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1. Inledning 

Nyheter om krig tenderar att intressera och engagera människor (Nohrstedt 2009). 

Anledningar till engagemang är förmodligen många, en av anledningarna torde vara det 

faktum att krig dödar. I krig dör människor och människor drivs på flykt från sina hem. Hus, 

byggnader och infrastrukturer förstörs och hela byar eller till och med hela städer kan 

ödeläggas. Det är svårt att inte påverkas känslomässigt, att inte känna medlidande med de 

drabbade, när man konsumerar nyheter med sådana förödande konsekvenser (se t.ex. Höijer 

2004). 

En annan viktig anledning till att krigsnyheter är intressanta, är de historier och skildringar av 

krig från populärkulturen, som vi är uppvuxna med (Nohrstedt 2009). Genom konsumtion av 

böcker och tidningar med mera, har vi lärt oss att det ligger en påtaglig spänning i vem eller 

vilka som kommer att gå segrande ur strider eller konflikter. Dessutom övertygas ofta 

konsumenten att ta ställning, att hoppas på den ena (oftast den ”goda”) partens framgång.  

Då krig intresserar och engagerar människor i stor utsträckning, är det förståeligt att 

journalisters arbete, de som skildrar krig i nyhetspress, har en viktig uppgift. 

Tillvägagångssättet de skildrar krig på, kan få stora konsekvenser för hur krig och konflikter 

kommer att uppfattas av de som konsumerar nyheterna. Journalister kan även sägas ha en 

krävande uppgift att återge skeenden så objektivt och sanningsenligt som möjligt.  

Vi har valt att göra en studie inom området freds- och krigsjournalistik. Vi är intresserade av 

journalistik och händelser som sker i samhället i samband med krig. Speciellt journalistik och 

krig i kombination - då journalistik praktiseras på krig. Vi ser det också som en viktig uppgift 

att granska och ifrågasätta journalistik i samband med krig. Framförallt därför att, som vi 

tidigare nämnt, journalisternas arbete kan få konsekvenser för hur omvärlden uppfattar de krig 

som skildras.  

Det senaste kriget, eller väpnade konflikten, som utspelades i Europa var det i Kaukasus i 

augusti 2008, där Georgien, Sydossetien, Ryssland och Abchazien var direkt inblandade i 

stridigheterna. Det faktum att kriget utspelades i Europa och relativt nära Sverige, gjorde att 

kriget fick stort utrymme i svenska medier.  
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1.1 Bakgrund 

Det är framförallt genom nyhetsmedier som allmänheten får information om vad som händer i 

världen. Vid konsumtion av exempelvis nyheter i tv, radio, tidningar och på internet, skapas 

en bild av verkligheten hos de som konsumerar medias information. Media och de som 

konstruerar nyheterna, det vill säga journalister, kan befinna sig i en maktposition, eftersom 

journalister kan sägas konstruera verkligheten. Sättet som journalister skildrar verkligheten 

på, skapar uppfattningar bland de som tar del av skildringen. 

Kan vi lita på den information vi tar till oss? Är det sanning som skildras i nyhetsmedierna? 

Det finns många faktorer som kan påverka på vilket sätt en journalist skildrar en nyhet. En 

sådan faktor kan vara frestelsen att publicera en sensationell nyhet som får stor 

uppmärksamhet. Journalisten kan då, medvetet eller omedvetet, påverkas att ge en skev bild 

av verkligheten för att uppnå sitt mål. En annan faktor kan vara att journalister alltid arbetar 

under en viss tidspress. De flesta medier vill så snabbt som möjligt publicera nyheter. En 

sådan tidspress kan också göra att journalister tar risker och väljer att publicera till exempel en 

nyhetsartikel innan de har alla nödvändiga fakta tillgängliga. Detta för att vara först med 

nyheten.  

I en krigssituation är tidspressen extra påtaglig på grund av händelsernas art (Tumber & 

Webster 2006). Journalister kan utsättas för propaganda som sprids av de parter som är 

inblandade i kriget. Även journalistens egna upplevelser kan påverka rapporteringen. En 

utländsk journalist kan även påverkas av det egna landets politiska ställning i konflikten 

(Nohrstedt et al. 2000). Helt klart är att journalister i krig har en svår uppgift i att förmedla en 

objektiv och sann bild av verkligheten. Journalistens sätt att skildra krig, kan sannolikt få 

konsekvenser för hur kriget uppfattas i det land journalisten rapporterar för.  

Nyhetsjournalistik som begränsar sig till ett fåtal källor, målar upp kriget som ett spel där det 

finns vinnare och förlorare, och antyder att fred endast kommer genom en vinst och 

eldupphör, benämner Lynch & McGoldrick (2005) som krigsjournalistik. En typ av 

journalistik som inte främjar en lösning på konflikter, utan snarare främjar ytterligare 

konflikter. Mediernas sätt att skildra krig kan alltså, enligt Lynch & McGoldrick (2005), få 

konsekvenser för krigets fortsatta utveckling. 
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Lynch & McGoldrick (2005) menar dock att det finns ett förhållningssätt för journalisterna 

vid rapportering av krig, som skulle kunna främja fred. Fred, då genom icke-våld och 

kreativitet hos samtliga inblandade parter. Detta förhållningssätt kallas för ”Peace 

Journalism”, fredsjournalistik.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att undersöka hur fredsjournalistik kommer till uttryck i svenska nyhetstidningar 

i fallet Georgienkriget. Vi analyserar huruvida nyhetsrapporteringen är folk- eller 

elitorienterad beroende på hur lidande uttrycks och hur aktörerna skildras. 

Ett exempel på vad som indikerar folkorienterad rapportering, och i förlängningen 

fredsjournalistik, är att den fokuserar på alla parters lidande och alla parter som krigsaktörer. 

Detta medan elitorienterad rapportering, i förlängningen krigsjournalistik, indikeras av att den 

fokuserar på en eller vissa av de olika parternas lidande och en eller vissa av parterna som 

krigsaktörer. 

 Våra frågeställningar är: 

- På vilket sätt uttrycks lidande i nyhetsrapporteringen?  

- På vilket sätt skildras krigsaktörerna i nyhetsrapporteringen? 

1.3 Avgränsningar 

För att få ett så trovärdigt och sanningsenligt resultat som möjligt, hade en analys av 

materialet utifrån hela den valda metoden och sett till alla aspekter, varit det ultimata. Vi är 

medvetna om att vår uppsats inte ger en komplett bild i analyshänseende. En total analys hade 

blivit oss en övermäktig uppgift, på grund av analysmetodens komplexitet. Genom att 

begränsa uppsatsen till valda artiklar blir mängden material hanterbart för uppgiftens art.  
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1.4 Uppsatsens disposition 

Kapitel 1 – Inledning. Innehåller underrubrikerna Bakgrund, Syfte och frågeställningar, 

Avgränsningar samt Uppsatsens disposition. Vi redogör för bakgrund genom att referera till 

tidigare forskning och diskutera hur den har legitimerat våra forskningsfrågor som relevanta. 

Därefter konkretiserar vi vårt syfte och presenterar våra forskningsfrågor. Inledningskapitlet 

avslutas med att vi redogör för, och motiverar, våra avgränsningar gällande metod och 

material. 

Kapitel 2 – Tidigare forskning. I detta kapitel redogör vi för forskning som är relevant för vår 

studie. Den forskning vi presenterar är följande studier; ”New War Journalism. Trends and 

Challenges”, ”Krig och fred -080808”, ”Asian Conflicts and the Iraq War” och “The 

Discourse of Global Compassion and the Media”. 

Kapitel 3 – Teoretiska utgångspunkter. Innehåller underrubrikerna Krigs- och 

fredsjournalistik samt Kritisk diskursanalys och interdiskursiva relationer. Vi redovisar här de 

teoretiska utgångspunkter som är relevanta för vår uppsats. 

Kapitel 4 – Material och metod. Innehåller underrubrikerna Urval och Material, Metod, 

Metodavgränsningar samt Metodproblem. Vi redogör för det empiriska material vi undersöker 

samt vilken metod vi använder. 

Kapitel 5 – Resultatredovisning och analys. Innehåller underrubrikerna Elit- vs. folkorienterad 

rapportering av lidande och Elit- vs. folkorienterad rapportering av krigsaktörer. Vi redovisar 

våra resultat och vår analys. 

Kapitel 6 – Slutsatser. Här sammanställer vi de slutsatser vi kommit fram till. 

Kapitel 7 – Diskussion. Resultaten diskuteras och tolkas. Dessutom efterlyser vi vidare 

forskning på ämnet. 

Kapitel 8 – Sammanfattning. Vi gör en sammanfattning av syfte, teoretiska utgångspunkter 

och resultat. 



8 

 

2. Tidigare forskning 

Vi studerar i uppsatsen om, och i så fall på vilket sätt, fredsjournalistik förekommer i 

nyhetsartiklar om Georgienkriget. Vi har valt att presentera fyra studier och studieområden 

närmare då dessa är relevanta för vår studie.  

2.1 New War Journalism. Trends and Challenges 

I artikeln ”New War Journalism. Trends and Challenges” behandlar Nohrstedt 

krigsjournalistikens utveckling efter kalla kriget. Nohrstedt studerar en rad olika konflikter 

under 1990- och 2000-talet utifrån ny medieforskning och påvisar nya trender inom 

krigsjournalistiken. Den första trenden är att media tenderar att skildra krigens ”sanna 

ansikte”, det vill säga de civila krigsoffrens lidande, i högre utsträckning än tidigare. Den 

andra trenden är att krigsjournalistiken har blivit mer självkritisk och reflektiv. Den tredje 

trenden är att visuellt nyhetsmaterial tilldelas ett allt större utrymme i media. Gällande det 

visuella materialet verkar det som om att krigsjournalistiken inte är lika självkritisk som när 

det gäller textmaterial. Vidare i artikeln diskuterar Nohrstedt (2009) dessa trender samt de 

utmaningar och konsekvenser de för med sig.  

Nohrstedt kan sägas presentera två slutsatser i sin studie. Den första slutsatsen är att det har 

skett och sker en gradvis förvandling av krigsjournalistiken. Skildring av civila krigsoffer, så 

kallade ”värdiga offer” har blivit allt mer omfattande, vilket kan skapa medlidande bland 

nyhetskonsumenterna. Denna skildring av civila krigsoffer tenderar att vara oberoende av de 

olika parternas krigspropaganda. Det finns alltså en större strävan inom krisjournalistiken att 

spegla krigets ”sanna ansikte”, oavsett vilken sida offren tillhör (Nohrstedt 2009). Ett annat 

exempel på krigsjournalistikens förvandling är att krigsrapporteringen tenderar att påverkas 

av den nationella utrikespolitiska kontexten. Medier i de länder som är delaktiga i ett krig 

påverkas av krigspropaganda i större utsträckning än medier i länder som inte är delaktiga 

(Nohrstedt & Ottosen 2001). Ett exempel är att under Irakkriget gav tyska medier större 

utrymme till skildring av irakiska offer än vad de amerikanska och brittiska medierna gjorde 

(Nohrstedt 2009:14). 
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Den andra slutsatsen i artikeln är att det har uppkommit ett nytt hot mot krigsjournalistiken. 

Med hot i det här fallet, menas bland annat att de militära makterna ser journalister som mål 

för den militära krigföringen. Det vill säga journalister som skildrar krig på ett sätt som 

missgynnar den militära maktens dager. I krigen, på 1990- och 2000-talet, är tendensen tydlig 

att fler journalister har omkommit än i tidigare krig. Drygt två och ett halvt år efter att 

Irakkriget inleddes hade 99 journalister och stödpersonal kopplade till journalister, dödats i 

Irak (Nohrstedt 2009:16). Nohrstedt (2009) menar att denna tendens är ett allvarligt hot mot 

yttrandefriheten liksom mot fredsjournalistiken.  

Vi anser att ”New War Journalism. Trends and Challenges” är relevant för vår studie då 

Nohrstedt tar upp vad som symboliserar krigsjournalistik och vad som är typiskt för 

rapportering av krig.  

2.2 Krig och fred -080808 

Uppsatsen”Krig och fred -080808: Freds-, krigsjournalistik och propaganda i mediernas 

rapportering om Georgienkriget: en komparativ studie av Sveriges, Rysslands och USA:s 

press” av Lövgren och Makarova, syftar till att undersöka och jämföra Georgienkrigets 

rapportering i svenska, ryska och amerikanska nyhetstidningar. Lövgren & Makarovas 

uppsats behandlar frågan om rapporteringen av Georgienkriget präglas av fredsjournalistik, 

krigsjournalistik och propaganda. I sin uppsats använder författarna både innehållsanalys och 

kritisk diskursanalys, det vill säga både en kvantitativ och kvalitativ metod (Lövgren & 

Makarova 2009). 

Resultaten av innehållsanalysen visar att rapporteringen över lag präglas av krigsjournalistik, 

men att fredsjournalistik förekommer i större utsträckning i de svenska tidningarna än i de 

ryska och amerikanska tidningarna. De svenska och amerikanska tidningarna tenderar att vara 

pro-georgiska i sin rapportering medan de ryska tidningarna snarare stöttar den ryska och 

sydossetiska sidan i konflikten (Lövgren & Makarova 2009).  

Den kritiska diskursanalysen visar tendenser på att det finns en uppdelning av krigets aktörer i 

två motstående parter, där den ena parten humaniseras och den andra parten demoniseras. 

Något som Lövgren & Makarova (2009) menar är en indikation på propaganda i det 

undersökta materialet.  
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Studien ”Krig och fred 080808” har ett studieobjekt som är liknande vårt och är därför 

relevant för vår studie. 

2.3 Asian Conflicts and the Iraq War 

I artikeln ”ASIAN CONFLICTS AND THE IRAQ WAR. A Comparative Framing Analysis” 

undersöker Lee, Maslog & Kim (2006) hur åtta nyhetstidningar från Indien, Pakistan, Sri 

Lanka, Indonesien och Filippinerna skildrar Irakkriget och asiatiska konflikter. I studien 

jämför författarna hur tidningsmaterialet ramas in på internationell och lokal nivå, baserat på 

Galtungs ramverk för krigs/fredsjournalistik. Metoden som används är en innehållsanalys av 

1558 artiklar om Irakkriget och en rad asiatiska konflikter.  

Resultaten är uppdelade i tre delar. För det första visar de att tidningsmaterialet på den lokala 

nivån, det vill säga de som handlade om de asiatiska konflikterna, till större delen har en 

krigsjournalistisk inramning medan materialet på den internationella, i det här fallet 

Irakkriget, till större delen har en fredsjournalistisk inramning.  

Den andra delen av resultatet redogör för de mest framträdande indikatorerna för att 

nyhetsskildringen har en antingen krigsjournalistisk eller fredsjournalistisk inramning. De tre 

mest framträdande indikatorerna för krigsjournalistik är att tidningsmaterialet; har ett fokus på 

här och nu, är elitorienterad och att de skiljer på goda och onda. De tre mest framträdande 

indikatorerna för fredsjournalistik är att materialet; undviker ett känslomässigt språk, inte tar 

ställning för någon sida i konflikten och att alla inblandade parter får komma till tals. 

Den tredje delen av resultatet redogör för förhållandet mellan tidningsmaterialets 

karaktäristika och krigs- eller fredsjournalistisk inramning. Resultaten visar att 

nyhetsartiklarna till större delen har en krigsjournalistisk inramning medan den 

fredsjournalistiska inramningen dominerar i specialartiklar (så kallade ”features”) och i 

åsiktsartiklar/insändare. Resultaten visar också att det tycks finnas ett samband mellan 

tidningsmaterialets omfattning och inramning, där mer omfattande material mer sannolikt har 

en fredsjournalistik inramning och tvärtom. Slutligen visar resultaten också att 

tidningsmaterial som producerats utomlands till en större del har en krigsjournalistisk 

inramning och till en mindre del en fredsjournalistisk inramning än tidningsmaterial som 

producerats lokalt.  
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2.4 The Discourse of Global Compassion and the Media 

Det är i skärningspunkten mellan politik, humanitära organisationer, media och publiken som 

den globala medlidandediskursen, eller ”the discourse of global compassion” utvecklas 

(Höijer 2003). Vad beträffar media är det framförallt i nyhetsmediers skildringar av mänskligt 

lidande, som till exempel vid humanitära katastrofer och krig, som diskursen är närvarande. 

Det ideala offret och de som tenderar att väcka störst medlidande hos publiken är, enligt 

Christie (1996), kvinnor, barn och äldre eftersom de ofta ses som hjälplösa i utsatta 

situationer.  

Enligt en studie av Höijer (2004) tenderar publik, speciellt kvinnlig sådan, som exponeras för 

mänskligt lidande i form av nyhetsbilder, att reagera genom att känna starkt medlidande. En 

annan reaktion, som är mer vanlig bland män, är dock likgiltighet gentemot det mänskliga 

lidandet. Höijer (2004) påpekar att det finns olika former av medlidande liksom olika former 

av likgiltighet. Att likgiltighet är mer vanligt bland män menar Höijer (2004) delvis kan bero 

på de kulturella förväntningar som finns på män liksom idealet om manlighet. En annan 

anledning till att publik känner likgiltighet kan vara att de är trötta på att ta in nyheter om 

mänskligt lidande. Detta fenomen kallas på engelska ”compassion fatigue”. En förutsättning 

för detta är dock att publiken ifråga har känt medlidande innan den har kommit till det stadiet 

där publiken blir likgiltig.   

Detta studieområde som Höijer presenterar, är relevant då den globala medlidandediskursen 

går att förknippa med hur fredsjournalistik kommer till uttryck i nyhetsrapportering. Som ett 

steg i vårt tillvägagångssätt undersöker vi just hur lidande kommer till uttryck i 

nyhetsrapporteringen.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Krigs- och fredsjournalistik 

3.1.1 Krigsjournalistik 

Vad är skillnaden mellan en konflikt och ett krig? Var går gränsen då en definition kan sägas 

bytas ut mot en annan definition? I vår analys av tidningsartiklar finner vi dessa två ord 

ständigt i olika meningar. Nationalencyklopedin (NE) skriver på sin hemsida att krig 

är ”organiserat militärt våld för att nå politiska mål” (2009). Det vill säga att om strider ska 

kallas krig bör de inblandade parterna vara politiskt bundna. En mer ingående definiering av 

krigsbegreppet kan vara ”Hostility expressed by recourse to armed conflict by more or less 

organized bodies of combat” som Tumber & Webster skriver i sin bok ”Journalists Under 

Fire” (2006). Den definition som vi kommer att förhålla oss till i vår analys är Tumber och 

Websters definition. Det vill säga att krig är fientlighet mellan parter påvisad genom väpnade 

konflikter. Noterat är att NE understryker att ett krig endast har politiska mål. 

Enligt NE är definitionen av konflikt; motsättningar som kräver en lösning; ”Konflikter 

förekommer på många olika nivåer inom ett samhälle och mellan olika samhällen (stater)” 

(NE 2009). Det vill säga att en konflikt kan vara i varierande omfattning och pågå olika lång 

tid. Galtung (1975) skriver att konflikter är grundade i det förflutna och i samtiden. En 

konflikt är alltså ingenting som plötsligt uppstår och sedan hastigt försvinner igen. Galtung 

(1975) menar att när en konflikt övergår till en väpnad konflikt (krig) är detta ett led i 

konflikten och att ett avslut av kriget inte behöver betyda att konflikten är löst. 

Moderna krig har fler än en arena där de väpnade konflikterna hålls. Medierna utgör 

exempelvis en sådan arena. Medierna skildrar krigets orsaker, krigshandlingar och 

konsekvenser. Medierna skildrar även vilka aktörer som figurerar i striderna och om 

aktörernas ändamål är legitima eller orättfärdiga. Fogelberg (2004:7) skriver ”Det sätt på 

vilket krigsjournalistik definierar bakgrunden till ett krig, aktörerna, förloppet och krigets 

utgångar har betydelse i vid samhällelig mening.”. Fogelberg menar att den information som 
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medierna förmedlar får konsekvenser för omvärldens tolkningar, förståelse och 

ställningstaganden.  

Krigsjournalistik omfattar det journalisten skriver och på vilket sätt han eller hon skildrar 

informationen. Redan på 1600-talet, när de första svenska medierna etablerades, hade 

medierna till uppgift att propagera för den svenska staten och på så sätt vinna gehör för de 

ställningstaganden och beslut staten utövade.  Fogelberg (2004) menar att mediernas makt vid 

krigshändelser alltså består i huruvida verkligheten beskrivs eller inte. Medierna har makt att 

definiera verkligheten.  

Det finns få nyheter som kan konkurrera med en nyhet som avslöjar att det är krig någonstans 

i världen. Krigsnyheter är säljande journalistik och det finns journalister som riskerar sina liv 

för att exempelvis vara först med att rapportera om händelseutveckling. Tumber & Webster 

(2006) menar att det i krigssituationer skapas mediala stridigheter i världen. Denna typ av 

stridigheter vilka Tumber & Webster skriver om, är inte propagandistisk krigsföring. Mediala 

stridigheter handlar om vem eller vilka som ”erövrar” rättigheten att vara krigets informella 

kanal till berörda läsare. För att erövra rollen som krigets informella kanal, behöver medierna 

vara på plats, helst först, och komma kriget så nära som möjligt. Tumber & Webster kallar 

detta ”Information War”. Nyheter som kommer från krigsdrabbade områden handlar ofta om 

den lidande civilbefolkningen eller vilken stridskapacitet som den ena eller den andra sidan 

förfogar över.  

Krig har ett högt nyhetsvärde. Krig är dramatiskt och påkallar publikens intresse. Thussu 

(2003) menar att krig är som ett spel där insatserna är höga. Thussu menar att krig har högsta 

prioritet för nyhetsmakare. Så länge kriget fortsätter är det även troligt att medierna 

rapporterar kring händelseförloppet och intresset från publiken kommer att bevaras och 

nyheterna fortsätter att sälja. Genom att rapportera om krig och konflikter blir 

medierna ”central players in justifying war itself” (Thussu 2003:65). 

Ett kriterium för att en nyhet ska vara värd att publicera är att nyheten har ett högt 

nyhetsvärde. Många författare menar att nyheter som gäller konflikter eller krig, har ett av de 

högsta värden en nyhet kan ha, bland alla nyheter (Roach 1993). 
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Tumber & Webster (2006) menar att när ett krig bryter ut kommer, under kort tid, mängder av 

journalister och rapportörer att ta sig till det drabbade området. Då informationen skall 

rapporteras tillbaka till varje enskild reporters eller journalists uppdragsgivare, kan det uppstå 

en så kallad ”information blizzard” (Keane 1998). Mängden information tillsammans med de 

olika informationernas ursprung, kan skapa störningar i informationen. En sådan störning kan 

i sin tur påverka den information som sprids till omvärlden (Tumber & Webster 2006). 

Under en operation ledd av NATO vid kriget i Kosovo skriver Lynch & McGoldrick (2007) 

att nära 3000 journalister och fotografer slog följe med de NATO-ledda trupperna. En 

markant ökning i jämförelse med Vietnamkriget, då 500 journalister och fotografer fanns på 

plats (Knightley 2000). Lynch & McGoldrick (2007) menar att intresset för krig i medier har 

ökat och kommer att öka. De menar även att mediehysteri gällande våld och konflikt inte 

främjar fred, utan snarare bidrar till att strider kan trappas upp och att fler aktörer blandar sig i 

striderna. För att vända denna mediala process behöver de massmediala sändarna ändra sin 

attityd till krig och konflikter. Genom att ändra attityd kan journalisterna förändra det sätt de 

rapporterar om krig på, och främja fredsaktioner och fredsbevarande handlingar, istället för att 

underblåsa konflikter. 

3.1.2 Fredsjournalistik 

Fredsbegreppet innebär frånvaro av krig. Det är alltså en beskrivning eller ett tillstånd av en 

period mellan två krig (NE 2009). Galtung (1996) menar att fred är frånvaron av, eller 

reducering av alla typer av våld. Han menar även att fred är en förändring av en konflikt, utan 

våld. 

Ett annat ord för fred, menar Galtung (1975), är jämlikhet. Exempel på andra ord för 

jämlikhet är rättvisa, symmetri, ömsesidighet och lika rättigheter. Galtung menar att dessa 

definitioner är byggstenar till definitionen för fred eller fredliga avsikter. Det är dessa fredliga 

avsikter som Galtung (1975), och Lynch & McGoldrick (2005) menar är fundamentet i teorin 

och tillvägagångssättet inom fredsjournalistik. 

Lynch & McGoldrick (2005) skriver i sin bok ”Peace Journalism” att en journalists 

huvudsakliga etiska dilemman och ansvar tillämpas när denne ska välja när, och om vad, han 

eller hon ska rapportera. När en journalist tillämpar fredsjournalistik ska denne, enligt Lynch 
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& McGoldrick, använda insikter i konfliktanalys för att uppdatera de övergripande koncepten 

inom balans, rättvisa och tillförlitlighet. Lynch & McGoldrick menar att det krävs balans 

mellan berörda parter i konflikten. Balans innebär bland annat rättvisa skildringar om 

händelser, samt tillförlitliga fakta som presenteras i en rapportering. Journalisten ska även 

tillhandahålla skildringar av sambandet mellan källor och journalisten själv. Att bygga upp 

motsättningar till våld, samt prisa icke-våld i sitt rapporterande, menar Lynch & McGoldrick 

är tillvägagångssätt för att tillämpa fredsjournalistik. 

Fredsjournalistik har sin grund i sin motsats, krigsjournalistik. En journalist som skriver 

krigsjournalistik har andra utgångspunkter gällande etik, timing och perspektiv på en konflikt 

i sitt rapporterande. Lynch & McGoldrick (2005) menar att fredsjournalistiken, till skillnad 

från krigsjournalistiken, är ett nytt analytiskt närmande till konflikter. Fredsjournalistik är inte 

ett renodlat förhållningssätt till konflikter, utan en rad verktyg som finns tillgängliga för 

rapportörerna i krigs- eller konfliktsituationer. Dessa verktyg är både praktiska hjälpmedel 

och konceptioner som journalister använder för att ge publiken en bättre service (Lynch & 

McGoldrick 2005). 

Galtung et al. (2002) menar att dagens krigsjournalistik kan liknas med sportjournalistik. Det 

vill säga att det är ”vinnaren” som får störst publicitet och att ”vinna” är det huvudsakliga 

målet i en konflikt. Det sportjournalistikrelaterade synsättet kan även användas då vi ser på 

skildringen av förhandlingar mellan parter. Förhandlingar ses som verbala krig och handlar 

exempelvis om att få reda på vem som är bäst (Galtung et al. 2002:259–260). Galtung et al. 

(2002) menar att man ska se konflikten som problemet, se händelserna som transparanta och 

försöka identifiera bakomliggande orsaker. Perspektivet kallar Galtung et al. (2002:260) ”the 

high road”. ”The high road” handlar om att lösa konflikter genom empati, förståelse och att se 

konflikten utifrån kulturella och humana perspektiv. Galtung et al. (2002) menar att det gäller 

att se krigets effekter i alla dess former. Det gäller att vara kreativ och att hitta nya vägar som 

inte innebär våld och tvång. Galtung et al. (2002) menar att, genom att se kriget ur rätt 

perspektiv möjliggörs internationellt samarbete med fokus på fredsprocesser, som även kan 

förebygga framtida strider. 
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Modellen för fredsjournalistik  

Genom sitt perspektiv kallat ”the high road” och tankar kring en annan vinkling av 

journalisters rapportering av krig, har Galtung et al. (2002) konstruerat en modell som ska 

fungera som ett praktiskt verktyg för journalister vid rapportering av just krig. 

 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 

  

(Galtungs ”Peace model” ur Lynch & McGoldrick 2005:6) 



17 

 

Modellen förtydligar de principer en fredsjournalist bör hålla sig till vid rapportering kring en 

konflikt. Modellen kan även peka på hur nyhetsmaterial kan studeras och hur man kan avgöra 

om materialet befinner sig inom ramen för krigsjournalistik eller fredsjournalistik. 

3.2 Kritisk diskursanalys och interdiskursiva relationer 

Begreppet diskurs innebär idéer om att vi kan använda språk på olika sätt när vi handlar inom 

olika sammanhang. Språk är strukturerat i olika mönster beroende på i vilken kontext vi 

agerar. Vid diskursanalys analyserar vi språkliga mönster (Winther Jörgensen & Phillips 

2000:7). Ideologi är enligt Fairclough betydelsekonstruktioner som bidrar till produktion, 

reproduktion och förändring av maktrelationer (1992:87). När vi analyserar en diskurs 

undersöker vi de ideologier som kan ligga dolda i diskursen och bidra till att upprätthålla, 

alternativt förändra, maktförhållanden. Hegemoni kan definieras som dominans, men är också 

en process där de dominerande betydelserna ifrågasätts och ny betydelsekonsensus skapas 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000:79). Det finns ett samband mellan begreppen diskurs, 

ideologi och hegemoni. Vid kritisk diskursanalys (CDA) identifieras dessa samband. 

Det finns flera teorier som har utgångspunkt i CDA. Faircloughs tredimensionella modell är 

en av de teorier vi hämtat inspiration från. Enligt modellen finns tre dimensioner av en 

kommunikativ händelse, till exempel en tidningsartikel; texten, den diskursiva praktiken och 

den sociala praktiken. Genom den diskursiva praktiken produceras och konsumeras tal och 

skrift på ett sätt som är beroende av vilka diskurser och genrer som används. Till exempel 

används den krigsjournalistiska genren vid produktionen av krigsnyheter till en dagstidning. 

Läsaren, alltså konsumenten av krigsnyheter, påverkas av den krigsjournalistiska genren i sin 

tolkning av texten. Det centrala målet för CDA är att kartlägga sambandet mellan den 

diskursiva praktiken och den sociala praktiken, och se huruvida den sociala ordningen 

reproduceras alternativt förändras (Fairclough 1995).  

När man analyserar den diskursiva praktiken fokuserar man bland annat på hur diskursen 

inramas, det vill säga hur omgivande faktorer bidrar till en viss tolkning. Transitivitet är ett 

verktyg som används för att undersöka om aktörer är aktiva respektive passiva (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000). 
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I analys av språkbruk och texters egenskaper, är det andra, mer detaljerade delar som sätts i 

fokus. En viktig del är det lexikala i texten, det vill säga de ordval textförfattaren gjort 

(Fairclough 1995). Varför används vissa ord i högre utsträckning än andra ord? Det är en 

fråga som är relevant att ställa när man analyserar en text. En annan relevant fråga är vilka 

metaforer som används i texten, alltså hur textförfattaren bildligt återger någonting för att 

bland annat förstärka en funktion (Ekström & Moberg 2008:25). Detta är viktigt för att 

exempelvis se hur språkbruket konstruerar och konstrueras av diskursen (Fairclough 1995).  

Vid analys av text gäller det att vara medveten om att flera diskurser kan vara närvarande och 

på vilket sätt diskurser relaterar till varandra. Nohrstedt et al. (2000) menar att typiskt för 

mediediskursen som skildrar krigsjournalistik är exempelvis, utöver mediediskursen i sig, 

närvaron av en medlidandediskurs och en propagandadiskurs. Medlidandediskursen 

kännetecknas av att den skapar ett känslomässigt förhållande och medlidande hos publiken 

genom skildringen av civila offer och dess anhöriga. Propagandadiskursen är ständigt 

närvarande i mediers skildringar av krig då rapporteringen bygger på uppgifter från de 

inblandade parterna. Detta eftersom de olika parterna strävar efter att rapportera till medierna 

på ett sätt som gör att de själva framstår i fördelaktig dager. Det är oundvikligt för journalisten 

att skildra kriget på ett sätt som utesluter spår av propaganda. Kännetecknande för 

propagandadiskursen är också att den är antingen för eller emot de olika parterna i kriget 

(Nohrstedt et al. 2000).  

Det är alltid medierna som i slutändan väljer hur diskurser kommer till uttryck. För vår del är 

uppgiften att analysera diskurser och inte bara se till huruvida diskurser är närvarande, utan 

också hur diskurser skildras och vilka konsekvenser det kan få för texterna. 
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4. Material och metod 

4.1 Urval och material 

Georgienkriget startade den 8 augusti 2008 och rapporteringen om kriget pågick till den 19 

augusti 2008. I snitt
1
 publicerade varje tidning två artiklar per dag. Vi valde att begränsa 

omfattning av artiklar genom att välja de största dags- och kvällstidningarna. Vidare valde vi 

att avgränsa antalet artiklar till de som publicerades i samband med vissa ”händelser”.  

Det empiriska material vi undersöker är nyhetsartiklar ur två svenska dagstidningar, Dagens 

Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD) samt nyhetsartiklar ur två kvällstidningar, 

Aftonbladet (Ab) och Expressen (Exp). Vi har valt att studera både dags- och kvällstidningar 

för att få en mer heltäckande bild av svensk nyhetspress. Dagstidningar och kvällstidningar 

skiljer sig åt genremässigt och stilistiskt, och genom att studera dags- och kvällstidningar kan 

vi hävda att resultaten gäller svensk nyhetspress i stort (NE.se)
2
. Anledningen till att vi valt 

just DN, SvD, Ab och Exp är att de är de två största dags- respektive kvällstidningarna sett till 

antalet sålda upplagor (NE.se)
3
. De valda tidningarna är rikstäckande, det vill säga att de finns 

att tillgå i, i stort sett, hela Sverige, till skillnad från lokal press.  

Vi har valt att begränsa vårt material genom att välja ut de nyhetsartiklar som berör 

tre ”händelser” ur Georgienkriget. Dessa ”händelser” är krigsutbrottet, Abchaziens 

inblandning och fredsavtalet. Vi gjorde detta urval för att få en mer omfattande bild av 

nyhetsmaterialet än om vi koncentrerat oss på en dag eller en ”händelse” i fallet 

Georgienkriget. Genom detta begränsar vi oss inte till ett visst antal artiklar som skildrar ett 

visst skede i kriget. 

                                                 

1
 Vissa tidningar publicerade vissa dagar fler artiklar än andra dagar. Rapporteringen stegrades under krigets 

gång och dalade kring den 18 augusti. Detta snitt är beräknat utifrån de tidningar vi valde att studera. 

2
 Informationen om dags- och kvällstidningar är hämtade från svenska Nationalencyklopedins hemsida (se 

referenslista) med sökord ”Dagstidning” och ”Kvällstidning”. 

3
 Se artikel från 17 februari 1997, på www.ne.se 
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4.2 Metod 

Vår studie av nyhetsartiklar är en kvalitativ studie och vi har därför valt att använda oss av en 

kvalitativ metod, CDA. CDA som teori förhåller sig kritisk till de olika diskurserna som 

förekommer i text och identifierar de bakomliggande faktorer vilka kan ligga till grund för 

diskurserna. CDA inriktar sig på underliggande ideologier hos sändaren och hos mottagaren. 

CDA kan sägas förespråka att det existerar hegemoniska förhållanden mellan sändare och 

mottagare. Det media producerar i form av information kan vi betrakta som text. Med text 

menas i det här fallet meningsbärande kommunikation (Winther Jörgensen & Phillips 2000). 

Det är denna meningsbärande kommunikation vi kommer att analysera i vår studie. Vi utgår 

från diskursanalysens kritiska förhållningssätt till språket och hur språket kan förändra en viss 

verklighet. Diskursanalysen urskiljer och uppmärksammar föreställningar och attityder i 

samhället som annars kan tas för givna. Den metodologiska diskursanalysen kan därför 

exempelvis skönja dessa föreställningar i ordval som är tillskrivna en viss aktör eller källa i 

texten. Enligt Fairclough (1995) är det språket som formar texten, därav är språket av central 

betydelse i den kritiska diskursanalysen. Språket är det verktyg som människan använder för 

att skildra erfarenheter och interpretationer av verkligheten. 

Inom genren krigsjournalistik ter det sig särskilt lämpligt att använda CDA eftersom det är en 

arena där en journalist kan vara ständigt utsatt för olika krigsmakters propaganda. Det är 

således ofrånkomligt att nyhetstexterna innehåller spår av de olika parternas ideologier, vare 

sig journalisten är medveten om det eller inte när hon eller han författar sin text. Den kritiska 

diskursanalysen hjälper oss att identifiera parternas ideologier och ifrågasätta dessa. 

4.2.1 Tillvägagångssätt 

Det första vi gör i vår analys av en tidningsartikel, är att skaffa oss en uppfattning om det 

övergripande innehållet i texten samt den kontext som artikeln figurerar i. Detta gör vi bland 

annat genom att studera hur artikeln ramas in, det vill säga hur omgivande faktorer, som till 

exempel bilder och rubriker, bidrar till att en viss tolkning främjas. Vi studerar även hur 

artikeln relaterar till andra artiklar i samma ämne. Genom att göra det får vi ett första grepp 

om vad sändaren vill lägga tyngdpunkt på. En annan sak vi analyserar i inledningsskedet är 

artikelns karaktär i form av stil och genre, vilket har en central betydelse för diskursen och hur 



21 

 

mottagaren uppfattar texten. Till exempel är det stor skillnad på en traditionell nyhetsartikel 

och en krönika. 

I genomförandet av vår diskursanalys kommer vi att ta stöd av Berglezs (2000) schema för 

analys av politiska händelser och militära konflikter. Detta schema har sin utgångspunkt i van 

Dijks utvecklande av den sociokognitiva kritiska diskursanalysen. Berglez har dock utvecklat 

sitt schema och modifierat det. 

De moment vi kommer att utgå från är: 

- (1) vad förmedlas i rubriker och ingress? Vilket är det första budskapet i texten?  

- (2) vilka är aktörerna i texten? Vilka får komma till tals i texten?  

- (3) vad representerar de aktuella aktörerna, exempelvis en institution, organisation, 

nationalstat, eller sig själva? 

- (4) mot vad eller till vad riktar sig aktörernas kommentarer? 

- (5) hur kommenteras och beskrivs aktörerna av den aktuelle journalisten? 

- (6) vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring 

den aktuella händelsen? 

Genom att använda oss av detta schema kan vi bryta ner texten i mindre beståndsdelar. Det 

ger oss möjlighet att analysera de olika beståndsdelarna för att förstå sändarens budskap och 

eventuellt någon bakomliggande ideologi. I analysen kommer vi även att undersöka vilka 

teman, ämnen och kategorier som valts att vara med i texten, liksom vad som valts att 

uteslutas (Berglez & Olausson 2008:129).  

En annan utgångspunkt för vår diskursanalys ligger i van Dijks förklaring av närvarande 

(explicit) och frånvarande (implicit) information i texten. Van Dijk (1988) menar att den 

information som är synlig för mottagaren, bara är ”toppen av ett isberg”. Han menar att den 

information som förmedlas bara är en liten del av den information som uttrycks. Den 

information som inte uttrycks i text är i de flesta fall information som är personligt eller 

socialt delade och kognitivt representerade av språkliga användare. Därför kan informationen 

förbli implicit och sändaren kan ändå förutsätta att den når fram. Van Dijk skriver att den 
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aktuella händelseinterpretationen beror på sändarens ideologi. Det vill säga att information 

som härrör ur kunskap och antaganden oftast förblir implicit, förutsatt att dessa kunskaper och 

antaganden är delade i det aktuella samhället. 

- Explicit information. Vilken information förmedlas genom texten explicit? Vilken 

information förekommer uttryckligen synligt? 

- Implicit information. Vilken information förmedlas genom texten implicit? Vilken är 

den underförstådda meningen i texten? 

- Förekommer det överflödig eller irrelevant information i texten? 

(Berglez 2000:208f) 

Genom att undersöka den implicita informationen i artiklarna kan vi få del av sändarens 

möjliga ställningstaganden, vinklingar och dolda budskap. Detta för att undersöka vilka 

möjliga bakomliggande ideologier sändaren styrs av och vilka konsekvenser det kan få.  

4.2.2 Tematisering 

Vi har valt att tematisera vår analys genom att utgå från punkt tre, ”People-orientated”, 

folkorienterad, respektive ”Elite-orientated”, elitorienterad, ur Galtungs ”Peace model”, som 

redogör för vad som kännetecknar freds- respektive krigsjournalistik. Folkorienterad 

journalistik befinner sig inom ramen för fredsjournalistik och elitorienterad journalistik 

befinner sig inom ramen för krigsjournalistik. Genom att analysera nyhetsmaterialet utifrån 

denna tematisering, studerar vi på vilket sätt lidande och krigsaktörer skildras i 

nyhetsmaterialet.  

4.3 Metodavgränsningar 

En diskursanalys ska omfatta detaljerad analys av texten, en beskrivning av produktionsfasen 

och receptionsstudier (van Dijk 1988:30). Vi har valt att avgränsa metoden till textanalys. Vi 

är medvetna om att vid en bredare analys skulle observationer av produktionsfasen samt 

receptionsstudier vara ytterligare alternativ.   
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Begränsningen i textanalysen har vi bland annat gjort genom att följa Berglezs scheman för 

textanalys liksom van Dijks förklaringar av explicit och implicit information i texten. Som vi 

tidigare nämnt menar Berglez att den modell han förespråkar passar bra vid analys av artiklar 

i samband med krig. Vi har valt att utesluta analys av den tematiska strukturen då vi anser att 

det inte är relevant för vår studies omfattning
4
. 

4.4 Metodproblem 

En väsentlig problematik som kan uppstå när ett material granskas utifrån CDA är hur man 

håller sig objektiv till materialet. Inom CDA bygger vissa tolkningar nämligen på en viss grad 

av subjektivitet då dessa tolkningar bygger på individuella tolkningar och erfarenheter. 

Fairclough (1995) menar att en läsare ofta ser sig själv som immun mot ideologier som finns 

inom en text. Det är detta CDA bland annat förhåller sig kritisk till. En analytisk utgångspunkt 

i CDA är just att generalisera och tolka. Att generalisera och tolka är förknippat med 

analytikerns eller forskarens egna uppfattningar och tolkningar, och kan påverka resultatet.  

4.5 Giltighet och pålitlighet 

Pålitligheten i vår studie är beroende av huruvida den kritiska diskursanalysen, vårt 

mätinstrument, har använts på ett korrekt sätt. I och med att det är en kvalitativ undersökning 

kan vi inte säga med hundra procent säkerhet att våra resultat är pålitliga, då resultaten bygger 

på subjektiva bedömningar. Dock stärks pålitligheten av att vi är två som genomfört analysen 

oberoende av varandra och senare jämfört dessa analyser. Vi har även i så stor utsträckning 

som möjligt eftersträvat att underbygga våra påståenden med vetenskapligt stöd. 

Vidare anser vi att pålitligheten är god då vi analyserat svenska nyhetsmedier för att ta reda på 

hur just svenska nyhetsmedier rapporterade om ett specifikt händelseförlopp. Pålitligheten 

stärks också genom att vi är medvetna om att vi använt oss av en metod som i sig pekar på att 

individuell objektivitet nästintill är omöjlig. Detta skapar en viss distans mellan oss som 

analyserar och materialet (Malterud 1998). 

                                                 

4
 Vid en studie med större omfattning anser vi dock att analys av den tematiska strukturen är högst relevant. 
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Man kan fråga sig om CDA är rätt metod för att besvara våra forskningsfrågor. Vi anser att 

det är rätt metod eftersom den hjälper oss att identifiera den bakomliggande meningen i 

texten. Rätt metod för studien gör att giltigheten blir hög.  
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5. Resultatredovisning och analys 

5.1 Elit- vs. folkorienterad rapportering av lidande 

5.1.1 Aftonbladet 

Medlidandediskursen är närvarande i Ab:s artiklar om krigsutbrottet. Detta genom att 

sändaren använder sig av verbala reaktioner från textens olika aktörer. Detta sker både i bilder 

och rubriker men även i brödtexterna. I artikeln ”- Helt omöjligt räkna de döda” uttalar sig i 

slutet Ludmila Ostajeva, som tillsammans med sin familj flytt från Tskhinvali; ”- Jag såg 

kroppar ligga på gatorna, runt förstörda hus och i bilar. Det är omöjligt att räkna dem” (Ab 9 

aug 2008:10). Genom att sändaren valt att skriva ut Ludmilas ålder, 50, efter hennes namn 

presenteras aktören mer ingående för mottagaren och en relation dem emellan skapas. Därmed 

får mottagaren en tydligare bild av individen Ludmila, vilket kan förstärka mottagarens 

medlidande (Moeller 1999).  

I artikeln ”Döden kom från luften” (Ab 10 aug 2008:6-7) är medlidandediskursen ännu mer 

påtaglig än i artikeln från den 9 augusti. Bilden i mitten av uppslaget visar ett sönderbombat 

krigsområde och en förtvivlad man som vädjar om hjälp med att ta hand om en livlös 

människa. Då bilden är centrerad och täcker större delen av uppslaget kan den påverka 

mottagaren när denne läser texten. Bilden och texten tillsammans medverkar till den kontext 

som mottagaren tar till sig, att artikeln ger en spegling av situationen i krigsområdet. En 

kontext som sändaren medvetet skapat genom att lägga bilden och texten på ett visst vis. 

Bildtextens rubrik är ”KRIGETS OFFER”.  I bildtexten kan man läsa att de är offer för 

Rysslands attack mot staden Gori och att den livlöse är en nära anhörig till mannen. Här sätter 

sändaren bilden i ett sammanhang, vilket kan göra det lättare för mottagaren att relatera till 

bilden. Det är också denna händelse som är i fokus i nyhetstexten. En korrespondent från 

BBC citeras i nyhetstexten om vad han upplevde när han kom till området efter att bomberna 

fallit; ”En kvinna bönade desperat att brandmännen och soldaterna skulle hjälpa till att hitta 

hennes familj”. Sändaren skapar medlidande bland annat genom att ta med flera verbala 

reaktioner i texten, där mottagaren kan relatera till de omtalade och de intervjuade. På så vis 

kan mottagaren skapa en känslomässigt band till de ”offer” som sändaren presenterar. 
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I artikeln ”Jag vill bara ha hem dem” närvarar återigen en diskurs som präglas av medlidande 

genom att sändaren presenterar människor som på olika sätt fallit offer för det pågående 

kriget. Genom den presentation som sker, där personerna omskrivs med namn och ålder och i 

vissa fall även finns på bild, skapas empati hos textens mottagare. I artikeln finns det två 

bilder som föreställer två personer. Texten under bilderna förklarar vad personerna heter, hur 

gamla de är och att de är ”Fast i Georgien”. I artikeltexterna förekommer det på ett flertal 

ställen att ”offer” eller civila benämns med endast förnamn, andra gånger med för- och 

efternamn samt med ålder. Till namn och ålder tilläggs att de har en personlig kontakt, 

såsom ”… mamman Lehla Nozadze, 40” och ”Sonen Juram 17” i artikeln ”Jag vill bara ha 

hem dem” (Ab 10 aug 2008:7). Genom att påvisa ”offrens” ålder och ibland bara nämna dem 

vid förnamn, kan sändaren skapa en intimare bild av personerna och på så sätt skapa ett 

intimare band mellan aktörerna och mottagaren. Genom att främja intimitet mellan mottagare 

och ”offer”, kan sändaren skapa medlidande hos mottagaren. 

Det framkommer att sändaren försöker skapa medlidande hos mottagaren i artiklarna som 

publicerades i samband med fredsavtalet. I artikeln ”Det kom järn från himlen” (Ab 13 aug 

2008:10–11) finns det två bilder som kan skapa medlidande. Den ena bilden täcker större 

delen av uppslaget och visar en man som får hjälp av sjukvårdare. Mannen ser plågad ut och 

befinner sig i ett rum som är fullt av människor. Bildtexten beskriver läget på sjukhusen och 

att alla är chockade. Den andra bilden i artikeln är av en man med en kamera på axeln. 

Bildtexten förklarar att mannen är journalist. I artikeltexten framkommer det att mannen blev 

dödad av bomber.  Vidare presenterar journalisten ”offren” med förnamn och ålder eller med 

för- och efternamn. Till exempel ”Stan, 39, dog…”, ”… ett par kvinnor, som uppger namnen 

Laila och Lari…” och ”… läkaren Ilja Bestavushuli…”. Genom att presentera personerna med 

namn, ålder och/eller yrke skapar sändaren ett intimare band mellan mottagare och ”offren”, 

och på så vis skapas medlidande.  

5.1.2 Dagens Nyheter 

Medlidandediskursen är till stor del frånvarande i artiklarna om krigsutbrottet. I 

artikeln ”Ryssland och Georgien i blodiga strider” (DN 9 aug 2008:8-9) finns inte något 

exempel på att texten får mottagaren att känna medlidande. Visserligen redogör texten om 

civila dödsoffer men detta görs sakligt. Det förekommer inga bilder av civila offer bortsett 

från en bild av georgiska bybor som flyr striderna på en flakbil. Inga civila offer kommer 
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heller till tals i texten. De offer som tidningen rapporterar om är således ”ovärdiga offer” 

(Nohrstedt 2001), då offrens lidande inte kommer till uttryck i tidningen. Det förekommer 

heller inga verbala reaktioner i form av civila intervjuer. 

I artikeln ”Kriget sprider sig till Abchasien” (DN 10 aug 2008:8-9) kommer dock 

medlidandediskursen till uttryck till viss del. Främst genom en stor bild av ett sönderbombat 

område med fokus på en förtvivlad man som håller om en till synes livlös person. I bildtexten 

kan man läsa att det föreställer en georgisk man som ”skriker ut sin sorg efter att en släkting 

dödats av ryska bomber i staden Gori”. Bilden tillsammans med bildtexten skapar en kontext 

där mottagaren kan känna medlidande med de aktörer som beskrivs. Utöver detta sker 

redogörelsen av civila offer på ett sakligt sätt och inte heller i denna artikel kommer civila 

offer till tals i texten. På sättet som DN skildrar lidande är texten mer elitorienterad än 

folkorienterad. Detta genom att sändaren inte låter civila offer komma till tals. De offer som 

finns med i rapporteringen förblir således ”ovärdiga offer”. För att kunna säga att 

medlidandediskursen är påtaglig eller närvarande, bör offren vara ”värdiga” och där med 

presenterade för mottagaren. 

I samma tidning som DN rapporterar om fredsavtalet finns en artikel som heter ”DN på plats 

efter ryska granatattacken” (DN 13 aug 2008:8-9). I artikeln rapporterar DN:s 

korrespondenter från Gori, där ryska granatattacker slagit ner i staden. Artikeln är präglad av 

medlidande genom reportrarnas egna vittnesuppgifter, verbala reaktioner, från torget i Gori. 

Reportrarna vittnar om flyende lokalbor, döda kroppar och utbrända bilar. Däremot skildras 

inte lidandet på nära håll. Tidningen identifierar inte något av de civila offren eller deras 

anhöriga, vilket gör att medlidandediskursen aldrig blir särskilt påtaglig. Den ende som är på 

plats och uttalar sig är en georgisk militär som hjälper till att samla ihop de döda. På den stora 

bilden som kompletterar artikeln syns torget i Gori, som blivit utsatt för ryska granatattacker. 

Dessutom syns en liten bild insprängd i texten, som föreställer ett bombat och förstört hus i 

Gori. Rapporteringen om fredsavtalet i DN är övervägande elitorienterad. En indikation på det 

är att det enda ”offret” som kommer till tals är en georgisk militär, övriga förblir ”ovärdiga”.  
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5.1.3 Expressen 

I centrum för uppslaget i Exp (9 aug 2008:8-9) syns en bild av människor som flyr till fots. I 

bildtexten framgår att de flyr från striderna i Sydossetiens huvudstad Tschinvali. Rubriken för 

uppslaget, som är ”FLYR FRÅN INFERNOT” anspelar på bilden. Detta är ett exempel på hur 

sändaren, genom multimodalitet, skapar ett medlidande hos läsaren. Denna diskurs kommer 

också till uttryck i texten som verbala reaktioner, till exempel där ögonvittnet Ljudmila 

Ostajeva uttalar sig; ”- Det går inte att räkna liken nu. Det finns knappt en oskadd byggnad 

kvar, säger hon”. Vidare redogörs för flera ögonvittnesskildringar, där bland annat en 

representant för Internationella Röda korset uttalar sig om ”överfulla sjukhus”. Det är alltså 

tydligt hur tidningen skildrar verkliga civila offer – läsaren får en uppfattning om krigets 

verklighet. 

Medlidandediskursen exemplifieras ett flertal gånger i både bild och text i artiklarna som 

publicerades då Abchazien blev inblandat i kriget. Artikeln ”HAN SKA STOPPA KRIGET” 

(Exp 10 aug 2008:10-11) ramas in av bilder som visar den död och misär som krig kan 

orsaka. En bild visar en man som håller en tillsynes död person i sina armar. Mannen sitter 

bland husrester och omgivningen består av rök och trasiga hus. Mannen på bilden ser ledsen 

och förtvivlad ut. Texten under bilderna förkunnar att mannen ”skriker ut sin sorg och vrede 

efter det ryska bombanfallet mot Gori ”. Två små bilder i nederkant av artikeltexten visar dels 

en kvinna tillsammans med en man och dels bara kvinnan. Texten under bilderna visar vilka 

personerna är på bilderna. Genom bilderna får textens mottagare en slags närhet till kriget, det 

blir mer påtagligt och verkligt för mottagaren än att bara läsa text om krig och död någonstans 

långt bort. Sändaren använder bilderna för väcka medlidande hos mottagaren genom att skapa 

en intim bild av andras lidande. 

I artikeltexten skriver sändaren om ”… Peter Semneby, 49…”, ”… Stina Magnusson, 29…” 

och ”Nafye Bedirhanoglu, 22…”. Genom att skriva hur gamla personer är kan läsaren lättare 

identifiera sig med individen, och på så sätt främjar sändaren medlidande hos mottagaren. 

Personerna ifråga ges utrymme i texten att komma till tals, och blir således aktörer som får 

betydelse för hur mottagaren uppfattar texten. Aktörerna berättar om personliga upplevelser 

och om känslor som ”rädsla” och ”oro”, ord som förstärker den uppfattning mottagaren redan 

fått från de bilder som ramar in artikeln. En av aktörerna berättar om sin mamma och pappa 

som är oroliga hemma i Sverige. Här använder sig sändaren av verbala reaktioner som skapar 
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ytterligare relation mellan mottagare och aktör. Relation och intimitet som i sin tur skapar 

medlidande.  

Expressens skildring av lidande i artiklarna rörande Abchaziens inblandning i kriget, har såväl 

elitorienterade som folkorienterade inslag. Å ena sidan kommer civila offer till tals i 

artiklarna. Dessa offer är även av olika nationalitet, ålder och kön. Detta indikerar 

folkorienterad rapportering. Å andra sidan representerar offren inte samtliga inblandade 

parter, vilket indikerar en elitorienterad rapportering.  

Medlidandediskursen är totalt frånvarande i artiklarna som berör fredsavtalet. Detta har till 

viss del att göra med att huvudartikeln, med underrubriken ”Striderna är över – nu börjar 

propagandakriget” till sin karaktär och stil mer påminner om en krönika än en nyhetsartikel. 

Det signaleras bland annat genom att journalisten, Gunnar Johansson, aldrig lämnar ifrån sig 

ordet och låter någon annan aktör bli aktiv i artikeln. Istället är det han själv som har ordet 

genom större delen av texten och det är också han som drar slutsatserna.  

5.1.4 Svenska Dagbladet 

I SvD:s nyhetsrapportering av Georgienkriget, i samband med krigsutbrottet, skildras inte 

civila offer över huvud taget, inte i bild och inte heller i text. Möjligtvis med undantag av en 

bild som, enligt bildtexten, föreställer bybor som flyr från områdena runt Tskhinvali över 

gränsen mot Ryssland (SvD 9 aug 2008:25). Rapporteringen präglas snarare av en diskurs 

som på ett utförligt sätt redogör för de olika parternas aktioner än en medlidandediskurs, man 

skulle kunna kalla det en politisk diskurs. Visserligen framgår i artikeln ”Ryssland och 

Georgien i fullt krig” (SvD 9 aug 2008:24–25) uppgifter om att 1400 civila kan ha dödats och 

ännu fler sydosseter har flytt, men dessa offer förblir oidentifierade för läsaren, och 

således ”ovärdiga offer”.  

Även artiklarna som rör Abchaziens inblandning i kriget präglas av en politisk diskurs snarare 

än en medlidandediskurs. I artikeltexten till artikeln ”Slutet för demokrati i Georgien” (SvD 

10 aug 2008:6-7) är det journalisterna som har ordet och genom en saklig rapportering 

redogör för situationen. Rapporteringen om dödsoffer görs genom att de hänvisar till 

andrahandskällor; ”Människor som flytt konfliktzonen…vittnar enligt Reuters om hundratals 

civila dödsoffer och ”kroppar överallt””, eller genom att hänvisa till uttalanden från 
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myndighetspersoner om antalet döda. Mottagaren av texten tillåts aldrig komma riktigt nära 

krigets offer, det är inga vittnesuppgifter om desperation och misär, som kommer direkt från 

händelsernas centrum. De offer som det rapporteras om är ”ovärdiga” och mottagaren förblir 

relativt oberörd känslomässigt vid mottagandet av texten. 

Den första bilden som hör till artikeln, på sidan sex, visar en kvinna som sitter vid ett fönster 

och, med en uppgiven min, tittar ut på något. I bildtexten står det att hon är flykting från 

kriget och att hon sitter på en buss vid den ryska gränsen i väntan på att bli registrerad. Texten 

förklarar även att ”Oron för vad som ska hända nu är stor… ”. Bild och text samverkar här på 

ett sätt som gör att mottagaren uppfattar kvinnan som en utsatt och oroad sådan, ett av krigets 

offer. Kvinnan på bilden får i tidningen ingen närmare presentation utan får fungera som 

representant för en större grupp, krigets många offer, eller flyktingar.  Denna koppling 

underlättas att göra för mottagaren tack vare kontexten som bilden finns i, tillsammans med 

mottagarens förförståelse om kriget och situationen. Mottagaren vet redan att artikeln inte 

bara handlar om kvinnan på bussen. En annan bild, på sidan sju, föreställer en byggnad som 

står i brand. Texten under bilden förkunnar att byggnaden finns i Gori; ”röken förmörkade 

Gori”. På det sätt som bild och text samverkar är det uppenbart för mottagaren att själva 

branden i byggnaden inte är det som står i centrum. Byggnaden fungerar här som en 

representant för Gori, med andra ord säger bilden; Gori brinner. Bilden av byggnaden som 

brinner konnoterar krig, kaos och förstörelse, vilket i förlängningen innebär att människor dör 

och blir av med sina hem. Det faktum att mottagaren inte får se dessa människor gör att 

empatin med dem inte blir särskilt påtaglig. 

Rapporteringen i samband med Abchaziens inblandning är elitorienterad i den bemärkelsen 

att vittnesuppgifterna från de drabbade områdena är från människor i maktpositioner 

företrädande någonting mer än bara sig själva. I det här fallet journalisten och den svenska 

honorärkonsuln. För en folkorienterad rapportering krävs, enligt Lynch & McGoldrick (2005), 

att vittnesuppgifterna kommer från civila källor.  

Det finns vissa delar av bildmaterialet och i texten, i artiklarna som berör fredsavtalet, som 

signalerar en närvarande medlidandediskurs. I artikeln ”Varför skulle vi lita på Putins ord?” 

(SvD 13 aug 2008:6-7) skiljer sig över huvud taget diskursen från den politiska som de 

tidigare artiklarna i SvD präglats av. Stilen i rapporteringen är berättande, som av en historia, 

vilket har att göra med att journalisterna nu är på plats där kriget satt sina avtryck, och ger 
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mottagaren en bild av det som de upplever. På så sätt blir avståndet från mottagare till 

händelsernas centrum betydligt kortare och rapporteringen får en mer autentisk prägel över 

sig. Genom att journalisterna är på plats har de också möjligheten att tala med 

civilbefolkningen, vilka också får utrymme i texten och det gör att det mänskliga lidandet blir 

mer påtagligt för mottagaren. Några av de som uttalar sig i artikeln är; ”… 77-årige Shota 

Maisuradze” och ”Tamuna Chovelidze och hennes syster Tea Chovelidze…”. Genom att 

berätta om personer och beskriva dem som civilpersoner, gärna med ålder och med 

släktsamband som syster, bror eller barn, skapar sändaren en tydligare bild av en människa. 

På så vis kan läsaren lättare knyta an till ”offren” och känna medlidande med dem. 

5.2 Elit- vs. folkorienterad rapportering av krigsaktörer 

5.2.1 Aftonbladet 

Enligt Ab:s skildring av krigsutbrottet pågår kriget mellan två aktörer; Georgien och 

Ryssland. Sydossetien och Abchazien, Abchazien som i och för sig blev inblandade i ett 

senare skede, nämns inte i texterna som aktiva krigsaktörer. I artiklarna skildras Georgien som 

underlägset Ryssland. En ”David mot Goliat-bild” målas upp såväl explicit, som i Wolfgang 

Hanssons krönika ”När Putin hotar är det på allvar” (Ab 9 aug 2008:11), som implicit. Det 

uttrycks implicit i artikeln ”- Helt omöjligt räkna de döda”; ”Efter att den georgiske 

presidenten Mikhail Sakasvili gick till attack mot Sydossetien svarade Ryssland igår med att 

skicka minst 150 stridsvagnar till huvudstaden Tskhinvali” (Ab 9 aug 2008:10). Det är 

intressant att tidningen väljer att skriva att Mikhail Saakasjvili gick till attack och att Ryssland 

svarade – alltså en man mot en nation. Denna formulering bidrar till att läsaren får 

uppfattningen att Georgien är underlägset Ryssland. Gällande ”David mot Goliat-bilden” är 

det som bekant David som är underlägsen Goliat, då Goliat är en ond och farlig jätte och 

David en människa. 

Ryssland skildras i Ab också som mer aggressiva än Georgien, vilket bland annat kan 

förklaras av att tidningen till större del fokuserar på Rysslands krigföring. Såväl artikeln ”- 

Helt omöjligt räkna de döda” (Ab 9 aug 2008:10–11) som ”Döden kom från luften” (Ab 10 

aug 2008:6-7) inramas på ett sätt som gör att mottagaren tolkar Ryssland som den mest 

aggressiva och aktiva parten i kriget. Till exempel visas, i båda artiklarna, bilder av förödelse 
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som ett resultat av ryska attacker. Ett annat exempel är underrubriken i artikeln ”Döden kom 

från luften” som lyder; ”Fem döda i rysk räd mot bostadsområde”.  

Rysslands krigföring mot Georgien kommer i Ab i första hand, vilket signaleras på flera sätt. 

Bland annat genom att nyhetstexterna tenderar att inledas med redogörelser av de ryska 

styrkornas militära aktioner medan redogörelserna av Georgiens militära aktioner kommer 

längre ned i texterna. I Ab den 10 augusti (2008:6) handlar artikeln ”Döden kom från luften” 

om att ryska bombplan attackerat militära byggnader i Gori och träffat civila mål med fem 

civila dödsoffer som resultat. Likadant är det med vilka som tillåts uttala sig, 

de ”Georgienvänliga” tenderar att få första ordet. I artikeln den 9 augusti (2008:10) är den 

första som kommer till tals Condoleezza Rice, som riktar sig mot Ryssland; ”- Sluta med 

attackerna mot Georgien med flygplan och missiler, respektera Georgiens territoriella 

integritet och dra tillbaka marktrupperna”. Det faktum att Rysslands krigföring mot Georgien 

kommer i första hand gör att läsaren får uppfattningen att det framförallt är Ryssland som 

krigar med Georgien. Detta trots att tidningen explicit uttrycker att Georgien inledde 

krigshandlingarna.  

Skildringen av krigets offer bidrar också, indirekt, till att ge en bild av den ena parten som 

hänsynslösa och aggressiva. I artiklarna ”- Helt omöjligt räkna de döda” (Ab 9 aug 2008:10-

11) och ”Döden kom från luften” (Ab 10 aug 2008:6-7) framstår Ryssland som den mest 

aggressiva parten då det är övervägande georgiska offer som syns i bilder och som kommer 

till tals. Det är värt att notera att de offer som skildras, inte skildras med bestämd nationalitet. 

När det, under en bild, står att ”Georgiska kvinnor försöker hitta sina nära på en lista över 

skadade” tar läsaren för givet att offren är georgier. Men i och med att Sydossetien tillhör 

Georgien vet man inte om tidningen benämner även Sydosseterna som georgier. Skulle dessa 

offer tillhöra Sydossetien skulle sannolikheten vara stor att de är ryska medborgare, eftersom 

majoriteten av de som bor i Sydossetien är just ryska medborgare. 

Vad gäller tidningens skildring av krigets aktörer i samband med krigsutbrottet, tenderar 

rapporteringen att fokusera på framförallt en part som aggressiv, i det här fallet Ryssland.  

Dessa vinklingar är elitorienterad text. Visserligen förekommer offer av olika kön och ålder, 

vilket är folkorienterad text. Men i och med att den övervägande delen av offren i 

nyhetsartiklarna beskrivs som georgiska, är rapporteringen mer elitorienterad än 

folkorienterad.   
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Skildringen av Ryssland som krigsaktör i artiklarna som publicerades under Abchaziens 

inledande deltagande i kriget, är liknande i samtliga artiklar. Det vill säga att Ryssland är stort 

och inte kan ”förlora” militärt. Artikeln ”Döden kom från luften” handlar om Rysslands 

bombningar över Georgien samt om hur den georgiska befolkningen lider. ”Det dog minst 

fem civila när planen försökte slå ut en annan av baserna” skriver sändaren. Implicit kan vi 

tolka att Ryssland är vårdslöst och krigiskt då det framgår av texten att de bombar ”här och 

där” för att nå sina mål. Som talesman för Ryssland nämns endast Vladimir Putin, då han sagt 

att några dussin ska ha dött i striderna. Putins citat är ordagrant ”bara några dussin” och pekar 

på hur många som ska ha dött i striderna, då sändaren menar att det är, enligt vittnen, tusentals 

döda. Implicit kan sändaren mena att Putin far med osanning och att Putin inte tar 

dödssiffrorna på allvar. Denna skildring av Ryssland kan få mottagaren att hysa agg mot 

Ryssland och ifrågasätta deras bakomliggande orsaker till att kriga med Georgien. Sändaren 

skriver i artikeln att Ryssland krigar för utbrytarrepublikerna och stödjer deras sak. Denna 

formulering ger dock Ryssland viss legitimitet i kriget och kan skapa viss förståelse hos 

mottagaren. 

Georgien skildras snarare som det mindre landet, till och med ”det lilla landet”, som kommer 

att förlora det fysiska slaget. I artiklarna målas Georgien upp som ”offrens land” då 

journalisterna väljer att, till stor del, rapportera utifrån människorna i de drabbade georgiska 

städerna. Det är offrens kommentarer som får störst utrymme i artiklarna. Samtidigt 

framkommer det i artiklarna att Georgien har mäktiga vänner, såsom USA och NATO. I 

artikeln ”Döden kom från luften” skriver sändaren ”På Georgiens sida står USA och 

NATO…” och i artikeln ”Experten: Går USA in blir det storkrig” skriver sändaren i en 

kommentar från Wolfgang Hansson att USA kan få slut på striderna genom att göra klart för 

Georgien att de inte kommer med understöd. Det vill säga, att implicit i texterna framkommer 

det att, å ena sidan är Georgien ett litet land som aldrig kommer att ha en chans mot Ryssland, 

och å andra sidan är Georgien ett land som har stöd från två stora krigsmakter och är inte helt 

försvarslösa. Det framkommer dock i artikeln ”Experten: Går USA in blir det storkrig” i ett 

uttalande från Ebba Sävborg att det är Ryssland och USA som ska förhandla om utgången på 

kriget. Då sätts inte Georgien in som någon betydande faktor huruvida det ska bli fred eller 

inte. Sättet som Georgien ramas in på får således konsekvenserna att det framstår som ett litet 

krigsdrabbat land som inte är med och påverkar krigets utgång. Krigsaktörerna framställs 
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huvudsakligen som två. Andra indikatorer på elitorienterad text finner vi i att ”krigszonen” 

eller ”krigets arena” är begränsat till Georgien.  

Ryssland som krigsaktör skildras ensidigt i de berörda artiklarna. I artikeln ”Det kom järn från 

himlen” är Ryssland främst en fredsbrytare. ”De lovades vapenvila men sprängdes i luften” 

står det i ingressen. Talesmannen för Rysslands förehavanden är främst Dmitrij Medvedev 

som ”Lovade vapenvila…” trots att ”… bomberna fortfarande föll…” enligt sändaren. Här 

skriver man alltså om en aktör representerande en av parterna i kriget och framställer denne 

som en lögnare. Ryssland skildras alltså som ett krigiskt land som fortsätter att kriga trots att 

de lovar vapenvila. I artikeln ”Dödandet är över – men nu kommer baksmällan” skildras 

Ryssland nästintill som blodtörstiga och vårdslösa. Sändaren målar upp Ryssland som de 

skyldiga till kriget och att deras anseende mot den övriga världen ständigt försämras. ”Redan 

nu har omvärldens tilltro till Rysslands demokratiska status fått sig en knäck”, ”Putins mål 

uppnådda; att förödmjuka och att bestraffa” och ”Ryssland tvingar Georgien att släppa 

drömmen” är exempel på hur sändaren explicit i texten tar ställning mot det ryska styret.  

Skildringen av Georgien är snarare de ”fredsälskande”, ”drömmande” och ”kämpande”. I 

artikeln ”Det kom järn från himlen” får Saakasjvili plats som aktör och kommenterar; ”- Vi 

ger inte upp, vi ska inte vara rädda för fienden” och ”Låt dem komma, låt dem skjuta på 

oss…”. Dessa kommentarer säger implicit att det är Georgien som blir attackerade och måste 

försvara sig, och förstärker därmed mottagarens uppfattning om Georgien som ”underdog” 

och de som är mest utsatta.  

Georgien som krigsaktör får sina handlingar rättfärdigade och läsaren får ta del av landets mål 

och bakomliggande ideologi. Detta kan skapa en förståelse hos läsaren för Georgiens sak. 

Georgien som krigsaktör är alltså skildrad som passiv och som lidande. Skildringen av 

krigsaktörerna är tydligt elitorienterad då två parter ställs mot varandra, varav den ena 

framställs som ”god” och den andra som ”ond”.  
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5.2.2 Dagens Nyheter 

I artiklarna i samband med krigsutbrottet framställs en bild av att två parter står mot varandra 

i kriget; Ryssland och Georgien. Visserligen uttrycks att separatister i Sydossetien inledde 

kriget genom att gå till attack mot Georgien, men detta står i skymundan av den övriga 

rapporteringen. Den huvudsakliga rapporteringen, och rapporteringens inramning, gör att 

läsaren uppfattar kriget som en kamp mellan Georgien och Ryssland, något som också 

uttrycks explicit i rubriken ”Ryssland och Georgien i blodiga strider” (DN 9 aug 2008:8-9).  

Ryssland tenderar att skildras som den mer aggressiva parten i kriget, då deras krigföring är 

det som kommer i första hand i rapporteringen. I artikeln ”Ryssland och Georgien i blodiga 

strider” är det dessutom en övervägande del Georgienvänliga aktörer som kommer till tals i 

texten, vilket får konsekvenserna att Georgien framställs i mer fördelaktig dager än Ryssland. 

Exempelvis uttalar sig Sveriges utrikesminister Carl Bildt och USA:s utrikesminister 

Condoleezza Rice, visserligen genom Bildt, på ett sätt som fördömer Rysslands agerande; ”- 

Vi är lika oroade bägge två och ense om att man skulle sända starka signaler till ryssarna och 

uppmana dem att vidta åtgärder för att situationen inte ska eskalera” (DN 9 aug 2008:8). 

Sättet som Bildt säger detta på, kan implicit tolkas som att det är helt upp till Ryssland att se 

till att situationen inte eskalerar, och att kriget alltså bedrivs på Rysslands villkor. På ett annat 

ställe i texten försvarar Bildt Georgiens offensiv mot Sydossetien och legitimerar den. 

Det är också intressant att se hur de olika parternas krigsaktioner framställs. Det är skillnad på 

att ”ta kontroll” och att ”gå till angrepp” i den meningen att det senare är mer värdeladdat och 

i högre utsträckning associerar till aggression. Detta trots att det står att Georgien försökte ta 

kontroll ”med stridsvagnar och raketer” (DN 9 aug 2008:8).  

DN:s skildring av krigsaktörer i samband med krigsutbrottet är elitorienterad, snarare än 

folkorienterad. Indikationer på detta är bland annat att kriget framställs som en kamp mellan 

två parter, och att tidningen fokuserar på ena parten som ”ond”. 

De krigsaktörer som figurerar i artiklarna som publicerades då Abchazien blev inblandade i 

kriget, är Georgien, Ryssland, Sydossetien och Abchazien. Ryssland skildras som den 

starkaste makten som främst anfaller med bombflyg. Både Medvedev och Putin förekommer 

som aktörer i artikeln ”Kriget sprider sig till Abchasien” där de talar för Rysslands sak och 

förklarar sina göranden. Detta skapar ett mer positivt ställningstagande till Ryssland, av 
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sändaren. I texten står det att Ryssland ”anklagar” och ”bekräftar” i text, om ryska 

förehavanden. Detta till skillnad från de kommentarer som rör Georgien. Där skriver sändaren 

att Georgien ”hävdar”. Detta kan innebära att sändaren implicit menar att de uppgifter som 

kommer från Georgiska källor inte är lika tillförlitliga. I artikeln ”Misstag att tala om konflikt 

mellan två stater”, som främst baseras på en intervju med en ”Sovjet-expert ”, skriver 

sändaren i en kommentar från experten ”- Ryssland har blandat sig i ett annat lands inre 

angelägenheter”. Denna kommentar pekar explicit på att Rysslands angrepp mot Georgien är 

orättfärdigt.  

Georgiens president, Saakasjvili, är den aktör som företräder Georgien i artikeln ”Kriget 

sprider sig till Abchasien”. Han kommenterar i artikeln olika uttalanden som någon rysk 

person gjort. Varpå ytterligare ryska kommentarer tillkommer. Detta gör att en ”ryss” ständigt 

får det sista ordet, och på så vis försvagar Saakasjvilis kommentar. Georgien skildras på så 

sätt som opålitligt och osäkert. I synnerhet när sändaren skriver i de georgiska kommentarerna 

att de ständigt ”hävdar” och inte kommer med något konkret med stöd av andra källor. Dock 

skildras Georgien med rätten på sin sida för att ha ordnat sina egna angelägenheter då de gick 

till attack mot Sydossetien. 

Artikeln ”Kriget sprider sig till Abchasien” är mer ”Rysslandvänlig” och sympatiserar med 

dess företeelser gentemot Georgien, än med Georgiens företeelser mot Sydossetien och 

Abchazien. Artikeln ”Misstag att tala om konflikt mellan två stater” är mer Georgienvänlig då 

den endast baseras på en intervju med en rysslandskritisk, eller sovjetkritisk, professor. 

I DN:s artiklar som publicerades under Abchaziens inblandning, är nyhetsmaterialet främst 

elitorienterat. Detta genom att sändaren lägger fokus på framförallt två parter och en arena. 

Framställningen av aktörerna är dock inte vida skilda. Aktörerna får en beskrivning till vad 

vartdera målet med striderna är. Dessa formuleringar i nyhetsmaterialet lutar mer åt 

folkorienterat. Det huvudsakliga fokuset ligger dock på striderna och stridernas eventuella 

konsekvenser för mera stridigheter. 

Inramningen i DN den 13 augusti (2008:8-9), och sättet som rubriker, bilder och ingresser 

samverkar på, gör att läsaren kan göra tolkningen att Ryssland vunnit det militära kriget. 

Något som också uttrycks explicit i texten i artikeln ”Hårda villkor för fred” där det står; ”… 

Moskva, krigets otvetydiga militära segrare”. Insprängt i texten syns också två små bilder, en 
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av Georgiens president Mikhail Saakasjvili och en av Rysslands president Dmitrij Medvedev. 

Medan Saakasjvili ser konfunderad och missnöjd ut, har Medvedev ett stort leende på 

läpparna. Allt detta, tillsammans med rapporteringen om ryska attacker, gör att Ryssland 

framstår som den mest aggressiva parten i kriget, och de som kontrollerar 

händelseutvecklingen. Detta förstärks av att det i ingressen står att Medvedev ”beslutat att 

avsluta kriget i Georgien”. Genom att det står på det viset tas det för givet att det är Ryssland 

som kontrollerar kriget, och att kriget bedrivs på deras villkor – det är Ryssland som 

bestämmer när kriget ska avslutas. Dessutom står det, som vi redan nämnt, att Ryssland ställer 

hårda villkor på Georgien, vilket kan ses som aningen tillspetsat, då det även framgår att det 

handlar om ett fredsavtal som lagts fram av Frankrike för att undertecknas av både Georgien 

och Ryssland. Denna rapportering gör också att Georgien framstår som besegrade och 

handlingsförlamade. Som ett land som nu får betala ett högt pris för att man inledde kriget. 

En tredje krigsaktör ingår i rapporteringen, i artikeln ”Hårda villkor för fred”, nämligen 

Abchazien. I texten kan läsas; ”Dessutom pågick på tisdagen hårda strider i Abchazien mellan 

separatiststyrkor och kvarvarande georgiska förband”. Det är dock tydligt att DN i sin 

rapportering tenderar att sammankoppla Abchazien med Ryssland, då de huvudsakligen 

skildrar kriget som ett krig mellan Georgien och Ryssland. Då rapporteringen även präglas av 

en ensidig fokusering på Ryssland som ”evil-doer” och att tidningen ger en bild av att det 

finns en vinnare och en förlorare får rapporteringen anses vara elitorienterad. 

5.2.3 Expressen 

I samband med krigsutbrottet framställs Georgienkriget som ett krig mellan Ryssland och 

Georgien. I Mats Larssons analys/krönika ”Mats Larsson: Medvedev har fått sitt eget krig” 

(Exp 9 aug 2008:9) framgår förvisso att regionen Sydossetien har självstyre och är en del av 

konflikten men beskrivs som en ”georgisk region” med ”ryska medborgare”. Beträffande 

krigsaktioner redogörs endast för att Ryssland och Georgien är aktiva. 

Ryssland framställs som överlägsna Georgien. Detta signaleras till exempel i ingressen i 

artikeln ”FLYR FRÅN INFERNOT” (Exp 9 aug 2008:8) där det står; ”Ett öppet krig rasar i 

Europa. I ena ringhörnan tungviktaren Ryssland, i den andra fjäderviktaren Georgien”. 

Sändaren använder här alltså metaforer, termer från sportens värld, närmare bestämt 

boxningens, för att beskriva de båda parterna; ”tungviktaren Ryssland” och ”fjäderviktaren 
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Georgien”. Då det är allmänt vedertaget att ordet tung konnoterar stor och stark medan ordet 

fjäder konnoterar lätt och svag, behöver mottagaren knappast vara någon expert på boxning 

för att förstå att sändaren menar att Ryssland är överlägsna Georgien som krigsmakt. 

I artikeln ”Mats Larsson: Medvedev har fått sitt eget krig” är det också tydligt att Ryssland 

framställs som den part som har mest makt. I ingressen står; ”Vladimir Putin började sin tid 

som Rysslands president med ett krig i Tjetjenien. Det tycks som om efterträdaren Dmitrij 

Medvedev fått sin egen variant. Krig i Georgien”. Det faktum att det står att Medvedev ”fått” 

sitt eget krig antyder att det är något han velat ha, och att kriget bedrivs på Rysslands villkor. 

Längre ner i texten står att ett öppet krig pågår mellan ”Ryssland och det lilla grannlandet 

Georgien”, vilket ytterligare understryker den underlägsenhet Georgien har i förhållande till 

Ryssland. 

Trots att Exp skriver att Georgien inledde kriget är det Rysslands krigföring som betonas i 

rapporteringen. Detta signaleras bland annat genom det sätt på vilka artiklarna är uppbyggda. 

I artikeln ”FLYR FRÅN INFERNOT” (Exp 9 aug 2008:8-9) till exempel, handlar de första 

styckena om att Georgien utsatts för ryska flygangrepp, och den fara som den ryska militären 

utgör. Detta gör att läsaren får känslan av att det framförallt är Ryssland som är de aktiva och 

aggressiva i kriget. Det finns också exempel på hur information utelämnas, vilket gör att 

Georgiens krigföring inte framhävs på samma sätt som Rysslands. På ett ställe i artikeln står 

det att det finns ”rapporter om upp till 1 400 döda i Tschinvali”. Här utelämnas informationen 

att en klar majoritet av folket i Sydossetien är ryska medborgare, och således torde de flesta 

av dessa 1400 döda vara ryska offer. En sådan rapportering hade bidragit till att Georgien 

framstått som mer aggressiva än vad som nu är fallet. 

Rapporteringen om krigsutbrottet i Exp är elitorienterad snarare än folkorienterad. Detta 

grundar sig framförallt i tidningens sätt att skildra de olika parterna. Först och främst 

framställs det som ett krig mellan två parter och dessutom fokuserar rapporteringen på den 

ena partens krigföring och aggression.  

Skildringen av Ryssland i artikeln ”HAN SKA STOPPA KRIGET” är ganska entydig. I det 

andra stycket i texten kallar journalisten Ryssland för ”… den väldiga ryska krigsmakten”. I 

början av artikeln är alltså Ryssland klassificerad som en krigsmakt. Georgien å andra sidan 

beskrivs som ”… lilla Georgien…”. Georgien skildras då som den lilla deltagaren i kriget 
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utan någon större chans att ”vinna”. Artikeln bygger på en intervju med en svensk medlare 

som befinner sig i Georgien, två intervjuade svenska kvinnor som också befinner sig i 

Georgien, samt en kommentar från Saakasjvili och en från Medvedev. Saakasjvili berättar att 

det inte handlar om konflikt utan om ”utplåning av en demokrati”. Som ett försvar säger 

Medvedev kort att de ryska trupperna ska ”tvinga Georgien till fred”. Genom att 

uppmärksamma anklagelser från den georgiska sidan och ta med en kortfattad retur från den 

ryska sidan, kan sändaren implicit ha raljerat gällande Rysslands bakomliggande orsaker till 

striderna. Detta skapar en negativ bild av Ryssland. Intressant också att se hur de olika 

aktörerna väljer att uttala sig om Rysslands krigshandlingar. Båda använder värdeladdade ord 

- utplåning respektive fred – varav det förra är ett negativt och det senare ett positivt sådant.  

Artikeln ”Ryssland vill ge Georgien en ordentlig läxa – men inte mer” är annorlunda 

mot ”HAN SKA STOPPA KRIGET” beträffande uppbyggnad och stil i språket. Artikeln är 

inte någon traditionell nyhetsartikel utan snarare en krönika eller analys, och tillhör därför en 

annan genre. Den tydligaste skillnaden är att det endast är en aktör i texten – journalisten, 

eller analytikern, själv. Stilen i språket är analyserande snarare än rapporterande. Journalisten 

spekulerar i vad som utlöste krisen, hur de olika parternas politiska ledare resonerar och hur 

det hela kommer att utvecklas. Det är tydligt att sändaren beskriver det hela som ett krig 

mellan två parter, Georgien och Ryssland. Detta signaleras explicit i texten, inte minst i 

artikelns rubrik men också genomgående i hela texten. Artikelns rubrik är också intressant på 

så vis att den försvarar Ryssland. Det som står efter bindestrecket (”men inte mer”) signalerar 

att det tidigare har hävdats att Ryssland vill ge Georgien en ordentlig läxa – och mer därtill. 

Sändaren väljer alltså att här försvara Ryssland och säga; Ryssland vill ge Georgien en 

ordentlig läxa, ja, men inte mer än så. Sändaren hänvisar också i texten till amerikanska 

analytiker som förklarat att ”det snarare handlar om att försvara Moskvas regionala intressen” 

än att det är en ”rysk önskan att visa väst landets nya styrka”. Genom att göra det får sändaren 

stöd för sitt resonemang. Hela artikeln bygger på en föreställning om att Ryssland utövat 

omotiverat våld, det är en underliggande ideologi i texten.  

Skildringarna av krigsaktörerna Ryssland och Georgien är genomgående i Exp:s rapportering 

i samband med Abchaziens inblandning att Ryssland är den största och starkaste makten som 

kommer att ”besegra” Georgien. Georgien är det lilla landet som kommer att lida nederlag. 
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Indikatorer på elitorienterad rapportering är att kriget framställs som ett krig mellan två parter, 

att det finns vinnare och förlorare samt att en av aktörerna är ”god” och den andra ”ond”. 

Artikeln ”Striderna är över – nu börjar propagandakriget” (Exp 14 aug 2008:22), som 

publicerades i samband med fredsavtalet, är en krönika, eller analys, och det är journalisten 

som har ordet genom hela artikeln. Den georgiska sidan, och då i synnerhet president 

Saakasjvili, framställs som den minst trovärdiga genom explicita formuleringar 

som; ”Skräcken underblåstes av Saakasjvili, som kom med en uppenbart överdriven varning” 

och ”Den georgiska sidan förlorar i trovärdighet på Saakasjvilis allt märkligare anklagelser”. 

Precis som i artikeln ”Ryssland vill ge Georgien en ordentlig läxa – men inte mer” finns en 

underliggande föreställning om att Ryssland varit omotiverat aggressiva medan Georgien är 

krigets offer. Detta synliggörs i texten där de ryska attackerna tonas ned; ”Sanningen verkar 

vara att de ryska trupperna hade militära mål, men även träffade civila mål. Men trots allt med 

ganska begränsad förstörelse”, samtidigt som det konstateras att de georgiska 

styrkorna ”begick uppenbarligen svåra övergrepp” i Tskhinvali. Sättet som detta uttrycks 

på; ”Men trots allt” respektive ”begick uppenbarligen” kan tolkas implicit att någon sagt 

någonting annat vid ett tidigare tillfälle. Det är också tydligt att tidningen rapporterar om ett 

krig mellan två parter.  

I artikeln i Exp om fredsavtalet finns indikationer på såväl elitorienterad som folkorienterad 

rapportering. Å ena sidan ges en bild av att det är ett krig mellan två parter, vilket indikerar 

elitorienterad rapportering, men samtidigt framställs båda dessa parter som ”evil-doers”, 

vilket är en indikation på folkorienterad rapportering. 

5.2.4 Svenska Dagbladet 

Precis som rubriken ”Ryssland och Georgien i fullt krig” (SvD 9 aug 2008:24–25) antyder, 

skildras ett krig mellan två parter, Ryssland och Georgien. Visserligen nämns Sydossetien i 

texten som ytterligare en part, som till exempel där Georgiens president Mikhail Saakasjvili 

hävdar ”att georgiska byar under flera dygn hade blivit beskjutna från utbrytarrepubliken 

Sydossetien” (SvD 9 aug 2008:24), men överlag tenderar Sydossetien som krigsaktör att 

beblandas med Ryssland. Detta indikerar att rapporteringen är elitorienterad i just det 

hänseendet. 
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I Jan Blomgrens analys ”Georgien har väckt den ryska björnen” (SvD 9 aug 2008:25) skildras 

Georgien uttryckligen som ”ett litet land” och Ryssland som en stormakt. Bilden av Ryssland 

som stormakt förstärks av metaforen ”den ryska björnen”, där björnen i det här fallet får 

läsaren att associera Ryssland med någonting stort och starkt. I slutet av analysen skriver 

Blomgren till och med ”En hotad, retad rysk björn har nu slagit tillbaka”, vilket gör att 

Ryssland framstår som stora, starka och även som aggressiva.  

I Blomgrens analys beskrivs Georgiens president Mikhail Saakasjvili 

som ”uppstudsig”, ”otålig” och ”temperamentsfull” och som en starkt bidragande orsak till att 

relationen mellan Ryssland och Georgien försämrats och resulterat i ett krig (SvD 9 aug 

2008:25). Rubriken ”Georgien har väckt den ryska björnen” sammanfattar på ett bra sätt hur 

tidningen skildrar de två krigsaktörerna; Georgien som provokativa och Ryssland som 

hämndlystna. Faktumet att båda dessa parter framställs som ”evil-doers” gör att 

rapporteringen i detta hänseende är folkorienterad. 

Det framgår explicit i texten till artikeln ”Slutet för demokrati i Georgien” (SvD 10 aug 

2008:6-7) att krigsaktörerna är två. ”Kriget mellan Ryssland och Georgien…” skriver 

sändaren i den första meningen i ingressen. Andra aktörer som figurerar i texten är 

Sydossetien och Abchazien. Dessa nämns också i ingressen, dock inte som krigsaktörer utan 

som områden där strider pågår.  

I artikeln tillåts aktörer från båda parterna komma till tals, vilket bidrar till en objektiv 

rapportering. Texten tenderar dock att beskriva Rysslands aktioner mer utförligt, vilket 

innebär att det skapas en gynnande tolkning hos mottagaren att Ryssland är den mer 

aggressiva parten och den som kontrollerar kriget. Bombräder har genomförts, oljeterminaler 

förstörts, bostadshus träffats med civila dödsoffer som följd och så vidare. I texten får också 

en svensk honorärkonsul på plats i Georgien utrymme att uttrycka sin rädsla för ryska 

bombningar. Något motsvarande uttalande från en rysk person, på plats i krigets centrum, 

finns inte i texten. Noterbart är dessutom att en georgisk säkerhetspolitisk rådgivare får sista 

ordet i artikeln, där han bland annat hoppas på protester från det internationella samfundet. 

Faktumet att han får sista ordet i artikeln kan indikera ett ställningstagande från sändaren då 

avslutningen i en nyhetsartikel av det här slaget får betydelse för hur mottagaren uppfattar 

hela artikelns budskap. Sändaren har också valt att tillägga att han uttalade sig ”uppgivet”, 

vilket indirekt indikerar att han, och i förlängningen Georgien, är krigets offer. 
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I texten framhåller sändaren att ”ryssarna” anfallit flera ”strategiska mål”. I sin beskrivning av 

strategiska mål använder sändaren citationstecken. Detta kan innebära att sändaren aktivt tar 

avstånd från uttrycket. Det kan innebära att sändaren tror att Rysslands bombmål är valda på 

måfå och inte strategiskt valda. Det skulle ställa det ryska styret i en annan dager som 

krigsaktör. Genom att sändaren väljer att göra detta kan det tyda på att den tar avstånd från 

Ryssland som krigsaktör. 

Artikeln ”Presidenten spelar på Europas strängar” (SvD 10 aug 2008:7) är en analys av 

journalisten Jan Blomgren och ingen annan än han kommer till tals i texten. Det är tydligt hur 

texten relaterar till tidigare artiklar om Georgienkriget, inte minst till artikeln ”Slutet för 

demokrati i Georgien” som finns i samma uppslag. Vad gäller krigsaktörerna finns i analysen 

en förankrad uppfattning om att Ryssland är den aggressivare parten tillika den part som bär 

skulden för krigets utbrott, något som också uttrycks explicit i texten; ”De första 

kommentarerna från väst gav ensidigt Ryssland skulden för kriget i Sydossetien. Och det 

finns flera argument som stöder den hållningen”. Sändaren tar utgångspunkt i den 

uppfattningen och försöker att nyansera bilden av de båda krigsaktörerna. I analysen ställer 

sändaren frågan vad en rysk president ska ”göra när georgisk militär attackerar Sydossetien 

och med tungt artilleri skjuter sönder staden Tschinvali, dödar tusentals civila och minst ett 

tiotal ur den ryska fredsstyrkan?” Här försvaras Rysslands agerande genom att framhålla det 

uppenbara övergrepp sändaren menar att Georgien har gjort. Det är intressant hur sändaren 

försöker nyansera bilden av kriget genom att göra ett så pass svartvitt uttalande om Georgiens 

krigsaktioner i Tschinvali. Med svartvitt menar vi att det till exempel inte, på motsvarande 

sätt, nämns någonting om Rysslands agerande i Tschinvali mer än att ”ett arrogant Ryssland 

har förvisso provocerat Georgien”, ingenting om hur många civila som dödats av ryska 

styrkor och så vidare. Faktumet att sändaren ställer ovanstående fråga markerar att det finns 

en rådande uppfattning om att Rysslands krigsaktioner är omotiverade. 

Rapporteringen i samband med Abchaziens inblandning är elitorienterad då den fokuseras på 

antalet krigsaktörer, som i det här fallet är två. Det finns också i texterna en förankrad 

uppfattning om Ryssland som den aggressiva parten och de som bär skulden för krigets 

utbrott. Emellertid framgår det i texterna att även Georgien är en ”evil-doer”. Därmed är det 

inte helt enkelt huruvida rapporteringen ska klassas som elit- eller folkorienterad när det 

handlar om hur krigsaktörerna skildras. 
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I artiklarna som publicerades i SvD i samband med fredsavtalet, finns ett fokus på Ryssland 

som krigsaktör och att de fortfarande är militärt aktiva trots att de har deklarerat vapenvila. 

Detta fokus tydliggörs på det sätt som artiklarna ramas in, framförallt genom bilder och 

rubriker. ”Varför skulle vi lita på Putins ord?”, ”Fler soldater till Georgien” och ”Försiktig 

optimism hos Bildt” är alla rubriker som anspelar på detta. Ovanför rubriken ”Fler soldater till 

Georgien” (SvD 13 aug 2008:8) finns en stor bild av ryska soldater som, enligt bildtexten, 

transporteras mot Georgien. Allt detta gör att mottagaren, redan innan han börjar läsa själva 

brödtexten, uppfattar Ryssland som en ”evil-doer”, en krigsaktör som är på offensiven, och 

detta trots att de sagt att de militära aktionerna är över. Denna uppfattning förstärks genom 

brödtexterna, inte minst på grund av vilka aktörer som där kommer till tals. 

Redan i rubriken till artikeln ”Varför skulle vi lita på Putins ord?” (SvD 13 aug 2008:6-7) 

lämnas ordet över till en georgisk Rysslandkritiker, vilket får betydelse för mottagarens 

uppfattning av texten. Att man som sändare väljer att ifrågasätta ”Putins ord” i rubriken till en 

nyhetsartikel kan ses som ett tydligt ställningstagande mot Ryssland som krigsaktör. Ett annat 

sådant är att man i texten låter flera civila georgier komma till tals; ”- De bombade byar 

utanför Sydossetien så sent som idag” säger till exempel en georgier om Ryssland. Den ende 

som står på Rysslands sida och kommer till tals i texten är president Medvedev, och det på ett 

sätt som befäster uppfattningen om Ryssland som aggressiva och de som har kontrollen; ”- 

Georgien har lidit stora förluster och straffats tillräckligt för sitt angrepp på Sydossetien”. 

Sändaren lägger där till att Medvedev ”betonade att allt som kan tolkas som motstånd från 

Georgien kommer att leda till förnyade attacker”.  

Faktumet att artikeln är skriven utifrån ett perspektiv där reportrarna är på plats i städer i 

Georgien som blivit hårt utsatta i kriget, får naturligtvis konsekvenserna att Georgien skildras 

som krigets offer medan Ryssland framstår som den aggressivare parten. Att göra artikeln 

utifrån detta perspektiv är ett aktivt val av sändaren som kan ifrågasättas. 

I artikeln ”Fler soldater till Georgien” (SvD 13 aug 2008:8) har SvD:s utsända reportrar varit i 

kontakt med en svensk militär FN-observatör på plats i Abchazien. Det är hans 

vittnesuppgifter som artikeln bygger på och det är endast han som kommer till tals i texten. 

FN-observatören vittnar om ryska trupptransporter mot Georgien trots att man från ryskt 

håll ”deklarerat villkorad vapenvila”. Sättet som sändaren skriver på i artikeln gör att 

mottagaren får uppfattningen att Ryssland gör fel, något som de inte borde göra. I ingressen 
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står det: ”Trots att Ryssland deklarerat vapenvila fortsätter de ryska militära trupprörelserna in 

i Georgien för att befästa framgångarna – någon reträtt är inte i sikte”. Ordet ”trots” fungerar i 

den meningen som ett tecken på att Ryssland inte borde fortsätta ryska militära trupprörelser 

in i Georgien. Intressant också att de använder ordet ”framgångarna”, vilket signalerar att 

Ryssland är krigets ”vinnare” eller möjligtvis ”ledare”. Sammantaget indikerar meningen, 

som kan sägas sammanfatta hela artikeln, ett ställningstagande av sändaren mot Ryssland som 

krigsaktör. Georgien som krigsaktör benämns inte mer än att ”de enligt honom (FN-

observatören, vår anm.) retirerat utan strid”. Detta förstärker naturligtvis den rådande 

uppfattningen om Georgien som krigets offer, eller ”förlorare”. Även i denna artikel får 

sändaren det hela att framstå som ett krig mellan två parter – Ryssland och Georgien – även 

om det nu brutna ”eldupphöravtalet mellan Abchazien och Georgien” nämns på ett ställe i 

texten. 

Vid sidan om artikeln ”Fler soldater till Georgien” finns en liten notis med rubriken ”Fyra 

journalister dödade i kriget”. I notisen står det att fyra journalister dödats i kriget varav två av 

ryska bomber. Hur de resterande två journalisterna dött står inte men det står att de var 

georgiska journalister och att det hände i Gori, precis som de andra dödsfallen. Den lilla 

notisen bidrar till en bild av Ryssland som aggressiva och hänsynslösa. 

Även i artikeln ”Försiktig optimism hos Bildt” (SvD 13 aug 2008:8) är det Rysslands 

agerande som är i fokus. Den ende aktören i texten är Sveriges utrikesminister Carl Bildt som 

säger att det är ”positivt när Ryssland säger att man avbryter krigshandlingarna, men jag kan 

inte avgöra i vilken utsträckning det har observerats” och ifrågasätter därmed 

Rysslands ”löfte”. Vidare står i texten att Bildt bedömt att ”Ryssland slagit ut så gott som allt 

av Georgiens militära installationer och en del industrier”. Sändaren väljer också att 

rapportera om obekräftade uppgifter från Georgiens regering som säger att ”georgier i 

Sydossetien tillfångatagits av ryssarna och dödats av paramilitära styrkor”. Att publicera 

sådana uppgifter kan starkt ifrågasättas, inte minst för att de är obekräftade, men också därför 

att de kommer från just Georgiens regering. Även om det står att uppgifterna är obekräftade 

får de betydelse för artikeln och hur mottagaren tolkar texten.  

Vidare i texten står det att ”Rysslands besked om eld upphör kritiserades som ”viktigt men 

inte tillräckligt”, av Natos generalsekreterare Jaap de Hoop Scheffer”. ”Inte tillräckligt” 

signalerar här att Ryssland faktiskt kan göra mer, vilket i sin tur betyder att det är de som har 
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makten och kontrollen över situationen och att det är de som bär ansvaret för att kriget tar 

slut. Georgiens agerande tas över huvud taget inte upp i artikeln, vilket får konsekvenserna att 

de framstår som maktlösa utan kontroll över situationen.  

I analysen ”Illavarslande för Kaukasus att Putin styr” (SvD 13 aug 2008:7) av Jan Blomgren 

fokuserar sändaren på både Rysslands och Georgiens ageranden som krigsaktörer. Rubriken 

signalerar att Putin, som är premiärminister i Ryssland, har mycket makt och att det är 

någonting negativt för regionen Kaukasus. Med den förförståelse som textens mottagare torde 

besitta när han läser rubriken, är det rimligt att tro att han tolkar rubriken som att Putin är ett 

hot mot ett fritt och fredligt Kaukasus. I brödtexten uttrycks dock explicit att det inte bara är 

Ryssland som är ”evil-doer” i kriget; ”det finns ingen anledning att betvivla det militära 

övergreppet” står det till exempel angående Georgiens bombattacker mot staden Tschinvali. 

Abchazien och Sydossetien nämns i texten som områden inblandade i kriget men inte som 

enskilda krigsaktörer. Ett exempel på det är där det står: ”Efter Saakasjvilis övergrepp i 

Sydossetien hävdar Putin att han har mandat att gå hårt mot Georgien”. Till att börja med 

representerar Saakasjvili här beslutsfattare för Georgien medan Putin är det för Ryssland, den 

förförståelsen har mottagaren. Sedan är det så att det framstår som självklart att det är 

Ryssland som ska gå hårt mot Georgien, inte Sydossetien som blivit utsatta för ett övergrepp. 

På så vis tenderar Sydossetien, och även Abchazien, att vara en del av Ryssland som 

krigsaktör.  

Rapporteringen i SvD i samband med fredsavtalet är till större delen elitorienterad. Dels 

därför att tidningen ger en bild av ett krig mellan endast två parter, och dels för att man 

tenderar att fokusera på den ena partens agerande som krigsaktör. Detta fokus får 

konsekvenserna att den ena parten framstår som ”evil-doer” medan den andra framstår som 

krigets offer. Helt svartvit är dock inte skildringen av krigsaktörer. På ett par ställen i texten 

framgår att även den andra parten har ansvar för kriget. 
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6. Slutsatser 

Genomgående i artiklarna rörande Georgienkriget riktas uppmärksamheten till krigets offer. 

Medlidandediskursen är alltså påtaglig i de flesta artiklar som berör Georgienkriget. Genom 

både text och bild framhävs offer. I texten uttrycks detta genom att offer kommer till tals och 

får skildra kriget. Dessa skildringar skiljer sig dock i uttryck beroende på tillfälle och tidning.  

I vissa fall är vittnesskildringar inte av civila offer, utan kommentarer av ”offer” 

representerande ett yrke, en organisation, eller en nation. Vilka som kommer med 

vittnesmålen påverkar huruvida medlidandediskursen pekar på folk- eller elitorienterad 

rapportering. I vår analys har vi kommit fram till att medlidandediskursen är påtaglig i Ab:s 

och Exp:s rapportering, medan den till större delen är frånvarande i SvD:s och DN:s 

rapportering. Enligt Galtung et al. (2002) och Lynch & McGoldrick (2005) är en hög grad av 

medlidande en indikation på folkorienterad rapportering. 

Då det, enligt Lynch & McGoldrick (2005) för folkorienterad rapportering, är viktigt att sätta 

offer med olika kön och ålder i fokus, är det lika viktigt att låta offer från krigets olika parter 

hamna i fokus. Enligt vår analys är de offer som omskrivs i den övervägande delen av 

rapporteringen av varierande ålder och kön. Däremot är det en fokusering på offer tillhörande 

en av parterna. Därmed är rapporteringen dels folkorienterad, men dels även elitorienterad då 

tidningarnas fokus i rapporteringen inte ligger på alla inblandade parters offer.  

Enligt nyhetstidningarna är de faktiska krigsaktörerna i Georgienkriget endast två, Georgien 

och Ryssland. I enstaka fall förekommer rapportering om ytterligare aktörer, dock inte som 

krigsaktörer. I en övervägande del av de artiklar vi analyserat skildras den ena av dessa 

aktörer som aggressiv, våldsam och implicit som ”ond”, samtidigt som den andra partens 

krigsgärningar rättfärdigas. Vissa undantag finns dock där båda aktörerna framställs 

som ”evil-doers”. Dessa undantag exemplifieras framförallt i Exp och SvD. Det sätt som 

krigsaktörerna skildras på i rapporteringen av Georgienkriget, gör att rapporteringen blir 

elitorienterad. Enligt Galtung et al. (2002) och Lynch & McGoldrick (2005) ska alla ”evil-

doers” nämnas för en folkorienterad rapportering. 

Som vi tidigare nämnt är rapporteringen av Georgienkriget mer elitorienterad än 

folkorienterad, vilket enligt Galtungs modell (se Lynch & McGoldrick 2005:6) är en 
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indikation på att rapporteringen är mer krigsjournalistik än fredsjournalistik. Detta tar sig 

uttryck i bland annat skildringen av offer och krigsaktörer, där rapporteringen fokuserar på 

den ena parten som ”evil-doer”. Rapporteringen är dock till viss del folkorienterad. Något 

som belyses exempelvis då medlidandediskursen är påtaglig och ”värdiga offer” finns i 

artiklarna om Georgienkriget. 

Att rapporteringen av lidande och krigsaktörer i Georgienkriget indikerar krigsjournalistik 

snarare än fredsjournalistik, bekräftas av de resultat Lövgren & Makarova (2009) kommit 

fram till i deras studie ” Krig och fred -080808: Freds-, krigsjournalistik och propaganda i 

mediernas rapportering om Georgienkriget: en komparativ studie av Sveriges, Rysslands och 

USA:s press”. 
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7. Diskussion 

Vad betyder egentligen resultaten av våra forskningsfrågor – att lidande och krigsaktörer 

skildras på det sätt som de gör i det material vi analyserat? Vi menar att framförallt de två 

kvällstidningarna, Ab och Exp, har en tendens att vilja skapa ett engagemang hos mottagaren, 

att väcka mottagarens känslor genom att låta en medlidandediskurs vara närvarande i texten. 

Mottagaren får genom att läsa texten en slags relation till de offer som skildras. Denna 

tendens är inte lika tydlig i de två dagstidningarna, DN och SvD. Dessa tidningar tenderar att 

istället erbjuda sina läsare en sakligare och mer utförlig rapportering. Istället för en 

medlidandediskurs har man där en diskurs man skulle kunna kalla politisk, då man snarare 

skriver om sakfrågor i konflikten än vittnesskildringar från offer på plats i krigets centrum. 

Möjligtvis har vi kunnat skönja en tendens att även dagstidningarna, i det här fallet framförallt 

SvD, i en högre grad skildrar lidande när de har reportrar på plats i krigets centrum. Detta har 

vi dock alldeles för lite data på för att kunna göra annat än spekulera i. Mer forskning i frågan 

skulle alltså vara önskvärt.  

Tidningarnas skildring av aktörer anser vi tyder på att de har en ambition att göra nyheterna 

lätta att förstå för mottagaren. Utan att dra för stora växlar av det, skulle man kunna jämföra 

sättet att rapportera med det sätt som en fiktiv berättelse med syftet att underhålla, ofta är 

uppbyggd. Det är två parter som står mot varandra, varav den ena är god och den andra ond. 

Mottagaren av berättelsen uppmuntras att ta ställning och fatta sympati för den goda, och ofta 

svagare, parten. Dessa tekniker att konstruera nyheter kan vara ett sätt för tidningarna att 

anpassa sitt budskap efter målgruppen, alltså att nå ut till så många som möjligt. 

Nyhetsrapporteringen liknar en berättelse och textens mottagare relaterar till den utifrån den 

världsbild som finns förankrad inom den kultur vi lever i. Som vi tidigare har presenterat 

indikerar denna typ av rapportering en elitorienterad sådan, snarare än en folkorienterad. 

Vad innebär det då, i ett vidare perspektiv, att nyhetsrapporteringen i det här fallet är mer 

elitorienterad än folkorienterad, och vad kan det tänkas få för konsekvenser för nyhetstextens 

mottagare, det vill säga läsarna, liksom för samhället i stort? Frågan är naturligtvis inte helt 

okomplicerad och det är inte heller en fråga som vi kan eller vill svara på i den här uppsatsen. 

Men det är en fråga som är relevant att ställa utifrån de resultat vi kommit fram till med vår 

undersökning.  
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Enligt vårt sätt att se det, med stöd från bland andra Galtung et al. (2002) och Lynch & 

McGoldrick (2005), är det inte helt oproblematiskt med en elitorienterad nyhetsrapportering 

av krig. En elitorienterad nyhetsrapportering tenderar att ge en förenklad och ensidig bild av 

någonting (lidande och krigsaktörer) som egentligen är väldigt komplicerat och mångsidigt. 

En anledning till att rapporteringen ser ut som den gör kan vara tidningarnas benägenhet att 

anpassa sig efter vad som efterfrågas av läsarna, vilket rimligen är nyhetstexter som är 

sensationella och okomplicerade. Vad man går miste om är en folkorienterad rapportering 

som är mer nyanserad och inriktad på att lösa problem. Längre än så tänker vi som sagt inte 

gå i diskussionen om vilka konsekvenser rapporteringen kan tänkas få. Istället efterlyser vi 

mer forskning på området. Under ytan på resonemanget finns också en potentiell diskussion 

om mediernas, i det här fallet tidningarnas, samhällsansvar kontra deras strävan att sälja så 

många lösnummer som möjligt. Inte heller den debatten ska vi gå närmare in i här, utan nöjer 

oss med att beröra frågan. 

Om vi ska se tillbaka på den modell som vi tar utgångspunkt i gällande folk- och 

elitorientering av text, kan vi se att det finns ett flertal andra (om ändå liknande de två vi har 

valt att använda) empiriska indikatorer att ta hänsyn till för att slå fast huruvida 

rapporteringen är freds- eller krigsjournalistik. Vi kan alltså utifrån våra resultat inte dra några 

slutsatser om rapporteringen är freds- eller krigsjournalistik. Vi kan emellertid hävda att våra 

resultat pekar i en viss riktning, i det här fallet att rapporteringen har fler indikatorer på 

krigsjournalistik än fredsjournalistik. 

Ett förslag på vidare forskning är att studera och söka andra empiriska indikatorer i texten i ett 

likande material för att få en ännu tydligare bild av hur svenska medier använder sig av freds- 

respektive krigsjournalistik i sin rapportering av krig. Samtidigt vore det intressant att se en 

undersökning där man studerar samma indikatorer som vi gjorde – men på ett annat krig. 

Ytterligare förslag på vidare forskning i ämnet är att undersöka vilken effekt elit- respektive 

folkorienterad, alternativt krigs- respektive fredsjournalistik, har på mottagarna, det vill säga 

läsarna. 
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8. Sammanfattning 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur fredsjournalistik kommer till uttryck i svenska 

nyhetstidningar i fallet Georgienkriget. Vi har utfört undersökningen genom att analysera 

huruvida nyhetsrapporteringen är elit- eller folkorienterad beroende på hur lidande uttrycks 

och hur aktörerna skildras.  

Den teoretiska ram som är utgångspunkt för vår studie innefattar teorier om freds- och 

krigsjournalistik, kritisk diskursanalys samt teorier om interdiskursiva relationer. En central 

del inom teorierna om freds- och krigsjournalistik, är Galtungs ”Peace model” (se Lynch & 

McGoldrick 2005:6) och fokuseringen på elit- respektive folkorienterad rapportering. 

I vår analys har vi kommit fram till att lidande uttrycks främst genom skildring av civila offer 

i text och bild. Dessa skildringar är regelbundet återkommande i rapporteringen, främst i Ab 

och Exp. Det framkommer dock i artiklarna att de civila offer som skildras främst tillhör en av 

parterna i kriget. Krigsaktörerna skildras genomgående i rapporteringen olika. Medan den ena 

parten framställs som aggressiv och hänsynslös, framställs den andra som försvarslös och 

svag. Enligt vår analys framställs därför framförallt den ena parten som ”evil-doer”. Det sker 

emellertid en viss fokusering på båda parterna som ”evil-doers” i vissa artiklar, främst i Exp 

och SvD. 

Rapporteringen befinner sig till viss del inom ramen för fredsjournalistik, exempelvis genom 

sättet som civila offer skildras på i både bild och text då rapporteringen är folkorienterad. 

Rapporteringen av Georgienkriget indikerar dock i huvudsak krigsjournalistik, då fokus inte 

ligger på alla parters offer och krigsföring, vilket gör rapporteringen elitorienterad. 
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Figur 1: Aftonbladet ”Helt omöjligt räkna de döda” (del 1) 9 aug 2008 
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Figur 2: Aftonbladet ”Helt omöjligt räkna de döda” (del 2) 9 aug 2008 
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Figur 3: Svenska Dagbladet ”Ryssland och Georgien i fullt krig” (del 1) 9 aug 2008 



59 

 

 

Figur 4: Svenska Dagbladet ”Ryssland och Georgien i fullt krig” (del 2) 9 aug 2008 
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Figur 5: Dagens Nyheter ”Kriget sprider sig till Abchasien” (del 1) 10 aug 2008 
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Figur 6: Dagens Nyheter ”Kriget sprider sig till Abchasien” (del 2) 10 aug 2008 
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Figur 7: Expressen ”HAN SKA STOPPA KRIGET” (del 1) 10 aug 2008 
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Figur 8: Expressen ”HAN SKA STOPPA KRIGET” (del 1) 10 aug 2008 


