessmen who had profited from the 
corruption of the old regime, forcing them to negotiate back taxes or go to jail. In a country that for 
years had lacked electricity for lights, he lit Tbilisi like a gaudy Christmas tree. 

Concerns, however, were developing over Mr. Saakashvili's authoritarian and sometimes impetuous 
style. He quickly ran afoul of Moscow, touting Georgia as an example of how democracy and a 
market economy could be made to work in the ex-Soviet Union. He sang Georgia's praises as a 
corridor through which to run natural gas and oil supplies from Azerbaijan and Central Asia to 
Europe, challenging Russia's transport monopoly. He opened a museum of Soviet oppression in 
Tbilisi. 

"It's weird," Mr. Saakashvili mused at the time. "We are perceived [by Russia] as some kind of 
forefront in a world-wide plot of the CIA and the Western world against [its] greatness." 

He also tried in 2004 to force a repeat of his Ajaran success in South Ossetia. After a few days of 
skirmishes, Georgian troops beat a retreat. 

Russia subsequently imposed a series of trade embargoes and other punishments on Georgia, 
blocking sales of wine, mineral water and other products. Each time Mr. Saakashvili brushed off the 
attacks and said it would help anchor Georgia's economy in the West. 

Last week, however, Russia took off the gloves. 
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On Sunday morning, Mr. Saakashvili said he was also thinking about Finland. "I've read all the 
books about how Finland fought this kind of war in 1939," he said. Finland held out heroically 
against the far larger forces of the Red army for months, eventually forcing Josef Stalin to settle. 
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Kommersant - "Sammanställning av krigets effekter" (11 augusti) 
 

 
ГАЗЕТА "КОММЕРСАНТЪ" № 140/П(3957) ОТ 11.08.2008 

Сведение боевых подсчетов 
// Корреспонденты "Ъ" оценили потери России и Грузии в войне 

 
 

Газета «Коммерсантъ»   № 140/П(3957) от 11.08.2008  
 

 
Целясь в воинскую часть, российские летчики отбомбились по жилому кварталу 

Фото: Василий Шапошников 
 
 
За выходные Тбилиси пережил триумф и трагедию: Грузия вернула и потеряла Цхинвали, 
подверглась российским бомбардировкам и предложила России перемирие. Жестокие боевые 
действия сопровождались ожесточенной информационной войной между Москвой и Тбилиси. 
Корреспонденты "Ъ" ВЛАДИМИР Ъ-СОЛОВЬЕВ и ГЕОРГИЙ Ъ-ДВАЛИ искали правду там, где ее 
нет. И иногда находили. 
 
За Сталина!  
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В выходные, принуждая Грузию к миру с Южной Осетией, российская армия использовала авиацию, 
которая совершала налеты на те грузинские города, где, с точки зрения военных, находятся 
стратегически важные военные объекты. В субботу бомбили Марнеули и Гори, а вчера рано утром и 
ближе к вечеру на окраинах Тбилиси слышались разрывы бомб, сброшенных на аэродром завода 
"Тбилавиастрой" в 5 км от столицы. В годы второй мировой войны этот завод был эвакуирован в 
Грузию, и сейчас на нем модернизируют боевые самолеты Су-25, которые были задействованы во 
время грузинского наступления на Цхинвали в ночь на 8 августа. Сам завод, впрочем, уцелел: все три 
бомбы разорвались на прилегающем к нему аэродроме и обошлось без жертв.  
 
Меткость подвела российских летчиков и во время субботней бомбардировки Гори: собираясь 
уничтожить воинскую часть, они отбомбились по жилому кварталу. Ошибку пилотов обнаружить было 
несложно. На рассвете, едва въехав в родной город Иосифа Сталина, мы увидели три черные от 
копоти пятиэтажки с вывернутыми наружу оконными рамами. Из выбитых окон струился сизый дым. У 
детской площадки, покачиваясь из стороны в сторону, стоял высокий человек в очках и молча курил.  
 
На наш вопрос, как все произошло, он ответил своим:  
 
— А вы откуда?  
 
— Журналисты из Москвы.  
 
Этот ответ мгновенно вывел его из себя, и он перешел на крик:  
 
— Передайте своей Москве, что если ей хочется повоевать, то пусть воюет в Цхинвали! При чем тут 
Гори? Или Путину не дает покоя, что родившийся здесь грузин когда-то правил его Россией?  
 
Во дворике одного из домов стоял серый микроавтобус "Газель" с потрескавшимися стеклами. В 
салоне, съежившись, спали четверо мужчин. Заслышав хруст стекол под нашими ногами, двое из них 
проснулись и по одному выбрались наружу.  
 
— Журналисты, да? — спросил один из них, назвавшийся потом Джимшером.— Ну пошли покажу 
наши достопримечательности. Видишь эту железную лепешку? Вчера утром это было "жигуленком". 
Когда упала первая бомба, в нем сидели муж с беременной женой. Ему было 28 лет, а ей — 27. 
Попробуй найди от них хоть что-нибудь.  
 
Потом Джимшер повел нас к своему подъезду, к тому, что, как он считал, стоило нашего внимания. 
При входе под окнами валялись резиновые шлепанцы и оторванная по локоть рука.  
 
— Здесь соседки мои стояли, когда бомба упала. В одну секунду накрыло четверых,— рассказывал 
Джимшер.  
 
Потом мы шли по лестнице и входили во все дверные проемы подряд — большинство дверей 
сорвало с петель. Квартира Джимшера, можно сказать, уцелела: в стареньком серванте даже 
осталась пара целеньких стаканов, а соседняя выгорела дотла. С балкона Джимшер указал на 
воинскую часть, которая и была целью авианалета. Из десятка строений пострадало одно. 
Остальные три бомбы угодили в жилые дома. Сколько всего человек погибло, точно никто не знает, 
говорят, что 10-15.  
 
Всем врать  
Вчерашние заявления российских военных расходились с увиденным нами в Гори. Армейское 
командование полностью отрицает попадания в жилые кварталы.  
 
— Мы ведем воздушную разведку, вскрываем группировку сил второго эшелона, нас интересуют 
только они, и только по ним наносятся удары. Грузия же называет близлежащие населенные пункты и 
утверждает, что удары наносились по ним. Ни по одному населенному пункту Грузии авиаударов не 
наносилось,— заявил вчера заместитель начальника Генштаба вооруженных сил России Анатолий 
Ноговицын.  
 
Он не единственный, кто дает не очень точную информацию о нынешних событиях в Грузии. Здесь 
почти невозможно узнать точные данные, например, о погибших и раненых во время боевых 
действий. Но это не потому, что грузинские власти делают из нее военную тайну. Хотя могли бы: в 
субботу парламент единогласно поддержал решение Михаила Саакашвили ввести на две недели 
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военное положение в стране. Оно дает главе государства невиданные в мирное время привилегии: 
ограничивать информирование СМИ, издавать декреты, имеющие силу закона, использовать все 
ресурсы на военные нужды и вводить комендантский час. Впрочем, ничего из этого списка президент 
пока не применил. Во всяком случае, журналистов исправно снабжают информацией.  
 
— Сейчас известно о 47 погибших с нашей стороны,— рассказывает пресс-секретарь грузинского 
совбеза Зура Качкачишвили.— Это то, о чем известно нашему минздраву. Но наверное, цифры еще 
будут меняться.  
 
Грузинских военных, раненных близ Цхинвали, сначала обычно привозят в госпитали Гори и Тбилиси, 
а потом распределяют по другим больницам. Тбилисский госпиталь Гудушаури считается одним из 
лучших в стране. На время войны президент придал ему статус военного объекта, поэтому попасть 
внутрь и увидеть, что там происходит, невозможно. Но, даже находясь снаружи, можно понять, что 
реальное число жертв расходится с официальными данными. Их сообщают военные, которые 
доставляют пострадавших в больницы с передовой.  
 
У входа в Гудушаури вокруг одного из таких рассказчиков собирается плотное кольцо слушателей — 
в основном родственники бойцов.  
 
— Мое подразделение только в госпиталь в Гори доставило почти 200 убитых из Южной Осетии,— 
мрачно рассказывал молодой офицер.— Была страшная атака. Бомбили с такой высоты, что никто 
даже не слышал шума самолетов. У меня на глазах людям отрывало головы. А потом пошли танки. 
Так что в Цхинвали наших больше нет. Забудьте этот город.  
 
В Гудушаури лежат два особо важных пациента — российские летчики полковник Игорь Зинов и 
майор Вячеслав Малков. При катапультировании они получили легкие ожоги и повреждения 
позвоночника и лечатся в раздельных палатах класса люкс. Впрочем, такой почет грузинские власти 
объясняют вовсе не трепетным отношением к российским военным, а тем, что так их легче охранять. 
В Тбилиси утверждают, что именно эти пилоты управляли самолетом, который неудачно отбомбился 
над Гори. Пленных уже показали все местные телеканалы. Когда у них спросили, зачем они бомбили 
города, один ответил, что он только фотографировал местность, а второй — что приказ есть приказ. 
При этом доподлинно неизвестно, принадлежали они к одному экипажу или нет. По официальным 
российским данным, над Грузией сбили всего два самолета — Ту-22 и Су-25. При этом один пилот 
погиб. У грузинских властей на этот счет другая версия. Здесь говорят, что было сбито десять 
российских самолетов. Они якобы упали в труднодоступных местах, и поиском экипажей никто не 
занимался. В Тбилиси этой бодрящей информации верят все. Версию Москвы здесь могут узнать 
только те, у кого есть спутниковые тарелки. По-другому российские телеканалы посмотреть 
невозможно, как и интернет-ресурсы. Президент Саакашвили распорядился заблокировать рунет, 
заявив, что российские СМИ перевирают информацию о событиях в его стране.  
 
Народное безволие  
В выходные на улицах Тбилиси было непривычно мало людей. Вечерами, хотя комендантский час не 
действовал, в центре города не было видно обычных гуляющих. Но в субботу после полуночи центр 
неожиданно оживился. В какой-то момент пустынный проспект Руставели вдруг заполнился 
машинами, увешанными грузинскими флагами. Громко сигналя, они носились туда и обратно, 
вызывая бурные эмоции немногочисленных и невеселых прохожих. Завидев такие эскорты, люди 
немного оживлялись. Однако спустя 15 минут автомобили исчезли так же внезапно, как появились, и 
все стихло.  
 
Вчера у здания парламента собралась толпа. Люди расположились на ступенях, газонах или просто 
сидели на корточках. Навскидку их было 200-300 человек, и они очень отличались от остальных 
горожан. Они были беженцами, которые покинули грузинские села в Южной Осетии. Сюда пришли те, 
кому больше идти было некуда, и то, что они рассказывали, отличалось от всех версий, которые мы 
услышали за день.  
 
— Все грузинские села в Южной Осетии и те, которые к ней прилегают, полностью очищены от таких, 
как мы. Там не осталось ни одного грузина,— говорила пожилая женщина Хатуна, приехавшая из 
Лиахвского ущелья.— Там много убитых, тысячи, наверное, полторы солдат и крестьян, вместе 
взятых.  
 
В слова Хатуны верилось с трудом. Хотя если учесть, что в Южной Осетии, по сообщениям 
российских СМИ, полегло 2 тыс. человек, то почему бы и не поверить. В Грузии эти цифры считают 
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вымышленными. Зура Качкачишвили, например, отказывается их подтвердить или опровергнуть: 
"Маловероятно, что кто-то их там считал, учитывая интенсивность боев".  
 
Люди у парламента вчера весь день ждали, что к ним выйдет хотя бы спикер. Но пришли только вице-
мэр столицы и несколько священников.  
 
— Почему не приходит Саакашвили? — роптали в толпе.— Он виноват, не надо было начинать. 
Теперь он покончит с собой, а с нами что будет? Всех перебьют?  
 
В ночь на понедельник на Руставели вернулась жизнь. Проспект заполнили многочисленные 
сигналящие автомобили с флагами и тысячи людей. Это все, чем они могли ответить России.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PP 
 

Izvestija - "Våra stridsvagnar flödade som stål" (11 augusti) 
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Moskovskij Komsomolets -  "Välkomna till  helvetet!" (11 augusti) 
 

 



 

SS 
 

 
 
 



 

TT 
 

 

 
 


