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Abstract 

 

The purpose of this study is to find out what kind of differences there are 

between Dagens Nyheter and Aftonbladets news reporting of the Yugoslavian 

wars. Methods that are used are a rhetorical- and semiotic analysis of both 

photos and text and the theories that are used are framing and representation.  

Three events of three wars between the years 1991 and 1995 are being 

analysed: The ten day war in Slovenia, the besiege of Dubrovnik and the 

massacre in Srebrenica.  

 

The results show that the amount of reporting, the content of the articles and 

their focus are the biggest differences between DN and Aftonbladet.  

DN reported more than Aftonbladet and aimed their focus on documenting 

politically or warlike and interviewed people with authority.   

Aftonbladets content is more about the point of view of the witnesses and 

aimed to affect readers as well as inform them.  
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att ta reda på vilka skillnader det finns mellan 

Dagens Nyheter och Aftonbladets nyhetsrapportering av de Jugoslaviska 

krigen.  

De metoder som används i studien är en retorisk och semiotisk analys på 

lingvistisk och bilder. Teorier som används är framing och representation.  

Tre händelser i tre krig mellan åren 1991 och 1995 analyseras: Tiodagarskriget i 

Slovenien, belägringen av Dubrovnik och Srebrenicamassakern.  

 

Resultatet på frågeställningen; alltså vilka skillnader som finns mellan DN:s och 

Aftonbladets rapportering, är att mängden rapportering, textinnehåll och 

tidningarnas fokus var de största markanta skillnaderna. DN har rapporterat mer 

än Aftonbladet och har ett större fokus på att skriva och dokumentera det som 

politiskt eller krigiskt, samt intervjuar ledare och människor med makt.  

Aftonbladets rapportering innehåller mer vittnesskildringar och strävar efter att 

beröra folk samtidigt som de informerar. 

 

 

Nyckelord: Jugoslaviska krigen, kvalitativ studie, framing, semiotik, retorik, 

representation, krigsrapportering. 
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 1. Inledning 

Det som kallades för Jugoslavien raserades mellan 1991 och 1995. Under denna 

tidsperiod pågick tre krig: i Slovenien, i Kroatien och i Bosnien och Hercegovina. 

Jugoslaviens president Josip Broz Tito, som styrt landet sedan 1945, dog 1980. 

Efter Titos död började nationalismen träda fram och elva år senare bröt tidigare 

nämnda krig ut och förgjorde Jugoslavien ( Forum för levande historia, 2011).  

 

Sören Sommelius (1993) hävdar i sin rapport “Mediernas krig i forna Jugoslavien” 

att medierna spelade en stor roll i den politiska krisen innan krigen samt under 

krigens gång. Han menar också att krigen inte engagerade svenskarna och att 

de svenska mediernas nyhetsarbete bör granskas. Detta triggade en fundering 

om hur de svenska tidningarna rapporterade kriget i jämförelse med andra 

länder i Europa. Valet att undersöka just kvällstidningen Aftonbladet och 

dagstidningen DN (Dagens Nyheter) gjordes för att de är två av Sveriges största 

tidningar men också skiljer sig markant från varandra, till stor del på grund av att 

de är olika till formatet, alltså dagspress kontra kvällspress. I och med detta kan 

intressanta resultat i hur Sveriges största tidningar rapporterade om krigen träda 

fram. Sommelius fokus låg på TV-journalistik, därför kommer denna studie 

fokusera på nyhetsartiklar bestående av text och stillbild. 

 

Studien kommer avgränsas genom att lägga fokus på rapporteringen av en 

specifik händelse i varje krig förutom kriget i Slovenien (Tiodagarskriget), då det 

var för kort för att välja ut en specifik händelse. Alla artiklar under en vecka per 

krig kommer att analyseras genom en kvalitativ analys. I det kroatiska kriget 

kommer belägringen av Dubrovnik vara i fokus och i Bosnienkriget är fokus 

Srebrenicamassakern. 
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Ansvarsfördelningen har valts så att båda parter får så mycket ut av arbetet som 

möjligt. Den har också fördelats rättvist. Inledningen samt syfte och 

frågeställningar är skriven av Josefine Ehrenström och tidigare forskning är 

skriven av Sofie Grabo. Under teorier har båda bidragit, likadant under metod 

och material. Analysen har fördelats så att båda parter fick analysera båda 

tidningarna i de olika händelserna. Resultat och diskussion har också skrivits 

gemensamt. Under uppsatsens gång har båda hjälpt till på alla delar, trots 

ansvarsfördelning.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att genom en jämförelse av DN och Aftonbladets 

nyhetsrapportering av Jugoslaviens upplösning, ta reda på om det finns 

markanta skillnader i nyhetsförmedlarnas rapportering. Studien kommer göras 

genom en retorisk textanalys och en semiotisk text- och bildanalys med teorier 

som framing och representation. 

 

I och med detta är frågeställningen:  

 

★ Vilka skillnader finns i rapporteringen av de valda händelserna i 

respektive krig i DN och Aftonbladet? 

 

För att kunna svara på frågeställningen används följande frågeställningar till 

hjälp under analysen och i diskussionen: 

 

★ Hur förhåller sig artiklarnas bilder och texter till varandra? 

★ Hur skiljer sig bildberättandet mellan tidningarna? 

★ Hur framställs respektive aktörer i artiklarna? 
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3. Tidigare forskning 

Mediernas krig i forna Jugoslavien 

Denna studie, som också inspirerat till den egna studien, är Sören Sommelius 

“Mediernas krig i forna Jugoslavien”. Det är en rapport skriven för styrelsen för 

psykologiskt försvar och bygger på journalisten Sören Sommelius erfarenheter 

från före detta Jugoslavien (förutom Montenegro) och flera hundra intervjuer 

(Sommelius, 1993).  

 

Enligt Sommelius spelade (1993) massmedia en stor roll i både krigen och de 

politiska kriserna som bröt upp Jugoslavien. Tusentals svenskar demonstrerade 

mot kriget i Vietnam men två decennium senare vägrar de visa engagemang i 

krigen i Jugoslavien eftersom de inte riktigt förstår vad som händer. När 

massmedierna i Jugoslavien slutade fungera som offentlig service och övergick 

till propagandakriget blev det svårt för utländska korrespondenter att förstå 

verkligheten av konflikten. För att ta reda på sanningen riskerade utländska 

journalister sina liv och mer än 30 hade blivit dödade fram till oktober 1992. Det 

spreds rykten om att krypskyttar i Sarajevo hade journalister som måltavla. På 

grund av detta blev det svårare att rapportera kriget objektivt och i korrekta 

termer. Propaganda presenterades ofta som nyheter och källor kunde sällan 

kontrolleras. De deltagare som nämndes fick nationella termer som “serber” 

eller “kroater” trots att det i själv verket var kriminella eller fascistiska band som 

låg till skuld.  

 

Enligt Sommelius (1993) var de svenska TV-kanalerna mest ansvarig för 

förvirringen bland allmänheten. Kanalerna presenterade inte hela bilden och tog 

inte sin tid till att analysera informationen. De tog material från utländska 

kanaler, huggna i bitar.  
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När svensk TV presenterade nyheterna mellan 15 sekunder och en minut 

presenterar British Sky News däremot händelserna i Jugoslavien som 

huvudnyheter i 3-4 minuter och uppåt. De visar även diagram och porträtt samt 

låter kommentatorer förklara händelserna medan svensk TV kände konkurrens 

och istället bara fokuserade på de dramatiska bilderna. 

Sommelius ansåg att radion däremot gjorde ett bättre jobb än TV.  

 

Som slutsats menar Sommelius (1993) att massmedia måste ta sitt ansvar och 

bland annat identifiera deltagarna bättre och förklara den komplexa strukturen 

av olika etniska konflikter. Utan bra arbete inom media kan inte Sverige bidra 

positivt till en utveckling mot fred och välstånd i denna del av världen.  

 

 
Irakiska kriget genom svensk och amerikansk press 

I artikeln Cultural influences on the news: Portrayals of the Iraq war by Swedish 

and American media av Gina G Barker jämför författaren de båda ländernas 

gestaltning av kriget genom media. Författarens val av länder baseras bland 

annat på att medier i USA likt västvärlden har en betydande roll för samhället. 

Länderna är även så olika att de går att jämföra med varandra. (G Barker, 2012, s. 

5)  

 

I artikeln undersöks textbaserad press och tv. Den svenska skrivna press som 

undersöktes var tidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.  

Eftersom att Dagens Nyheter även tittas närmare på i vår uppsats kan det därför 

vara av värde att jämföra hur gestaltningen och rapporteringen sett ut under 

kriget i Irak och de jugoslaviska krigen.  

 

I analysen konstaterar Barker att medierna i USA har gestaltat kriget på ett mer 

maskulint sätt, medan de svenska medierna har gestaltat det mer feminint. Med 

termen maskulint innefattas att de skrivs mer om krigsplaner, pengar, dominans, 
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makt och en positiv inställning till kriget. Femininiteten i detta fallet syftar till 

fokus på säkerhet, omsorg, individers ledande, humanitära stöd och en 

övergripande negativ inställning till kriget. (Barker, 2012, s.15) 

 

Swedish and American media covered the same war, and there 

was no evidence from the sample that either country’s journalists 

intentionally provided false or biased information, yet the war was 

represented in two different ways simply by emphasizing different 

facts.  (Barker, 2012, s.16). 

 

Barker kom i sin analys fram till att USA fokuserade på att rapportera och skriva 

om krigets strategier och med ett perspektiv inifrån krigets trupper, medan 

medierna i Sverige la fokus på att se kriget objektivt och från Iraks 

befolkningsperspektiv. 

 

Kriget i Irak utifrån brittisk och amerikansk press 

PICTURING THE IRAQ WAR Constructing the Image of War in the British and US 

Press  som är skriven av Shahira Fahmy and Daekyung Kim fokuserar även den 

på hur Irak framställdes under kriget. Till skillnad från tidigare nämnda artikel är 

det här USA och Storbritanniens press som analyseras. Fokuset ligger på 

fotografier och inte på text för att se hur dessa gestaltar kriget och det som 

hände i samband med kriget. I och med att brittisk press analyseras kan resultat 

och analyser användas för att jämföra med de analyser som kommer göras i 

uppsatsen kring brittisk media. 

 

The New York Times portrayed the toppling of the statue of Saddam 

Hussein showing jubilant Iraqis celebrating with US soldiers (Figure 2), 

The Guardian ran on its cover page a long-shot photograph showing 
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the whole scene of the square to emphasize how small the crowd of 

Iraqis at the event really was. (Fahmy & Kim. 2008. S. 456)  

 

Författarna tar upp ett flertal exempel där gestaltningen skiljer sig mellan de 

olika länderna och visar genom tabeller hur rapporteringen skiljer sig. Många 

olika frågor har de som de analyserar kring, bland annat om hur trupper 

gestaltas, hur civilbefolkningen gestaltas om politiska ledare etcetera. The New 

York Times rapporterade mer om koalitionstrupperna och politiska ledare än vad 

The Guardian gjorde, medan The Guardian istället rapporterade mer om försvar 

och kulturella och historiska förstörelser och plundringar. (Fahmy & D. Kim. 2008. 

S. 452) 

 

Irakkriget sett ur mediernas synvinkel 

Professorn Barrie Gunter har skrivit avhandlingen  The Public and Media Coverage 

of the War on Iraq  som handlar om hur media rapporterat kriget och händelser i 

Irak under åren 2003 till 2011. Fokus ligger på brittisk och amerikansk media i 

form av skriven text i tidningar. Mediet BBC tas upp som en av de största och 

mest pålitliga källorna under tiden då kriget pågick.  

Gunter går bland annat igenom hur olika tidningar förhöll sig till Irak innan kriget 

och huruvida de var positiva eller negativa till krigsutbrytandet. (Gunter, 2009. s. 

44) 

 

Artikeln tar också upp en diskussion kring hur objektiv reportern i fråga bör vara 

och skildra allting som vittnen och oberoende i krigssammanhang, eller om hen 

får propagera för fred eller en viss stridssida. Detta händer ihop med vad 

publiken ville ha rapporterat från medierna och medierna i verkligheten 

rapporterade. (Gunter, 2009) 

 

Reflektioner kring mediernas krigsrapportering 
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I artikeln  Reflections on media war coverage: Dissonance, dilemmas, and the need 

for improvement  problematiseras medias roll gentemot krig och en diskussion 

kring hur media rapporterat under krig förs. Det tas upp flera olika sätt samhället 

påverkas av mediernas sätt att rapportera, såsom till exempel manipulation, 

diskurs och fokus och hur detta sedan formar samhällets syn på verkligheten.  

Det är relevant att se på till uppsatsen för att granska mediers narrativ och 

semiotik.  

Ottosen comments ”that it is interesting to see how both the New 

York Times and the Washington Post one year after the War in Iraq 

started, apologiized to the readers for misleading the and then 

taking responsibility for being part of the war preparation ” 

(Carpentier & Terzis 2005, 12). (Shinar, 2009. S. 2) 

 

Shinar har tittat på hur media tidigare rapporterat om krig och vad som kan 

påverka hur rapporteringen sker. Detta är viktigt som tidigare forskning i och 

med att det går att få reda på hur det varit i andra sammanhang än jugoslaviska 

krigen och för att sedan dra paralleller till dem samt se vad det kan bero på och 

hur det blev som det blev (Shinar. 2009). 

 

Medier och faktorer som påverkar dem 

Den sista artikeln som kan användas till uppsatsen -The Factors Affecting the 

Presentation of Events and the Media Coverage of Topics in the Mass Media 

skriven av Jiří Pavelka, är en analys kring hur massmedier används i samhället 

och vad för roll de spelar och utgör. 

 

Samhället präglas till stor del av massmedier och hur de väljer att vinkla och 

gestalta påverkar medborgarnas syn på världen. Artikeln är från 2013 och det 

kan vara intressant att jämföra hur massmediernas roll såg ut då jämfört med 

under 90-talet på krigen i Jugoslavien ägde rum. Författaren resonerar kring hur 
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en texts delar – till exempel en rubrik hör samman med massmediernas roll i 

samhället och vilka följder de kan få beroende på hur rubrikerna väljs och hur 

publiken läser av dem. 

 

“Media coverage is becoming a power that considerably influences 

the development of human culture. The identification and 

classification of components and factors affecting the processes of 

the emergence and 5 selection of events, topics and news are a 

precondition and starting point for a successful practical 

application of these findings within a new area of communication.” 

(Pavelka. 2013. S. 624) 

 

Även denna artikel, likt den föregående av Shinar, behandlar hur publiken 

förhåller sig till medierna och vad de efterfrågar. Det är stort fokus på hur man 

kan forma text en på olika sätt för att förmedla olika saker till läsaren och hur 

man som del i en massmediekultur ska verka. 
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4. Teori  

För att besvara frågeställningarna används teorierna representati on och framing. 

4.1 Representation  

“Representation is an essential part of the process by which meaning is produced 

and exchanged between members of a culture.” (Hall, 1997, s. 15).  

 

För att få fram vad artiklarna vill berätta används ett representationsperspektiv i 

analysen. Hur tidningsartiklar återger en bild av någonting bestäms av vår kultur 

för att vi ska kunna förstå varandra; hur vi beskriver någonting (Hall, 1997) 

Hall menar att representation handlar om att beskriva och symbolisera genom 

att använda sig av språket eller symboler så som bilder för att uttrycka en 

mening om någonting (Lindgren, 2009). 

 

En representation kan också symbolisera någonting annat än det konkreta och 

det självklara, beroende av hur det representeras. Det kan till exempel vara 

genom hur en scen är filmad, vad repliken är och i vilken kontext det 

uppkommer berättar någonting skapar en mening som uppfattas på olika sätt 

av tittaren. En social representation handlar om meningsskapande processer 

och hur kollektiv mening uppstår, hur det präglar diskurser inom ämnen.  

Språk används för att uttrycka något. För att skapa mening används ljud, ord, 

gester och liknande används i bestämda sammanhang och dessa resurser det 

talats om fyller en funktion som tecken, de förmedlar alltså betydelse. Utan 

dessa skulle det vara svårt att uppnå något (Ekström, 2008). 

 

Ekström (2008) talar också om sociala representationer något som står för en 

teori och för sociala fenomen som kan studeras i språkliga samt visuella 
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diskurser och texter. Detta handlar om meningsskapande processer samt hur 

kollektiv mening skapas.  

Sociala representationer har ett kognitivt perspektiv då fokus ligger på ideér och 

tankesystem. Kognitivt perspektiv handlar bland annat om hjärnans 

grundläggande tankeprocesser och kulturella scheman som styr människors 

vardagstänkande och handlande. Genom sociokognitiva processer är det 

möjligt att “studera och förklara hur medierna representerar samhälleliga idéer 

och kunskaper samt studera och förklara hur allmänheten representerar 

samhälleliga idéer och kunskaper” (Ekström, 2008, s. 140).  

 

För att vi ska förstå representationen måste vi ha förkunskaper och kunna 

referera till tidigare kunskaper om olika ämnen. Om vi till exempel läser en 

krigsrelaterad artikel och ser någon med grönfläckiga kläder och en hjälm kan vi 

konnotera det till att avsändaren skulle vilja förmedla att han är en militär. Detta 

vet vi eftersom vi ingår i samma kultur och förstår koden som förmedlas 

(Lindgren, 2009). 

 

4.2 Framing 

I beslutsfattande situationer spelar alltid sammanhang roll. En omformning av 

en fråga eller liknande kan resultera i ett helt annat svar från samma person. 

Inom affärslivet exempelvis, förekommer det ofta sammanhang där de 

subjektiva faktorerna har övertaget och därmed utformar en inflytelserik fråga. 

The University of Texas  (2012) visar ett exempel där två hamburgare är 

framställda på två olika sätt och därmed påverkar människors val. Om en av 

hamburgarna har en skylt där det står att den innehåller 25% fett och att den 

andra är 75% fettfri, skulle människorna föredra den sistnämnda och till och med 

säga att den är godare trots att dessa är precis likadana. Detta kallas framing- 
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eller gestaltningsteorin. Det gäller alltså att vara kritisk till hur saker och ting 

framställs innan ett beslut tas.  

 

För att belysa vissa vinklar eller aspekter av en händelse används framing. 

Framing ger makten att bestämma, inte bara  vad medborgarna ska tänka på 

utan även hur medborgarna ska tänka om det (Milovanović & Persson, 2016). 

Alltså sätter medierna ramar för hur nyheterna ska tas emot och hur de ska 

förstås. Detta beroende på hur de framhäver eller undanhåller viss information 

och på vilket sätt de framför informationen. Genom detta gestaltar de då 

verkligheten. Då de flesta människor i allmänhet är beroende av medier bygger 

teorin på detta (Milovanović & Persson, 2016).  

 

Fröjd och Posner (2016) talar om ett exempel inom nyhetsrapportering. Om 

någon rapporterar om illegal droganvändning kan det beroende på inramningen 

skapa två helt olika diskussioner, till exempel att fokus ligger på att det är ett 

folkhälsoproblem eller ett kriminellt problem.  

 

Eriksson & Fors (2016) pratar om två typer av gestaltningseffekter: 

sakgestaltningar och ekvivalensgestaltningar. Den förstnämnda fokuserar på 

politiker och partiers användning av inramning i opinionsbildning medan 

evivalensgestaltning innebär hur mottagares attityd och uppfattning i olika 

frågor påverkas av användande av formuleringar och ord. Evivalensgestaltning 

är det som kommer tillämpas i denna studie.   

 

Denna teori är av betydelse i denna studie då den kan hjälpa till att se mönster i 

DN och Aftonbladets nyhetsrapportering om hur de framställer de olika 

aktörerna i händelserna.  
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5. Metod och material 

För att utföra analysen används en retorisk textanalys på den lingvistiska texten, 

samt en semiotisk analys på bild och lingvistik. Detta för att få fram svar på 

frågeställningarna genom att undersöka textens innebörd på en djupare nivå 

genom metoden.  

 

Analysens tillvägagångssätt kommer ske på följande sätt: 

 

★ Ordningen på händelserna fördelas genom årtal och datum. 

Tiodagarskriget kommer först då det skedde tidigast av de tre krigen. 

Sedan analyseras belägringen av Dubrovnik och tillsist 

Srebrenicamassakern.  

★ DN och Aftonbladet får underrubriker till dessa händelser och en 

sammanfattning av tidningarnas analyser kommer ligga längst upp under 

dessa.  

★ Till sist kommer analyserna av alla artiklar göras genom att gå efter 

följande punkter: Bild , bildtext , artikelrubrik och  text. Dessa ord fetstilas i 

analyserna för att läsaren enklare ska kunna navigera i texten.  

 

5.1 Retorisk analys  

För att bryta ner en text för analys använder man sig av olika begrepp. De 

ledande begreppen inom retoriken är logos, pathos och ethos och kairos. Dessa 

är även aktuella för denna studie. Ekström (2008), pratar om att retorik kan ses 

som "konsten av övertygelse". Logos står de fakta och siffror talaren har, ethos 

är den bekräftelse som ligger i personligheten hos talaren och kallas 

"trovärdighet" idag och pathos är känslorna hos mottagarna som talaren 
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försöker väcka för att lyckas med övertygelse. Kairos står för ”läglighet” och 

innebär att anpassa sig efter det som anses vara mest lämpligt.. Språket kan till 

exempel anpassas beroende på om man pratar med en närstående eller 

obekant (University Writing Center, 2014). I en nyhetsartikel är det viktigt att 

tänka på hur man använder dessa begrepp som journalist. Detta då journalisten 

självklart vill förmedla nyheten på rätt sätt och nyheten ska övertyga läsaren, 

lyssnaren eller tittaren.  

5.2 Semiotisk analys  

Ordet semiotik kommer ifrån grekiskans ”semeion” vilket betyder tecken. 

Namnet semiotik står alltså för läran av tecken. Ferdinand de Saussure, startade 

strukturalismen efter att ha studerat språket som ett system av tecken, därav 

spelar han en stor roll i semiotikens grund. Amerikanska Charles Sanders Peirce 

studerade teckenkategorier och byggde därmed också upp semiotiken. De 

Saussure anser att de två beståndsdelar som bildar ett tecken är ”uttryck” samt 

”innehåll” (Fridén & Pålsson, 2013). 

 

5.2.1 Ikon, index och symbol  

Peirce har delat upp tre typer av tecken (ikon, index och symbol) i sin 

teckenteori. Ikon är ett tecken som grundas på igenkänning. Index är ett 

påvisande tecken. För att förstå det sista tecknet som är symbol behöver man 

en kulturell konvention. 

De två betydelsemodeller som är mest inflytelserika kommer från C.S Pierce 

och F. de Saussure. I Pierces modell används en triangel där tecknet, dess 

beteckning och användare kan ses som de tre spetsarna, det vill säga att varje 

”spets” har ett nära samband med de andra två då de bara kan förstås i relation 

till varandra. Saussure ser tecknet i sin fysiska form och en förknippad mental 

föreställning som är en uppfattning om extern verklighet. Saussure anser att 

endast genom användarens föreställningar kan tecknet hänföra sig till 
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verkligheten (Fiske, 1997).  Pierces triangelmodell består av ”ikon”, ”index” och 

”symbol”. Det förstnämnda kan exempelvis vara ett visuellt tecken på toaletter 

för män och kvinnor men en ikon kan också vara ljud. Om ordet är tecknat som 

ljudet de benämner, exempelvis “slam!”, kallas det också ikon. ”Index” är ett 

tecken som visar på en direkt koppling med ett objekt. Rök är exempelvis ett 

index på eld och så vidare. Den sista typen är ”symbol”, vilket är ett tecken vars 

betydelse har bestämts genom regler av vår kultur. Ett rött kors är en symbol, så 

när människor ser detta kommer de flesta tänka på sjukhus, detta då det är en 

social överenskommelse. Detta röda kors kan exempelvis hittas på kartor som 

enkelt ska beskriva vart närmaste sjukhus ligger (Fiske, 1997).  

 

5.2.2 Denotation och konnotation 

För att utföra en bildanalys genom konnotation och denotation (som används i 

denna studie), behövs dessa tecken (Fridén & Pålsson, 2013). Semiotiken 

behandlar tre huvudområden. Det första är själva tecknet och eftersom det 

skapats av människan kan man bara förstå tecknet i termer av hur vi använder 

dessa. Förutom att studera de olika teckenvarianterna, studeras också 

relationen mellan tecknet och människan samt hur de förmedlar en betydelse. 

Den andra området som studeras är koderna, eller systemen i vilka tecken 

organiseras. Här studeras det om mängden koder har utvecklats tillräckligt för 

att kraven som samhällen eller kulturer har. Det tredje området är kulturen som 

de koder och tecken arbetar. Detta område är beroende av tecken och 

kodernas användning för sin existens och form (Fiske, 1997). 

 

Enligt Østbye, Knapskog, Helland & Larsen (2003) är denotation den direkta 

innebörden när man ser/läser något och konnotation är den underliggande 

betydelsen som inte är uppenbar men som man kan tolka utifrån denotationen. 

Oavsett hur ett fotografi skulle tas (svartvitt, mjukt filter, hård skärpa och så 

vidare), skulle denotationen vara densamma. Det är konnotationen som utgör en 
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skillnad. Barthes beskriver konnotationen som något som framställer en 

interaktion mellan tecknet och användarens känslor. Fiske kallar det för ”den 

mänskliga processen” (Fiske, 1997, s.118). Kort och gott om vi återgår till 

fotograferandet så är denotation ”vad” som fotograferas medan konnotation är 

”hur” det fotograferas. Om vi ser ett fotogra� på ett barn med en mild skärpa 

konnoteras detta som nostalgi. Men för att avkoda fotot på detta sätt behövs det 

konventionella elementet. Medvetenhet om att den milda skärpan är 

fotografens val och att det egentligen inte ser ut så behövs. Det skulle inte gå 

att konnotera den milda skärpan till nostalgi om alla fotografier hade det (Fiske, 

1997). Utöver detta finns “tilläggsbetydelser”, exempelvis kan en flagga med ett 

hakkors (denotationen) kopplas med nazism (konnotationen) men den kan även 

kopplas med andra ord så som “krig” och “Hitler” (Østbye, Knapskog, Helland & 

Larsen, 2003). Fiske talar också om att valen av ord även är ett val av 

konnotation och det är inte bara det som spelar in utan även hur vi säger dem, 

till exempel vilket tonfall vi har och på vilket sätt vi talar (Fiske, 1997).    

 

Det är inte bara bilder som kan analyseras genom semiotik, utan även skriven 

text. Lindgren (2009) pratar om att det genom semiotik går att ta reda på 

konnotationen i texter. Något som går att se i text är exempelvis metaforer. En 

metafor används för att utvidga betydelsen hos ett begrepp genom att ersätta 

ett ord med ett annat som säger mer . “Du är ett svin!” kan konnoteras till något 

dåligt. Ordet “svin” kan alltså ses som en förolämpning. Men för att förstå vad 

“svin” står för (utöver en gris) måste vi ha en förförståelse.  

 

5.3 Material 

Materialet som studeras är artiklar ur de stora svenska tidningarna Dagens 

Nyheter och Aftonbladet. De var båda journalistiskt aktiva under kriget. Via 

Kungliga Biblioteket får vi tillgång till det utvalda materialet. Ett urval har skett 
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med begränsning kring händelser som valts ut för respektive krig. Detta för att 

kunna fokusera mer noggrant på materialet och få större relevans i analysen. En 

veckas (sju dagar) artiklar per krig kommer analyseras genom en kvalitativ 

analys. Sammanlagt är det 72 artiklar som kommer behandlas.  

 

Studien kommer avgränsas genom att lägga fokus på rapporteringen av en 

specifik händelse i varje krig förutom kriget i Slovenien (tiodagarskriget), då det 

var för kort för att välja ut en specifik händelse. Alltså kommer alla artiklar under 

en vecka per krig analyseras genom en kvalitativ analys. I det kroatiska kriget 

kommer belägringen av Dubrovnik vara i fokus och i Bosnienkriget 

Srebrenicamassakern. 

 

Anledningen till att en kvalitativ studie görs är för att se hur innehållet relaterar 

till sin omgivning och för att inte utelämna frågor som inte kunnat ställas vid en 

kvantitativ analys då den kvalitativa behandlar texten och bildernas innehåll och 

motiv.  

 

Den första artikeln som analyseras kommer vara den första publicerade artikeln 

efter vardera händelse. Artikeln ska självklart behandla händelsen. Därefter 

kommer alla artiklar som publiceras under kommande sex dagar analyseras. 

Artiklarna måste innehålla minst 200 ord , d etta för att undvika notiser eller 

artiklar med kortare text eftersom det inte ger en lika djup analys.  

 

5.4 Metodreflektion 

Vi väljer att göra en kvalitativ studie eftersom vi vill se på vilket sätt 

rapporteringen mellan de olika tidningarna skiljer sig. För att kunna utläsa detta 

ur materialet anser vi att en kvalitativ studie täcker mer än en kvantitativ 

eftersom vi då skulle ha utelämnat frågor och analys som fokuserar på hur 
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någonting presenteras eller vilka bilder de valt att ha med i artiklarna och varför. 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wägnerud, 2012, s. 194; Fiske, 1997) 

En retorisk analys hjälper oss att se hur journalisten uttryckt sig och hur 

uttrycket påverkar läsarens sätt att se på det. Semiotik hjälper oss att se hur 

valet av bilder och den lingvistiska texten framställts påverkar hur läsaren tar 

emot texten och hur dess information kan ha en betydelse för hur någonting 

framstår.  

 

Ämnet är intressant och aktuellt i samhället idag då vi utsätts för media ständigt 

i vår vardag. I och med ökningen av sociala medier och den information som 

sprids är vi alltid befogad att vara källkritisk samt att fundera på hurdant 

informationen vinklas.  

 

Validitet innebär att den teoretiska beskrivningen av vad som ska mätas 

stämmer överens med det som verkligen mäts i den empiriska studien. 

Validiteten hämmas om till exempel systematiska fel och osystematiska fel 

uppstår då den empiriska mätningen kan bli fel. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & 

Wägnerud, 2012, s. 57) 

Vår analys är till viss del validerad eftersom ett svar på frågeställningen 

framkommit i och med analysen och det som avsetts att undersöka har 

undersökts. Eftersom det är en kvalitativ analys kan slutresultat dock bero på 

vem som tolkar det. Resultatet skulle dock kunna tolkas som mindre validerat 

på grund av att en avgränsning av materialet gjorts och alla artiklar från 

händelserna därmed inte tolkats och vävts in i resultatet. För att få ett mer 

validerat resultat kunde vi ha analyserat alla artiklarna som publicerats om 

vardera händelse. Detta valdes bort på grund av att det hade blivit för stort 

material att läsa. 

Validitet och reliabilitet hänger ihop, om systematiska och osystematiska fel 

undviks är sannolikheten att reliabiliteten är högre. Reabilitet handlar om hur 
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tillförlitligt resultatet är och samma slutsats skulle göras om arbetet gjorde om. 

Om till exempel slarv gjort vid insamlingen av material sjunker reliabiliteten. I det 

avseendet har vi hög reliabilitet i undersökningen.  

Dock är reliabiliteten i metoden är inte lika pålitlig som den hade varit generellt 

sett i en kvantitativ metod. Detta på grund av att en kvalitativ analys sällan skulle 

ha gjorts om och tolkats likadant av någon annan, men för att göra vår analys så 

trovärdig som möjligt ska vi göra en tydlig analysmetod där tillvägagångssättet 

presenteras, samt argumentera väl och dra kopplingar till teorierna i resultatet.   

Vi har varit noggranna med insamlingen av material för att höja reliabiliteten i 

undersökningen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wägnerud, 2012, s. 63, 

Davidson & Patel, 2003, s. 134). 
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6. Analys 

Analysen är uppdelad i de tre händelserna och utifrån tidningarna. 

Var del inleds med en sammanfattning av analyserna av tidningens publicerade 

artiklar. Sedan presenteras artiklarna i den ordning de publicerats tidsmässigt. 

Analysen inleds med bild, och går sedan över till rubrik, bildtext och till sist 

artikeltext. 

6.1 Tiodagarskriget i Slovenien 

Tiodagarskriget mellan Jugoslavien och Slovenien pågick under 1991. Nedan är 

analysen av rapporteringen uppdelad utifrån tidningarna; DN och Aftonbladet. 

 
6.1.1 Dagens Nyheter 

Sammanfattning 

Dagens nyheter rapporterade om kriget i Slovenien sammanlagt 15 gånger 

under en veckas tid. Antal bilder som förekom under denna vecka var tio st. 

DN:s rapport bestod främst av ethos då journalisten anger personer med 

auktoritet som källa och därefter pathos då känsloladdade meningar ofta 

förekommer. Konnotationen till artikelrubrik och bildtext var främst oro och krig.  

 

På de flesta av bilderna är det militärer som framställs, ofta agerande i tjänst. På 

några bilder visas krigets offer, så som människor och byggnader. Enbart en bild 

har en person med makt porträtterad.  

I artikeltexterna däremot är det fler makthavande och ledande personer som 

hörs och refereras till, till exempel ministrar och presidenter. Militärerna som 

förekommer på bilderna hörs inte i texten utan är stumma. 
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I artikeln Slovenien_DN_#1 - “Fest under hård press” denoterar vi att det på 

bilden  är fokus på en stor folksamling där det sticker ut några människor. Vi 

konnoterar att det är en tillställning i Ljubljana där president Kučan är i fokus 

med militärer vid hans sida. Symboler förekommer till exempel i form av flaggor. 

Index hittas i bilden då uniformerna på militärerna konnoteras till krig.  

Artikelrubriken konnoteras vid första anblick till glädje då första ordet är “fest”, 

men då rubriken fortsätter med “under hård press” konnoteras det även till 

oroligheter då press kan kopplas till en stressad situation. Konnotationen i 

bildtexten  är lycka och framgång då hela texten tar upp att Slovenien firade sin 

självständighetsdag.  

Vid analys av texten  går det att se att de ledande begreppen som används för 

övertygelse är både ethos och pathos. Ethos då journalisten använder sig av 

den slovenske försvarsministern Janez Janša och Sloveniens president Kučan 

som källa. Pathos eftersom journalisten använder känslostarka ord som 

“intermezzo, blodsutgjutelse och förvirring”.  

 

I Slovenien_DN_#2 - “Europarådet stöder enat Jugoslavien” finns det ingen 

bild. 

Det går att konnotera en hjälpande hand i artikelrubriken. Detta eftersom 

rubriken är ”Europarådet stöder  enat Jugoslavien” och vi konnoterar ord som 

“stöder” till hjälp och stöttning från Europarådet. I  texten påträffas ethos, då 

exempelvis utrikesministern Sten Andersson används som auktoritär källa. 

 

I artikeln Slovenien_DN_#3 - “Nya stater inte önskade”  finns det inte heller 

någon bild. Konnotationen för artikelrubriken är partiskhet.  

I texten  finns pathos. Ett exempel på detta är då journalisten inleder artikeln 

med “Som nyfödda barn i den europeiska familjen av självständiga nationer kan 

Slovenien och Kroatien  knappast känna sig mera ovälkomna . Inte på något håll 

höjs champangeglasen.”. Journalisten skriver även en underrubrik som lyder 
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flyktingström.  Detta är ett ord som kan konnoteras till något negativt, likt 

flyktingvåg. Utöver pathos finns ethos, då bland annat USA:s utrikesminister 

James Baker citeras.  

 

I artikeln Slovenien_DN_#4 - “Krigstillstånd i Slovenien” är denotationen av 

bilden  i artikeln att det står människor i grupp och pratar. De är på ett gräsbelagt 

område. Bakom dem finns stora fordon och människor. Konnotationen är att 

militärer pratar med civila på en äng. Bakom dem finns fler människor samlade 

vid en ljus samt militär lastbil och en stor bil. Situationen ser inte lika hetsig ut på 

bilden som den beskrivs i texten. Här återfinner vi index, då det finns militärer i 

bilden.  

Artikelrubriken konnoterar vi som att något hemskt händer då vi kopplar krig till 

oroligheter och död. Konnotationen i bildtexten är detsamma som rubriken då 

det först fetstilat står “På randen till krig” och att folk hade kört till platsen för att 

hejda de federala trupperna.  

Texten  består av främst ethos, då Janez Jan ša b.la nämns (auktoritär källa) i 

texten, samt logos eftersom journalisten anger information från väsentliga källor.  

 

Slovenien_DN_#5 - “Pansar mot vägspärrar”.  I denna artikel finns ingen bild. 

Artikelrubriken konnoteras som ett slags hot och våld. Då vägarna är 

avspärrade väljer ena parten att använda sig av pansarvagnar för att ta sig 

igenom. Texten  består av mycket pathos. Journalisten beskriver hela situationen 

väldigt detaljerat och förklarar hur de personer som var där upplevde allt, från 

att de låg i sin säng till att de kört fram med sina bilar i ett försök för att stoppa 

allt. Ord som “mosat sönder”, “totalt tillplattade vrak”, “bilspillror” och “vräkt 

omkull”.  Journalisten ställer även en fråga i sin text, “Vad var aggression om inte 

detta? “ vilket ger en känsla av att detta är mer åt krönika hållet än en nyhet. 

Journalisten berättar också i “jag”- och “vi”form. Det är alltså journalistens 

upplevelse, något som visar på ethos då det visar på bland annat engagemang.  
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Slovenien_DN_#6 - “En krigsmakt i upplösning” innehåller inte heller någon 

bild. Artikelrubriken konnoterar ett slags avslut på vem som innehar makten i 

kriget. Texten  innehåller logos vid artikelns början där journalisten anger 

International institute of strategic studies som källa. Resterande text innehåller 

inte några källor. Journalisten skriver som liknande i ovanstående artikel, då han 

även i denna tillägger en fråga: “Hur kommer då armén att fungera om 

spänningarna i Jugoslavien skulle mynna ut i en väpnad konfrontation?”. Detta 

bidrar till journalistens ethos.  

 

I artikeln Slovenien_DN_#7 - “Skottlossning trots vapenvila” går det att 

denotera att det förekommer ett antal fordon på  bilden, att det är mycket 

människor och att det finns tre hus. Konnotationen blir krig och förödelse. Index 

syns då det är många militärer på plats. Fordonen är pansarvagnar och en buss 

där det står en samlad grupp med civila människor. Situationen tolkas som 

hetsig.  

Artikelrubriken som innehåller ordet “skottlossning” kan vi konnotera till krig 

och död och bildtexten konnoteras till förräderi, krig och förödelse då 

journalisten skriver att Jugoslaviska pansarfordon bryter igenom slovenska 

barrikader trots att Jugoslavien sagt att alla stridsaktivitet hade avslutats. 

I texten  förekommer det både ethos, pathos och logos i denna artikel men det 

som syns mest är ethos då journalisten refererar till många personer med 

auktoritet.  

 

Slovenien_DN_#8 - “EG-grupp till Belgrad” .   Denna artikel innehåller en bild 

som föreställer en karta på en del av Kroatien och främst Slovenien samt dess 

angränsande länder. Fokus ligger på Slovenien då det finns symboler som är 

placerade på olika ställen. Konnotationen är att kartan finns till för att visa vad 

för ställen i Slovenien som blivit attackerade. I två av symbolerna finns en svart 
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ikon, då vi sett denna ikon förut förstår vi att det är ett flygplan. Bildtexten 

konnoterar oro och flykt då den beskriver flygattacker som skett i Slovenien. 

Fortsatt visar texten att den jugoslaviska armén har tagit kontroll över alla 

gränsövergångar i Slovenien. Rubriken  till artikeln konnoterar hjälpsamhet då 

EU vill att det snabbt ska bli fred i Jugoslavien. Texten innehåller främst ethos, 

då ett flertal auktoritära källor påträffas.  

 

I Slovenien_DN_#9 - “Jugoslavien nära inbördeskrig” är denotationen ett 

flertal fordon och något byggt av en stålställning på en väg tar upp mestadels 

av bilden. En människa står framför fordonen. Konnotationen är att en buss eller 

lastbil har blivit nedbränd och att vägen ekar tom. Flera av de andra fordonen är 

skadade så vi kan anta att det förekommit en strid eller terrorattentat har skett 

på denna plats. Detta förstås genom index. Om mannen är en civil eller militär är 

svår att tolka. Både artikelrubriken och bildtexten konnoterar storkrig.  

I texten  ligger det främst ethos och pathos. Vid ett tillfälle skadar journalisten 

sitt ethos genom en motsägelse. I artikelrubriken skriver denne “Jugoslavien 

nära inbördeskrig” medan president Kučan citeras i texten där han säger att 

“detta är inget inbördeskrig”.  

 

I den tionde artikeln Slovenien_DN_#10 - “Jugoslaviska armén drar sig 

tillbaka”  är denotationen av bilden två människor som står vid en byggnad. En 

av människorna håller i något och tittar i det medan den andra tittar framåt och 

håller i ett spetsigt ting. Konnotationen blir att två soldater står och väntar på sitt 

“byte”. Den ena är spänd och uppmärksam med ett vapen i högsta hugg medan 

den andra står i lugn och ro och läser tidningen. Eftersom ordet “apoteka” är 

väldigt likt svenskans “apotek” kan vi anta att det är det soldaterna står utanför. I 

artikelrubriken  är konnotationen frid och lättnad medan bildtexten konnoterar 

oro.  
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I texten  påträffas mest pathos och ethos. Det uppmärksammas också att 

journalistens logos är dålig då det sällan förekommer några specifika källor till 

den information denne kommer med.  

 

Slovenien_DN_#11 - “Ljubljana präglas av rädsla”. I bilden till denna artikel 

syns fem människor. De håller i fyrkantiga saker och är i rörelse mot kameran. 

Bakom den syns träd och ett hus. Vi kan konnotera att det är kvinnor som flyr 

med sina tillhörigheter. Det är att anta att de flyr från kriget. Bildtexten 

konnoterar flykt och rädsla eftersom de har bråttom för att ta skydd i ett 

skyddsrum. Artikelrubriken konnoterar att staden Ljublana är i fara. I  Texten 

skriver journalisten en fråga som denne sedan svarar på. Resterande text är 

väldigt berättande, detta bidrar till journalistens ethos. Att använda 

premiärministern som källa stärker även författarens ethos.  

 

Slovenien_DN_#12 - “Nytt försök att medla” förekommer ingen bild. 

Artikelrubriken konnoterar hopp. Texten  består av pathos, då exempelvis 

meningar som “EG har dragit igång det tunga  fredsmäklarmaskineriet”. Texten i 

övrigt är tunn.  

 

I Slovenien_DN_#13 - “Osäker vapenvila i Slovenien” är denotationen av 

bilden  att en människa sitter på ett fordon. Personen håller något i ena handen. 

Konnotationen är att en soldat sitter på en stridsvagn, redo med sitt vapen. Vi 

kan anta att han väntar på att en fiende ska förbipassera. Artikelrubriken tyder 

på att det fortfarande är oro i Slovenien då vapenvilan är “osäker”. I början på 

bildtexten  är konnotationen lättnad då journalisten beskriver att en soldat sitter 

och väntar avslappnat. Det ger en känsla av att kriget kanske är över men sedan 

övergår lättnaden till oro då journalisten fortsätter med att rapporter indikerade 

på att federala poster förstärktes.  
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I texten  förekommer det ethos då journalisten ofta hänvisar till auktoritära 

personer, samt pathos då denne skriver b.la “- ännu en av dessa planlösa 

attacker”. En känsloladdad mening eftersom det porträtterar “vi mot dom”, de 

onda mot de goda. 

 

I artikeln Slovenien_DN_#14 - “Inbördeskrig nära i Jugoslavien” är 

denotationen av bilden  att ett flertal människor rör sig mot kameran. De 

befinner sig på en vägkant och har fordon bakom sig. Konnotationen är att 

människorna är soldater, något vi förstår genom index som tidigare. En av 

soldaterna bär vapen. De springer och ser ut att ha bråttom. Bakom de finns 

stridsvagnar. Vi kan anta att något har hänt som får dem att agera. Möjligen för 

att strida eller för att gömma sig. I artikelrubriken  konnoterar vi rädsla, krig och 

oro då journalisten skriver att det är nära till inbördeskrig i Jugoslavien. 

Bildtexten  beskriver hur soldater ur den federala jugoslaviska armén är på jakt 

efter skydd då det blossat upp strider vid den slovensk-kroatiska gränsen. Här 

är konnotationen densamma som i artikelrubriken, alltså rädsla, krig och oro.   

I texten  påträffas mest logos och pathos då journalisten ger hänvisning till olika 

källor efter den fakta som anges och känsloladdade ord används.  

 

I bilden  till Slovenien_DN_#15 - “Panik i Ljubljana efter flyglarm” denoterar vi 

en folkmassa samt tre personer som sitter på marken runt en liggande person. 

En stående person i mitten håller upp något fyrkantigt som är mörkt och ljust. 

Konnotationen är att tre män försöker hjälpa en skadad person medan en man 

ovanför den liggande mannen håller i Kroatiens flagga, detta förstås genom 

begreppet ikon där flaggor hör hemma. Bredvid mannen med flaggan kan vi 

genom index förstå att det står en polis eller liknande auktoritär person på 

grund av hans utstyrsel. Artikelrubriken  konnoterar oro och krig något också 

bildtexten gör. “I Zagreb krävdes på tisdagen konfliktens första kroatiska 

dödsoffer”. Ett tillägg i konnotationen är sorg, eftersom det informeras om ett 
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dödsoffer. Texten  består av pathos, då exempelvis beskrivningen av hur 

människor reagerade efter händelsen är detaljerad. Något bidragande till denna 

pathos är också beskrivningen av fredsuppgörelser. Journalisten skriver att de 

har “ rivits upp”.  Journalistens logos är låg i artikeln.  

 

 

6.1.2 Aftonbladet 

Sammanfattning 

I Aftonbladets rapportering under Tiodagarskriget i Slovenien finns nio stycken 

artiklar publicerade under sju dagar, varav alla har minst en bild. Både texterna, 

rubrikerna och bilderna präglas till stor del av pathos då journalisterna valt att 

vinkla på ett emotionellt sätt. I artikeltexterna finns många vittnesskildringar, 

vilket ger många av dem ethos.  

 

På många av bilderna i Aftonbladet framställs offer för kriget, ofta civilpersoner i 

form av alla åldrar och kön (dock inte barn) eller gisslan. I en artikel är 

personerna på bilden döda. Några av dessa gånger hörs personerna även i 

texten i form av intervju. På någon bild är det militärer fotograferade.  

Flera av de civila personer som syns på bilderna framställs även i texten i form 

av vittnen eller intervjuade. Om inte, är det ofta någon mer “betydelsefull” och 

statusladdad person.  

 

 

I artikeln Slovenien_AB_#1 - “Vi befinner oss i krig”  är det en stor bild  på en 

kraschad helikopter som ligger på en gata i vad som ser ut som en stad. Bakom 

står en bil och människor som konverserar och tittar på vraket. Vraket skulle 

kunna vara en symbol för hela kriget och hur Slovenien tagit skada då man kan 

anta Slovenien som vraket. Vraket passar in in på gatan som ser välskött och 

trevlig ut. Att människorna står i bakgrunden och pratar skulle kunna konnoteras 
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som att allt som sker i kriget också påverkar människorna runt det. Detta kan 

också konnoteras tvärtemot om man tänker att kriget inte stoppar människorna 

från att gå ut på gatan och konversera med varandra. Att det inte kan ta ifrån 

dem deras stolthet. 

I artikeln finns ytterligare en  bild som föreställer en man som ligger på en gata 

med blod på kroppen. Han ser död ut. Bakom honom står en ambulans där 

människor lastar in skadade. Vi kan tolka bilden som att det är ett så pass svårt 

läge att de låter de döda ligga kvar ett tag, eftersom de har fullt upp med att ta 

hand om de skadade. Att journalisten väljer att ha med en sån här bild kan vara 

för att väcka känslor och visa verkligheten (pathos).  

Eftersom vi inte kan urskilja vem mannen är mer än att han är en militär är bilden 

relaterbar då det skulle kunna vara vem som helst av alla som krigar för landet. 

Människan är liten och skör och det kunde varit någon som en själv känner. 

Rubriken  “Vi befinner oss i krig.” kan vi konnotera som ett uttalande i och med 

citationstecken. Nu har någon viktig person sagt att vi är i krig.  

I artikeltexten finns flera kraftuttryck såsom “...söndertrasade liken...” detta ger 

journalisten pathos och det gör också faktumet att hen använder flera 

vittnesskildringar från människor som sett explosionen. Journalisten fortsätter ha 

pathos i och med detaljerade beskrivningar av hur liken ligger och vart. Det 

beskrivs också hur liken ser ut. Journalisten skriver också utifrån sina egna 

upplevelser; “jag satt själv i kö…” för att ge sken av att det påverkar alla, vi får 

personlig anknytning vilket ger ethos .  

 

Slovenien_AB_#2 - “De hann aldrig undan kulorna”  fortsätter på temat pathos. 

Det första vi ser i artikeln är en stor bild av vad vi konnoterar är en död man vid 

sin lastbil.  

Ingressen  på artikeln lyder “Aftonbladets Stefan Borg vittne när två journalister 

sköts till döds” och artikeltexten ger Borgs beskrivande skildring av vad som 
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hände vilket ger pathos och ethos. Läsaren känner sig närmare situationen i och 

med att de genom tidningen “känner” och “är vän” med Stefan Borg. 

Texten fortsätter med Borgs vittnesrapporter kring hur skjutandet gick till fyllt 

med beskrivningar om hur till exempel radion knastrar.  Texten och bilden i 

artikeln hör inte till samma händelse vilket ger lite förvirring. Rubriken “De hann 

aldrig undan kulorna” syftar på bilden och bildtexten som berättar att tre 

lastbilschaufförer blivit skjutna. Trots förvirringen visar detta också på hur 

mycket som händer och att många skadas.  

 

Nästa artikel ger inte lika miserabla bilder. I   Slovenien_AB_#3 - “Här ger arméns 

soldater upp”   ser vi män som står vid en stridsvagn. Konnotationen är att de 

inte jobbar utan ser ut att stå och vänta på någonting. En man kliar sig i huvudet 

och en annan är på väg därifrån. De ser väldigt oengagerade ut och inte 

beredda på att gå ut i krig. I  bildtexten och rubriken  får vi förklaringen. Texten 

genomsyras av logos och ethos då det är citat och personer i hög ställning som 

det refereras till. Det är även en hel del vittnesskildringar av journalisten själv, 

vilket också ger en del pathos. 

 

I bilden  till artikeln Slovenien_AB_#4 - “Jag är beredd att dö för Slovenien” ser 

vi en man som står lutad mot en bil. Konnoterar vi mannens kläder (blå jeans 

med skärp och nedstoppad arbetsskjorta) kan vi tänka oss att mannen är av 

arbetarklass. Bilen ser ut att vara en “vanlig” medelklass-bil. På taket på bilen 

skymtas en fastsatt flagga, som mycket väl skulle kunna vara Slovenienes 

flagga. Därav tolkar vi att han är från Slovenien. Längst ner på bilden är ett 

inklipp av en annan bild som visar samma man stå lutad över en kulspruta. Vi 

förstå därför att det har någonting med krig att göra av av hans allvarliga uppsyn 

är det inget som roar honom. 

Bildtexten  bekräftar tolkningen; “Det här är ingen söndagsutflykt”. Ordet 

söndagsutflykt kan vi se som en symbol för något lättsamt och trevligt då alla är 
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glada och man njuter av tillvaron.  

I och med intervjun i texten  får journalisten ethos och citat som “Jag är beredd 

att offra livet för mitt folk” och “Om jag nu kommer hem igen.” ger pathos. 

 

Artikeln  Slovenien_AB_#5 - “Hjälp mig att komma hem”  är också den fylld med 

pathos och medkännande. På en bild   ser vi en man som står framför en lastbil. 

Vid lastbilen står ytterligare tre personer. Vad de gör där vet vi inte riktigt, de ser 

ganska glada ut - till skillnad från mannen i framkant i bild. Mannen ser 

bekymrad och upprörd ut. Fotot är taget aningen ovanifrån och det gör att 

manner ser liten och maktlös ut i sammanhanget. Det är också en mindre bild 

under som ser ut som ett passfoto av en kvinna. Vi kan förstå att kvinnan har 

något med mannen att göra. 

“Hjälp mig att komma hem” lyder rubriken . Den talar ett ganska tydligt och 

direkt språk. En vädjan, eller ett rop på hjälp snarare och läsaren kan snabbt 

konnotera att mannen är i en jobbig situation och vill komma hem vilket också 

ger pathos. 

Texten  fortsätter med pathos i och med mycket säg från mannen som vill vara 

med då hans barn föds och som läsare känner man med och tycker synd om 

honom. 

 

På bilden till artikeln Slovenien_AB_#6 - “Skjuten: Jozefa, 81”  ser vi en äldre 

kvinna som ligger på en säng, hon gapar och grimaserar vilket vi konnoterar till 

att hon har ont och har skadat sig. Runt om henne står tre personer i vita kläder 

som vi kan konnotera till sjukvårdare. Det ser ut att jobba medan bilden tas och 

då tolkar vi det som att kvinnan är skadad allvarligt.  Texten och rubriken har en 

del pathos. Till exempel att kvinnans ålder är utskriven. Vi känner mer med en 81 

årig kvinna än om vi inte hade vetat hur gammal hon var. Journalisten pekar på 

kvinnan var oskyldig i sammanhanget, men råkade vara på fel ställe vid fel 
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tidpunkt. Journalisten har också ethos i och med att han själv råkade bli vittne till 

händelsen av en tillfällighet, och vi får läsa ur hans perspektiv som vittne. 

 

Nästa artikels bild  ( Slovenien_AB_#7 - “Vi ska krossa allt motstånd” ) är 

aningen besynnerlig i konnotationen. Den visar tre män som går på rad, bredvid 

varandra mot fotografen. Två av dem har händerna bakom huvudet och den 

sista har dem nedsläppta och håller i en pistol. Vi skulle kunna konnotera som 

att männen är på väg någonstans och är rätt så trötta och sträcker på sig. 

Beroende på referensmaterial och förkunskap på läsaren han konnotationen 

istället visa två män som är gisslan eller fångar samt deras vakt (han med 

pistolen). Texten innehåller lite logos då det anges vara först gången situationen 

inträffar till exempel. Vidare innehåller den mest ethos då det är 

vittnesskildringar från både journalisten och andra inblandade i situationen. 

 

På bilden till artikeln Slovenien_AB_#8 - “Svenske Anton på plats för att 

försvara sitt land”   ser vi en grupp män som vi konnoterar till soldater. En av 

dem sticker ut från de andra genom att ha något vitt på sig på överkroppen och 

blåa byxor, samt vara ljusare i hår med ett mer skandinaviskt utseende. Detta 

gör att vi förstår att det är något speciellt med honom i sammanhanget och att 

han, eftersom han inte är militärklädd kan vara där och hälsa på eller där för att 

så småningom vara med i armén. Rubriken och även texten berättar att han är 

svensk och heter Anton och ska försvara sitt land vilket ger journalisten pathos 

då det lätt kan väcka känslor hos läsare.  Texten genomsyras sedan av pathos 

och ethos i och med att det är en intervju av den det det handlar om. 

 

Slovenien_AB_#9 - “Hemåt igen”  signalerar glädje. På bilden ser vi två män 

som ler glatt och vinkar till fotografen med skadade händer. Leenden 

konnoterar vi till glädje och kläderna till att männen är soldater. När soldater ler 

efter en tid av krig kan vi tolka det som att något fantastiskt hänt, att det kanske 
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till och med är fred. Rubriken  jobbar vidare på samma tema med “hemåt igen” 

som ger ethos. I bildtexten och i artikeltexten  namnges en av soldaterna som 

Soran, vi får också veta hur gammal han är och vart han kommer ifrån. Det gör 

att läsaren får en mer personlig relation till den glada mannen och i och med det 

pathos. Texten  ger en kairos eftersom läsarna behöver lite lättnad och 

glädjande nyheter efter allt tungt kriget fört med sig. 

 

6.2 Belägringen av Dubrovnik 

Belägringen av staden Dubrovnik i Kroatien ägde rum under åren 1991 till 1992, 

analysen gäller för första veckan efter starten. 

 
6.2.1 Dagens Nyheter 

Sammanfattning 

DN gjorde tolv artiklar under veckan, varav tio stycken av dem är bildsatta. 

Konnotationen till många av bilderna är rädsla och oro hos läsaren. Texterna 

innehåller främst ethos då människor med makt och status ofta citeras eller 

refereras till. I några av artiklarna hittas pathos och logos, men i mindre skala - 

såsom fakta eller en bild.  

 

Aktörer som framställs på bilderna är mest militärer, ofta i tjänst. Det 

förekommer några bilder med civilbefolkning, då de till exempel flyr sitt land, 

samt en bild med fångar (de skrivs om i texten, men hörs inte av logiska skäl). 

Den jugoslaviske kronprinsen är representerad på en bild, han gör inga 

uttalanden till tidningen i direkt led, men är däremot citerad. Militärerna som 

finns på bilderna gör inga uttalanden eller hörs i texten, de skrivs om som en 

grupp och om det görs uttalanden om den är det oftast av en ansvarig för 

gruppen och inte någon ur gruppen själv.  
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På bilden  till artikeln  Kroatien_DN_#1 - “Armén hotar civila mål” kan vi 

denotera två människor. Den ena håller något med högra handen mot örat och 

något spetsigt i den vänstra. Framför dem ligger ett bälte av något slag och en 

hög med runda objekt. Konnotationen är att två soldater sitter i en bunker, de 

verkar stressade då ena soldaten pratar i en telefon medan han håller sitt vapen 

i det andra. Soldaten bakom siktar mot något med sitt vapen. Över skyddsvallen 

framför dem hänger ett bälte med patroner. Det är att anta att de är i en strid. I 

bildtexten är konnotationen oro och krig då texten innehåller sådant som “nya 

strider”, “håller vakt” och “nu hotas även civila”. När vi läser artikelrubriken 

konnoterar vi rädsla då “Armén hotar civila mål”.  

I texten  påträffas ethos då bland annat president Stipe  Mesić nämns. 

 

På  bilden  till Kroatien_DN_#2 - “Totalt krig i Kroatien”  går det att denotera tre 

människor med ryggen mot kameran. Två av dem sitter i något runt. 

Konnotationen är att två soldater sitter i en stridsvagn medan en tredje står 

bredvid. Den ena soldaten i stridsvagnen tittar i en kikare medan den andra 

siktar stridsvagnens kulspruta mot något. Det är att anta att de är i en strid då de 

är i rörelse. Bildtexten  konnoterar rädsla, krig och oro, det gör även 

artikelrubriken  som säger att det är “totalt krig i Kroatien”. Ordet “totalt” ger en 

känsla av att det inte kan bli värre, kriget är så illa som det kan bli.  

Texten  tyder på logos då journalisten hänvisar till Kroatisk TV och radio samt 

federal radio och berättar vilka bilder som visats och vilken information som 

uppgetts. I texten finns även ethos, då president Tuđman och hans handling och 

uttalande i denna situation  i slutet av artikeln nämns.  

 

Den tredje artikeln Kroatien_DN_#3 - “Historisk stad i skottlinjen”  innehåller 

ingen bild. I artikelrubriken  konnoterar vi hot mot en stad som är av betydelse. I 

texten  hittas pathos bland annat då journalisten skriver att våldet exploderade 
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runt om i Kroatien. Logos påträffas också då journalisten uppger att källan till 

informationen är Kroatisk radio.  

 

I Kroatien_DN_#4 - “Serbien tar över”  finns en  bild som föreställer en karta 

över Jugoslavien, vi konnoterar att journalisten i samband med texten vill 

försöka förklara något om kriget. Bilden behövs för att enklare kunna ge en 

översikt av de gränser och delrepubliker. Det finns dock ingen bildtext. 

Artikelrubriken lyder “Serbien tar över”, vilket vi kan konnotera till makt. Det 

kommer vara Serbien som har makten.  Texten innehåller ethos eftersom bland 

annat både en vicepresident och president (Branko Kostić och Stipe Mesić) 

dyker upp som källa. Logos finns också i texten då källor som Reuters och 

kroatisk TV syns.  

 

I Kroatien_DN_#5 - “Ny fredstrevare från EG” finns en bild föreställande vatten, 

en brygga, en flotte med en lastbil och koja, en traktor, fem människor samt fem 

djur. Konnotationen är att fem personer försöker få med sig sin boskap bort från 

vattnet. Det är att anta att de flyr. Bildtexten konnoterar desperation och oro då 

texten visar att Kroatiska bönder försöker fly undan den jugoslaviska federala 

armén. Rubriken  till artikeln konnoterar lättnad eftersom “Ny fredstrevare från 

EG” (EG kallas nu EU) ger känslan av att ett ställningstagande och försök mot 

fred är på gång. Texten  visar ethos då auktoritära personer nämns och citeras.  

 

Artikeln Kroatien_DN_#6 - “Fortsatta strider trots avtal”  innehåller ingen bild. I 

Rubriken  kan vi konnotera att de som sitter på makten över stridernas utförande 

inte bryr sig om avtalen och gör som de vill ändå. Detta bidrar till en rädsla för 

vad de kan gå emot och göra i fortsättningen. Texten innehåller ethos då 

personer som ordföranden i presidentrådet och den kroatiske presidenten 

Franjo Tu đman nämns och refereras till. 
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Bilden  i artikeln Kroatien_DN#7 - “Kronprins på bejublad visit”  ser vi en 

kostymklädd man som står vid en stor flagga som hålls av en man i armékläder. 

Bakom mannen i kostym står en folkmassa som tittar på mannen. Vi konnoterar 

att mannen är betydelsefull på grund av att alla människorna har sin 

uppmärksamhet på honom. De står en bit bakom i en skara, likt en publik vilket 

gör att vi kan tro att folket är där för att titta på just mannen. Flaggan ser ut att 

vara Kroatiens flagga som hålls i av militären. Rubriken  lyder “Kronprins på 

bejublad visit” vilket vi kan konnotera till att människorna uppskattade visiten 

och att det är ovanligt och lite exotisk av kronprinsen att hälsa på. Texten har 

ethos i och med citat från kronprinsen. Journalisten tar upp tidigare händelser 

och refererar till dem vilket tyder på logos. 

 

Bilden  till artikeln Kroatien_DN_#8 - “Alla med vapen kallas in” konnoterar vi 

som blivande militärer som skriver in sig för att gå med i armén. De har 

fortfarande delvis civila kläder på sig och ser ut att stå och vänta i en kö. 

Rubriken  konnoteras till att alla som äger vapen måste ut i kriget. Vidare kan vi 

analysera detta till att det är så pass stort behov av folk på grund av att för 

många dött eller att kriget är så svårt och hårt. Antagligen bägge delar. 

Bildtexten  kan vi konnotera till att det är krisläge i och med att presidenten 

vädjar till folket genom tv. 

Journalisten har ethos i och med att hen refererar till presidentens uttalanden i 

tv kvällen innan, samt logos då hen tar upp tidigare skedda händelser (alltså 

fakta). 

 

Artikeln Kroatien_DN_#9 - “Stridsflyg attackerar Zagreb”  har en stor bild som 

visar en man, vilken vi konnoterar som militär (på grund av vapnet han håller i 

och hand klädsel), stå och titta vid sidan av kameran med vad vi kan tolka som 

en uppgivenhet i uttrycket. Bakom honom ser vi ett stort hus som ser trasigt och 

skadat ut. Detta konnoteras till att det blivit förstört i kriget, antagligen bombat. 
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Med tanke på mannens uppsyn han vi tänka oss att byggnaden på något sätt 

är/varit av betydelse. 

”Stridsflyg attackerar Zagreb” lyder  rubriken och för att kunna förstå bör läsaren 

veta att Zagreb är huvudstaden i Kroatien och bebos av en mängd människor. 

Läsaren kan beroende på egna referenser konnotera detta till att de som 

attackerat vill döda människor och gärna så många som möjligt eftersom de 

attackerar landets mest folkrika stad.  Bildtexten gör att vi konnoterar att fienden 

inte bryr sig om vad för infrastruktur de beskjuter och förstör. Presidentpalatset 

var en barockbyggnad som nyligen renoverats och i och med det blir det synd 

för dem som gjort den insatsen. 

I texten  refereras det till general Andrija Ra šeta vilket tyder på ethos. Det finns 

lite pathos i texten då journalisten skriver om hur butiksanställda inte velat jobba 

eftersom de inte vill lämna sina hem. 

 

På bilden  till artikeln Kroatien_DN_#10 - “Jugoslavien inte längre en nation” 

ser vi en man som har huvudet lutat mot en annans mans axel. Vi konnoterar 

detta till att mannen gråter då han håller sin hand över ögonen, och att mannen 

som han står lutad mot är en militär på grund av hans klädsel. Den gråtande 

mannen ser inte ut att vara militär, men vi kan förstå att han är av betydelse 

eftersom militären tar sig ork och tid att låta honom tröstas. Rubriken säger oss 

att Jugoslavien inte är en nation nu längre och detta konnoterar vi som att det är 

dåligt ställt och Jugoslavien har det så dåligt att makten tillfallit någon annan 

nation. Bildtexten  visar oss att även militärer kan bli chockade och att de också 

bara är människor. Detta ger pathos och den gråtande mannen som symbol 

tyder på att det är en svår situation. Texten har ethos eftersom det till största 

delen består av en vittnesskildring av journalisten själv. 

 

Även bilden  till artikeln  Kroatien_DN_#11 - “Åttonde vapenvilan i Kroatien”  har 

pathos. Denotationen är massa människor som går på rad över en mark i 
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solsken. Konnotationen är att de inte är där av fri vilja. De ser trötta och 

nedstämda ut och av kläderna att döma är de vanliga samhällsmedborgare. 

Rubriken  på artikeln konnoteras som en lättnad och att det närmar sig freden i 

och med att det är vila. Dock kan man konnotera den som att det skett sju 

gånger förut och det trots det fortfarande är krig, och därmed en slags 

hopplöshet inför när kriget ska ta slut. Texten har ethos i och med referenser till 

EGs (numera EU) uttalanden. Ett viss pathos finns då det skrivs ut att 

presidenten befann sig i ett av rummen som förstördes minuterna innan.  

 

Kroatien_DN_#12 - “Historisk fiendskap”  har en bild som visar en karta. 

Konnotationen av den är att genom att läsa vad olika tecken och linjer på kartan 

står för förstå hur skillnader över tid sett ut och vilka gränser som dras vart. 

Rubriken  “Historisk fiendskap” konnoterar vi att det har varit osämja tidigare och 

att det kanske grundar sig i något som skett för länge sedan och inte slutat 

uppröra nya generationer. Texten, som är en bakgrunds-informativ text bygger 

mestadels på pathos då det är jounatistens egna slutsatser och uppfattningar 

som ligger till grund för det. Det visar sig i formuleringar som skulle kunna 

tänkas vara vinklade utifrån vad journalisten vill förmedla för känsla och empati 

hos läsaren. 

 

 

6.2.2 Aftonbladet 

Sammanfattning 

Aftonbladet rapporterade om kriget i Kroatien sammanlagt en gång under en 

veckas tid. Antal bilder som förekom under denna vecka var en. Rapporten 

bestod främst av ethos (på grund av auktoritära källor och journalistens egen 

skildring) samt pathos (emotionell koppling i texten). Konnotationen till 

artikelrubrik och bildtext var attentat och förödelse.  
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Artikelns bilder föreställer dels en civil person, samt presidenten. Den civila 

personen hörs inte i texten utan pratas om som en samhällsmedborgare. 

Presidenten däremot har en central roll i texten (dock utan att själv höras). 

 

 

I den första och enda artikel av Aftonbladet (Kroatien_AB_#1 - “Palatset är 

träffat!” ) kan vi i bilden  denotera en människa som tittar uppåt och många 

plankor i hans omgivning. Konnotationen blir att en man vars hus är helt förstört 

betraktar det förtvivlat. Vi kan anta att mannens fiende i kriget är den som har 

attackerat byggnaden. Det finns även en liten bild på en man i glasögon. Vi kan 

konnotera utan att veta att han är president Tuđman att denna man är viktig då 

han håller huvudet högt, ser avslappnad och samlad ut samt talar i en mikrofon. 

I bildtexten konnoterar vi attentat och förödelse. Då den fetade första raden 

lyder “Bara spillror”, förstår vi direkt att något har blivit attackerat och förstört 

och det som är kvar är “spillror”. I  rubriken  konnoterar vi att palatset har blivit 

attackerat och eftersom journalisten avslutar denna mening med ett 

utropstecken antar vi att det är panikartat. Texten innehåller pathos och ethos. 

Ethos då bland annat både Kroatiens president Franjo Tuđman och Jugoslaviens 

president Stipe Mesić diskuteras i texten. Journalisten skriver också väldigt 

berättande och detaljerat vilket ger ethos. Pathos eftersom journalisten 

exempelvis beskriver vilket  under det var att ingen av presidenterna inte blev 

skadade och att livvakter sprang runt nervöst  med dragna pistoler.  

 

 

6.3 Srebrenicamassakern 

Srebrenicamassakern skedde 1995. Nedan följer en analys av händelsens första 
vecka.  
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6.3.1 Dagens Nyheter 

Sammanfattning 

Dagens nyheter rapporterade om kriget i Bosnien sammanlagt 28 gånger under 

en veckas tid. Antal bilder som förekom under denna vecka var 14 st. DN:s 

rapport bestod främst av ethos och konnotationen till artikelrubrik och bildtext 

var främst oro och rädsla.  

 

Det är främst auktoritära källor som antingen citeras eller anges som referens. 

Därav har alltså de auktoritära mest talan i artiklarna. Människorna på bilden är 

oftast civila eller militärer (endast militärer av högre auktoritet får talan) och 

stumma i texten. Ett undantag är en artikel där en flyktingfamilj blir intervjuad 

och är med på bild och därmed får en större talan i artikeln.  

 

 

 

DN:s första artikeln ( Bosnien_DN_#1 - “Serberna intog Srebrenica”) har ingen 

bild. Rubriken  säger inte så mycket utifrån denotation. Om vi konnoterar kan vi 

läsa den som att ett gäng serber gick in i Srebrenica. Det skulle kunna vara en 

helt harmlös utflykt för den oinsatte. Om man däremot vet om att Srebrenica är 

en stad i Bosnien vilken serberna krigat mot förstår man att de intog staden med 

väpnad kamp. Texten  har viss logos då statistik på hur många människor det i 

sammanhanget handlade om. Även viss ethos finns då citat från 

bosnienserbiska armétalesman finns med, samt referat till FN-talesman och 

försvarsminister Voorhoeve. 

 

DN:s andra artikel ( Bosnien_DN_#2 - “Sanningens minut”) har en bild 

föreställande människor som går från ett flygplan, förbi kamerans synvinkel. 

Konnotationen är på grund av kläderna och säckarna de bär på att de är 

militärer som går från ett militärflygplan de rest med. Den erfarne läsaren skulle 
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kunna tänka utifrån att militärerna går mot vänster riktning i bild, att de är på väg 

hem eller tillbaka från någonting (enligt bildspråk är höger färdriktning på väg till 

någonting, och riktning mot vänster hem/tillbaka). Soldaterna ser pigga och 

friska ut vilket vi tyder beror på att de inte varit ute i krig utan kommer för att 

delta i det. Då stämmer dock inte färdriktningsslutsatsen. Rubriken “Sanningens 

minut” konnoterar vi till att det är skarpt läge och nu det gäller. Texten 

innehåller citat från biståndsminister Pierre Schori, och statschefen för den 

nordiska bataljonen samt Carl Bildt (som är ett stort och igenkänt namn i 

Sverige) är också han intervjuad. Detta visar på att journalisten har ethos. 

 

Det finns ingen bild till artikeln  Bosnien_DN_#3 - “Serber kör bort flyktingarna”. 

Rubriken  kan konnoteras som att serberna är elaka, flyktingarna är många eller 

oönskade eller att serberna inte vill ha med dem att göra. Att köra bort 

konnoteras i sammanhanget inte som att köra fysiskt i en kärra eller dylikt, utan 

att säga åt dem att ge sig iväg. Det finns ethos i texten  då Reuters och en 

presstalesman för FN refereras till. 

 

På bilden  till Bosnien_DN_#4 - “FN:s trovärdighet i fara”  ser vi bilar längst en 

väg. Vi konnoterar att de kör eftersom de har förare och lamporna tända samt 

befinner sig på en väg. Tre av bilarna konnoterar vi med hjälp av förkunskaper 

hos läsaren vara militärjeepar.  Rubriken  gör att vi med en gång funderar på vad 

som kan ha hänt för att rubba trovärdigheten hos FN. FN är generellt en 

förtroendeingivande organisation i Sverige och rubriken kan väcka oro eller 

skepticism hos läsaren. Bildtexten ger en känsla av medmänsklighet och värme 

och vi konnoterar UNHCR som bra och vänliga.  Texten  har ethos i och med citat 

från bland annat den amerikanske försvarsministern. 

 

Bosnien_DN_#5 - “Att återta Srebrenica ger storkrig”  har ingen bild, men utav 

rubriken   att döma ger artikeln läsaren en viss oro. “Att återta Srebrenica ger 
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storkrig” kan konnoteras i oro och rädsla. Storkrig läser vi som värre än bara krig, 

och det signalerar att det kan bli värre än “bara” krig. 

Viss ethos finns i texten  då en militär bedömare refereras till, dock inte mer 

specifikt än så vilket förminskar ethosen. 

 

Artikeln  Bosnien_DN_#6 - “14 000 flyktingar i Tuzla”  har tre stycken bilder. Den 

första bilden visar massor med människor, två bussar i bakgrunden samt några 

män i hjälm och med vapen. Konnotationen är att det är något slags kaos och 

förvirring bland människorna. Männen i hjälm tolkar vi som militärer som 

vaktar/styr upp på platsen. Bussarna har antagligen använts för att frakta alla 

människorna dit och de har nyss anlänt till platsen. Av att döma kläderna ser det 

ut att vara “vanliga” människor. På den andra bilden ser vi tre vuxna och en 

bebis. Konnotationen är seriös och pressad stämning. Den tredje bilden visar 

män som går med armarna uppåt, mot en dörr på ett hus. Detta är en symbol för 

att vara avväpnad och tillfångatagen, att de har mist sin fria vilja. Bildtexten 

bidrar till sympati och vi konnoterar att läget är jobbigt och hårt för flyktingarna 

som inte har något annat val än att finna sig i situationen. Rubriken ger en 

liknande känsla. Konnotationen blir (beroende på förkunskap om 

befolkningsmängd) att det är väldigt många människor i Tuzla. Texten har ethos 

i och med att citat och referat används från UNHCR:s talesman och Bill Clinton 

(dåvarande amerikansk president) bland annat.  

 

Bosnien_DN_#7 - “Hungriga och rädda på väg i tusental” har ingen bild. 

Konnotationen av rubriken är rädsla och oro både för de på väg och för 

situationen och framtiden. Frågor som vart de är på väg kan uppstå och det 

bidrar till oron och osäkerheten. Journalisten har ethos då en flykting är 

intervjuad i texten och pathos då hen har citerat flyktingens starka berättelse 

om hur de inte kunnat äta någonting på sju dagar. Det är också pathos till följd 
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av meningar och uttryck som; “Med rop och tårar återförenades några få 

lyckliga”. 

 

Artikeln publicerad efter har ingen bild utan består enbart av text. Rubriken till 

Bosnien_DN_#8 - “Nato planerar FN-reträtt” kräver att läsaren är införstådd 

med ordet reträtt (som här innebär att man backar FN:s trupper från sitt läge för 

att senare vinna på det). Rubriken skulle kunna ge en viss oro över att trupperna 

tvingas backa, eller som en tröst om man litar på hur Nato jobbar. Texten har 

ethos då USA:s dåvarande president Bill Clinton nämns och refereras till. 

 

Bosnien_DN_#9 - “Bildt varnar för återtåg”  har inte heller den någon bild. 

Rubriken  konnoterar rädsla och oro då Carl Bildt är ett betydelsefullt och 

förtroendeingivande namn i Sverige i rollen som EU:s medlare. Han är därför en 

person som man gärna litar på. På grund av att Bildt uttalar sig har texten  ethos. 

 

På bilden  till Bosnien_DN_#10 - “Efter fem år syns inget slut”  denoteras en 

grupp män. De står bakom ett staket och de är magra. Konnotationen blir att de 

de är fångar eller fängslade på något sätt utan mat. De har bar överkropp vilket 

kan tänkas bero på att de är fråntagna sina tillhörigheter. Bildtexten ger oro och 

empati. Och en skräck och skepticism för ondskan i världen. Rubriken 

konnoterar en hopplöshet och även den rädsla och oro.  

I texten  finns logos då fakta byggandes på olika årtal och månader presenteras. 

Ethos finns också eftersom källor finns med, såsom FN:s flyktingorgan UNHCR.  

  

Artikeln Bosnien_DN_#11 - “Bosnienserber anfaller Zepa”  har ingen bild. 

Konnotationen av rubriken är rädsla. Det krävs en viss förförståelse hos läsaren 

om vad Zepa är för att kunna förstå betydelsen. Journalisten använder sig i 

texten  av information som en talesman för FN, FN:s generalsekreterare, samt 

Frankrikes försvarsminister, uttryckt vilket ger ethos. 
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På bilden till Bosnien_DN_#12 - “Hoppas han får se sin son” står massor med 

människor bakom ett rep eller band av något slag, och framför står två män. 

Konnotationen är att alla människorna är flyktingar eller människor i behov av 

hjälp. Männen konnoteras som militärer som vaktar eller styr på platsen på 

grund av deras klädsel och statusfyllda ansiktsuttryck, samt på grund av 

avspärrning med repet. Människorna ser enkelt klädda ut och ser bedjande och 

lite desperat på militärerna. De hålls tillbaka av repet som skiljer dem från 

militärerna på andra sidan. En av militärerna ser ut att se in i kameran med ett 

bedjande uttryck i ögonen, Läsaren skulle kunna konnotera det som en 

önskning om empati och förståelse för militärens arbete. När man läser rubriken 

förstår man genom konnotation hur hårda förhållandena är och känner 

antagligen med människorna. Detta beror till stor del på att det är 

citationstecken i rubriken som gör att vi förstår att någon har uttalat det. 

Journalisten har ethos och pathos i artikeltexten. Den består tills stor del av 

hens egen vittnesskildring och en intervju med en ung kvinna. Valet av 

intervjuperson har bidragit till pathos då kvinnan ensam flytt till Norge med sitt 

lilla barn och nu är på väg tillbaka till Kroatien. 

 

Bosnien_DN_#13 - “Hetsig stämning i Tuzla” har en bild på en karta över 

Bosnien-Hercegovina och Serbien. Läsaren förstår med hjälp av klassiska 

kart-tecken och symboler att det är just en karta. Den visar vilka som har makten 

över olika områden i länderna.  Rubriken  gör att läsaren förstår att läget är spänt 

i Tuzla. Beroende på vad vad läsaren vet sedan innan kan hen konnotera att det 

handlar om flyktingar och eftersom situationen inte varit bra tidigare är den ännu 

sämre nu. Tomas Härstedt som är statschef för FN-bataljonen intervjuas och 

även journalistens egna vittnesskildringar finns med i artikeltexten. Journalisten 

har också beskrivit med starka ord vad hen sett vilket ger pathos, såsom 

“Utmattade äldre kvinnor som bärs på bår…”. 
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Bilden  till Bosnien_DN_#14 - “Goda möjligheter till humanitär hjälp” visar en 

karta över Bosnien-Hercegovina där läsaren med hjälp av utskriven 

teckenförklaring får förklarat vilka områden som styrs av vem. Under bilden på 

kartan finns ytterligare en bild som denoteras som en grupp människor som står 

bakom en man som vi ser ryggen på. Mannen, som kan konnoteras som militär 

på grund av sin klädsel ser ut att vakta/styra över alla människorna. Han står 

väldigt rakt och ser ut att bevaka dem. Människorna konnoterar vi till flyktingar 

(dels skulle läsaren kunna dra den slutsaten på grund av att hen är insatt i 

nyhetsflödet) men de ser ut att vara i behov av hjälp. En kvinna (konnotation 

genom huckle) ser in i kameran med bedjande ögon medan hon håller en man 

(konnotation genom hatt) under armen för att han ska hålla sig uppe eller för att 

inte tappa bort honom. Människorna står trångt och det ser jobbigt ut av att 

döma deras ansiktsuttryck.  Rubriken ger ett hopp och eventuellt en vilja hos 

läsaren att hjälpa. Konnotationen är att det är flyktingar som det finns möjlighet 

att hjälpa och den möjligheten har inte funnits tidigare. En del logos finns i 

texten  då siffror och statistik baserade på fakta presenteras, bland annat om 

antalet flyktingar som kommer till Sverige. Det finns också pathos i texten, då 

journalisten på ett beskrivande sätt förklarar hur förhållandena i flyktinglägret 

ser ut. 

 

Artikeln  Bosnien_DN_#15 - “Stormakter redo ge upp Zepa” har ingen bild. 

Rubriken  konnoteras som att det är ute med staden Zepa, Begreppet 

stormakter kräver viss förförståelse för att förstå hela innebörden av, men 

oavsett om en gör det eller inte är det ett respektingivande begrepp. I 

artikeltexten  går det hitta ethos då det refereras till exempelvis 

Försvarsdepartementet i Haag.  
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På  bilden till nästa artikel ( Bosnien_DN_#16 - “Alla vill berätta om det 

ohyggliga” ) syns fyra stycken vuxna människor som går mot kameran. En av 

dem har ett barn i famnen och ett i handen. Människorna längst ut i vardera kant 

av bilden konnoteras till militärer eftersom de har kläder med ett märke på vilket 

kan är en symbol för armén. De bär på väskor och en dunk med vatten som vi 

konnoterar tillhöra människorna i mitten. De två vuxna som går mellan 

militärerna bär även de på saker, men är civilt klädda. Barnen är relativt nakna 

och det som hålls i famnen ser ut att sova. Konnotationen är vidare att 

människorna får hjälp av militärerna att bära sina saker på väg någonstans. De 

har mycket packning vilket signalerar en längre resa.  Bildtexten bekräftar 

konnotationen av bilden. Vi förstår att det är svårt att att hjälp behövs. Texten 

har pathos redan i första stycket då inledningen är relativt emotionell, (vilket 

sedan i princip hela texten är). Vidare i andra stycket hittas ethos när journalisten 

skriver utifrån vad hen själv bevittnat och därefter följer fortsatta 

vittnesskildringar från folk i lägret. 

 

Rubriken  till Bosnien_DN_#17 - “Öppet gräl om militärinsats” säger oss inte så 

mycket. Begreppet “öppet gräl” konnoteras som att grälet inte sker i skymundan 

utan nu är offentligt och tillgängligt. Att det öppna grälet handlar om en 

militärinsats kan göra läsaren skeptisk och oroad för parternas professionalitet i 

ärendet (eftersom hen antagligen vet av tidigare erfarenhet att sådana saker 

inte brukar diskuteras offentligt). Bland andra Ulf Henricsson uttalar sig i texten 

vilket ger ethos. 

 

Inte heller Bosnien_DN_#18 - “Läger för 5 000 på tre dagar ”har någon bild. 

Konnotationen av  rubriken blir att läger är flyktingläger, att det handlar om 5 

000 människor och att det lyckats komma 5 000 människor till lägret under tre 

dagar. I och med detta kan läsaren tolka rubriken som att lägret är överfullt, att 

det finns stort behov av plats och boende för flyktingarna och att de strömmar 
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dit. Texten  har viss logos i och med siffror på antal flyktingar som tas upp, samt i 

och med de fakta på krav som ställts. Journalisten beskriver med laddade ord 

som förfärliga och primitiva vilket ger pathos, 

 

I den bildlösa artikeln Bosnien_DN_#19 - “Serberna påväg inta Zepa” 

konnoterar rubriken  oro, rädsla och krig. Eftersom tidigare artiklar har beskrivit 

hur serberna tagit över andra städer ger alltså denna artikel en rädsla att det 

återigen ska hända samma sak, i en fredad zon dessutom. I texten finns ethos, 

då bland annat flera FN-talesmän står som källor.  

 

Det finns ingen bild till den tjugonde artikeln  Bosnien_DN_#20 - “Bara barnen 

orkar röra sig” . Rubriken  konnoterar utmattning eftersom den beskriver barnen 

som de enda med energi. Det antas att det är flyktinglägren det talas om och att 

de äldre knappt orkar någonting. Texten  består av pathos och logos. Detta då 

journalisten beskriver hur flyktingarna mår och en svensk FN-soldat intervjuas.  

 

På bilden till Bosnien_DN_#21 - “Vreden vänds mot FN-soldaterna” är 

denotationen tre barn och en man i bakgrunden. Barnen är klädda i vitt och tittar 

in mot kameran samtidigt som de ler. Mannen (som är en soldat) sitter på ett 

fordon. Konnotationen blir att fordonet mannen sitter på är en stridsvagn från 

FN, därför kan vi också anta att mannen är en FN-soldat. Eftersom barnen är 

glada och är bredvid mannen går det att anta att de fått hjälp från just denna 

soldat och känner sig bekväma runt honom. Bildtexten  konnoterar hjälpsamhet 

och värme då journalisten beskriver hur FN-soldaterna har hjälpt flyktingarna. 

Rubriken  konnoterar oro och rädsla då ordet “vrede” ses som något negativt. Vi 

förstår att FN-soldaterna är i fara på något sätt.  

Texten  innehåller pathos då journalisten använder sig av meningar som 

“tusentals skrämda, frustrerade och hungriga människor trängdes utanför 

banområdet.”  
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Bosnien_DN_#22 - “ Goražde ska försvaras”. I denna artikel finns ingen bild. 

Rubriken  konnoterar vi som beslutsamhet. Rubriken står som ett citat, vilket 

betyder att någon uttalat dessa ord. Det går att förstå att denna person är 

beslutsam i att staden  Goražde inte ska komma till skada, den ska alltså 

försvaras. Texten består främst av ethos, då bland annat den dåvarande 

brittiske- och amerikanske utrikesministern, Carl Bildt samt den bosnienserbiske 

ledaren Radovan Karadžić.  

 

I Bosnien_DN_#23 - “Flyende nådde Tuzla” finns en bild som föreställer en 

karta av Bosnien och gränsen till Serbien. Det finns även beskrivningar i bilden 

av vad som hänt i de olika Bosniska städerna. Vi konnoterar här oro samtidigt 

som lättnad då vi får en större överblick av vilka ställen och människor som 

påverkats av den serbiska offensiven men också information om att situationen i 

Zepa för tillfället var lugn.  Artikelrubriken konnoterar lättnad eftersom de 

flyende förhoppningsvis har kommit till ett ställe som ger dem säkerhet. I texten 

finns ethos, då FN:s flyktingkommissarie är en källa. Men eftersom journalisten 

också adderar sin egen erfarenhet i texten får den också pathos. Journalisten 

skriver även om rykten och hur kvinnorna i Tuzla berättar om deras män och 

söner, men här finns ingen direkt källa.  

 

I den tjugofjärde artikeln Bosnien_DN_#24 - “Flyktingliv i smuts och leda” syns 

fyra personer på en bild. Det går att avgöra att det är en kvinna och tre barn på 

en soffa. Runt om dem ligger kläder och ovanför på väggen är det målat ett 

märke samt en skrift. Konnotationen blir att en mamma med sina barn har flytt 

och försöker nu hålla sig trygga på denna plats. Märket ovanför dem är den 

gamla bosniska flaggan, detta förstås genom ikon. Skriften bredvid är bosniska. 

Dock har bilden blivit kapad så hela meningen inte syns.  
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Bildtexten konnoterar motgång då journalisten beskriver förhållandena för 

flyktingarna som “outhärdliga”.  Rubriken konnoterar olidlighet, då flyktingarna 

lever ett liv i “smuts och leda”. I texten påträffas logos då artikeln handlar om en 

flyktingfamiljs liv, det bidrar nämligen till journalistens logos att ha någon som 

varit med om kriget, det gör personerna till en trovärdig källa. I texten finns även 

pathos, då journalisten bland annat beskriver hur mammans blick är tom och 

vilka horribla förhållanden de lever i.  

Eftersom en civilförsvarschef även används som källa i texten bidrar det till 

ethos.  

 

Bosnien_DN_#25 - “Bildt ska utreda evakuering av Zepa” har ingen bild. 

Artikelrubriken konnoterar hopp då evakuering av Zepa ska utredas och det är 

Carl Bildt som är mannen för jobbet eftersom han har auktoritet. Texten 

innehåller ethos eftersom bland annat Carl Bildt och den dåvarande 

ordföranden för EU-utrikesministerrådet står för den information journalisten 

uppgivit.  

 

På bilden  till Bosnien_DN_#26 - “Goraždes öde avgörande” denoterar vi fyra 

män klädda i samma typ av kläder. Tre av dem håller något i handen. De står i 

en ring mot varandra. Konnotationen är att Ratko Mladić samt tre soldater står 

och dricker tillsammans. Det är tveksamt om dom firar något då deras 

ansiktsuttryck inte visar någon speciell glädje.  Bildtexten konnoterar rädsla då 

journalisten skriver att den holländske FN-befälhavaren  tvingas att skåla med 

Mladić. Rubriken  konnoterar spänning eftersom muslimska enklaven Goraždes 

öde avgör om FN kan tvingas dra sig tillbaka. Då den dåvarande 

presidentkandidaten Bob Dole och den dåvarande chefen för FN-avdelningen 

vid Ukrainas utrikesdepartement anges som källa tyder detta på ethos i texten 

eftersom dessa innehar auktoritet.  
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Bosnien_DN_#27 - “UNHCR stoppar stoppar hjälp från Sverige” har ingen bild. 

Artikelrubriken konnoterar irritation och förvirring, då man som läsare känner att 

det är viktigt att hjälpa de som är i nöd. I  texten hittas ethos då journalisten har 

trovärdiga källor som räddningsverket och UD:s biståndsavdelning.  

 

I den sista artikeln Bosnien_DN_#28 - “Ingen strid för svenskar” som inte 

innehåller någon bild, konnoterar artikelrubriken maktlöshet då “ingen strid för 

svenskar” innebär att svenskarna inte kan hjälpa till fysiskt i Bosnien. Texten 

innehåller ethos, då tillförordnad informationschef på försvarsmaktens 

högkvarter används som källa genom hela texten.  

 

 

6.3.2 Aftonbladet 

Sammanfattning 

Det finns sju stycken artiklar publicerade om Srebrenicamassakern under den 

första veckan. Alla av dem är bildsatta med minst en bild per artikel. Nästan alla 

artiklar innehåller pathos, både i text och i bild. Det är till exempel bild på en 

kvinna som hängt sig, samt beskrivande texter om hur människor flytt från sina 

hem. Det finns också lite logos i och med vittnesskildringar, samt ethos vid 

referat. 

 

Precis som i DN:s artiklar om Srebrenica består även dessa av främst auktoritära 

källor. Bland annat syns Ratko Mladić på flera bilder samt blir citerad och får 

därför en talan i artiklarna. Förutom Mladić, syns främst flyktingar och militärer 

på bilderna, dock utan talan i text. Men även här finns ett undantag då en 

intervju med en flyktingfamilj görs i en av artiklarna.  
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I bilden  till Aftonbladets första artikel Bosnien_AB_#1 - “20 000 flyr för sina liv” 

om Srebrenicamassakern går det att denotera två fordon, en stor folkmassa och 

några som står ovanpå ett av fordonen. Människorna är klädda i alla möjliga 

färger. Konnotationen är att soldater (förstås genom index) står på ett fordon för 

att hålla koll på folkmassan som består av civila. På bilen står det “UN”, alltså 

Förenta Nationerna. Det är att anta att dessa soldater antingen hindrar folket 

från att lämna platsen eller att de skyddar dem. Under denna bild finns en 

annan liten som föreställer en karta över Bosnien med en förklaring av vad de 

olika färgerna betyder. Den visar vart attacker har skett. 

Bildtexten  konnoterar krig och kaos då texten beskriver hur flyktingar är 

panikslagna då de riskerar att utsättas för folkmord. Rubriken till artikeln 

konnoterar också krig och kaos då den beskriver att ett stort antal människor flyr 

för sina liv.  

Texten  består av pathos och dålig logos. Artikeltexten innehåller fem frågor 

som journalisten svarar på, några källor till informationen förekommer dock inte.  

 

I Bosnien_AB_#2 - “Han skålar- de flyr” finns det två stora bilder samt två små 

kartor under dessa. I den första bilden syns en man som står i profil och håller i 

något. Mannen är klädd i plagg som är blandat mörka och ljusa. Bredvid honom 

står en annan man klädd lika som den förstnämnda. Konnotationen här är två 

soldater som pratar. Han som står längst fram dricker något ur ett glas. I den 

andra bilden syns en folkmassa. Tre kvinnor med barn är i fokus. Kvinnorna bär 

sjalar och håller i väskor. Konnotationen är att denna folkmassa är på flykt, då de 

bär väskor och är i rörelse. De ser ut att ha något i sikte. Kvinnornas sjalar kan 

vara ett index på att de är muslimer.  Bildtexten konnoterar aggression. 

Journalisten skriver “UTE UR HELVETE I NATT” i fetstil och därefter följer en text 

om att krigskommendanten Ratko Mladić firar segern över Srebrenica med en 

skål medan människor flyr för sina liv.  Artikelrubriken konnoterar rädsla.  
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Texten  visar på pathos då journalisten beskriver den tuffa vägen för flyktingarna 

samt berättar att en av dem har berättat hur bosnien-serbiska soldater skjutit 

ihjäl civila. Journalisten citerar också Ratko  Mladić och Radovan Karadžić i slutet 

av artikeln vilket tyder på ethos.  

 

På bilden till den tredje artikeln Bosnien_AB_#3 - “Han är vår tids Hitler” 

denoterar vi en man som håller händerna i sidorna. Han har en mörk kortärmad 

skjorta och klocka på sig och han ler samtidigt som han tittar in i kameran. 

Bakom honom syns hus och något mörkt bakom hans huvud som korsar bilden. 

Konnotationen är att den bosnien-serbiske överbefälhavaren Ratko Mladić tittat 

in i kameran och är stolt. Vi kan anta att han är stolt över segern i Srebrenica. 

Bakom honom verkar det stå en helikopter.  

I bildtexten är konnotationen hat och skepticism då journalisten beskriver 

Mladić som “SLAKTAREN FRÅN BOSNIEN” och skriver hur han är den som har 

balkans öde i händerna. När vi läser  artikelrubriken konnoterar vi massmördare 

och världskrig eftersom så många dog under Hitlers befäl. Hitler ser vi som en 

av de värsta männen genom tiderna och därför konnoterar vi att Mladić också är 

en lika hemsk man som Hitler.  Texten  som handlar om Ratko Mladić består till 

stor del av pathos. Journalisten beskriver vilken typ av man överbefälhavaren är 

i ingressen. Han nämner att “ögonen är smala, hårda och misstänksam. Kroppen 

liten och satt.” och “Han beskrivs som en modern Hitler eller ny Saddam. En 

sadistisk psykopat. Hyperintelligent och hänsynslös”. Redan här har journalisten 

valt en känsloladdad text som avgör vilken inställning läsaren kommer ha till 

Mladić i resten av nyheten.  

 

I Bosnien_AB_#4 - “En mors stora förtvivlan” finns en bild  där en person håller i 

ett barn och tittar in i kameran. Bredvid sitter två andra personer. Alla har ljusa 

kläder. Personen till höger håller huvudet i sitt knä. Konnotationen är att en mor 

med sitt barn har blivit utsatt för händelserna i Srebrenica och försöker hitta 
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skydd. Mamman ger fotografen en blick som består av oro. Bredvid henne sitter 

en pojke som gråter. Pojken är antingen utmattad eller traumatiserad. 

Bildtexten konnoterar flykt och krig då den beskriver hur människorna i bilden 

tagit sig från Srebrenica till Tuzla med endast några klädbyten. Artikelrubriken 

konnoterar sorg då det går att förstå att en mor kan ha förlorat både sin man och 

barn i kriget. Det finns två andra bilder i artikeln också. Den ena föreställer en 

människa i skogsmiljö i profil. Vi konnoterar att det är en kvinna som hängt sig 

själv i ett träd. Detta troligtvis på grund av de tragiska omständigheterna. 

Bildtexten på denna bild beskriver att den bosniska kvinnan hade hängt sig själv 

med en sönderrivet lakan och var en av de över 40 000 flyktingar som bortförts 

från Srebrenica. Vi konnoterar här hopplöshet, att flyktingarnas sista utväg är att 

begå självmord. I den sista bilden denoterar vi en folkmassa bakom ett vitt rep. 

Framför repet står två mörkklädda män med huvudbonad. Konnotationen är att 

två soldater (förstås genom index) håller koll på folkmassan. De verkar vakta 

något eftersom de står med sina vapen i armarna. I bildtexten konnoterar vi 

hjälpsamhet eftersom svenska FN-män bevakar en sjukstuga för flyktingarna i 

Tuzla. Texten  innehåller pathos. Journalisten skriver om sina egna upplevelser i 

Bosnien. Till exempel uttrycks bland annat journalistens empati för människorna 

vid flera tillfällen. Något återkommande i texten är ett par röda halksockor, 

något viktigt i journalistens berättelse. Detta känns inte alls som en artikel, utan 

mer som en krönika.  

 

Bosnien_AB_#5 - “Vi låter oss inte utrotas” är den femte artikeln i Aftonbladets 

rapportering. På bilden  till artikeln går det att denotera en person som kramar 

och pussar ett barn. I famnen ligger ett nyfött barn. Det ser ut som att de är i en 

kal korridor. Konnotationen är att en av flyktingarna har lyckats ta sig till ett 

sjukhus för att föda sitt barn. Detta förstår vi genom index då hennes klädsel 

påminner om hur en sjukhus utstyrsel brukar se ut. Hon är tröstar sitt äldre barn 

genom pussar. Bildtexten konnoterar kortvarig lättnad eftersom kvinnan 
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lyckades föda sitt barn tryggt. Men kriget och flykten är inte över än. Bildtexten 

konnoterar styrka och hopp. Texten innehåller pathos och logos. Artikeln 

handlar om kvinnan på bilden och hennes upplevelser.  

 

På bilden  till Bosnien_AB_#6 - “Fredsforskaren vill bomba” ser vi fyra 

personer. En av dem håller något mot ansiktet och håller i ett vapen. 

Konnotationen är att två av dessa personer är soldater. Den sista personen har 

också en slags auktoritet då märket på ärmen tyder på detta. Soldaten med 

vapnet pratar i en walkie talkie och tittar på ett kort som den mannen med 

annan auktoritet håller upp. Det är att anta att något viktigt angående kriget 

diskuteras. Eftersom soldaten inte verkar vara beredd med vapnet och 

ouppmärksam mot omgivningarna förstår vi att det just i denna bild inte är en 

farlig situation. Bildtexten konnoterar hjälpsamhet och hopp då en svensk 

FN-soldat stoppade elitstyrkan från att ta sig in i flyktinglägret utan att lägga 

ifrån sig vapnen. Rubriken  konnoterar förvirring och oro eftersom en 

fredsforskare vill bomba.  Texten  består av logos då journalisten intervjuar en 

fredsforskare och tar upp dennes argument angående kriget.   

 

I den sjunde och sista artikeln Bosnien_AB_#7 - “Vi bönfaller om våra liv” finns 

en  bild  på fyra personer. Två av dem håller en hand i sitt ansikte. Konnotationen 

är sorg. Tre kvinnor sörjer varav ett litet barn sitter ovetandes om 

omständigheterna i sin mammas knä. Det är att anta att de antingen har förlorat 

någon i kriget eller bara är förtvivlade över situationen.  Bildtexten konnoterar 

oro och sorg då serbiska styrkor nu också har intagit Zepa. Rubriken konnoterar 

sorg och desperation då folket bönfaller om deras liv.    I texten påträffas ethos, 

då journalisten citerar en FN-talesman. Även pathos finns då känsloladdade ord 

som “skräckslagna” och “nödrop” används.  
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7. Resultat och diskussion 

Nedan sker en sammanställning av den slutsats analysen lett till, samt en 
diskussion kring denna och arbetet i sig. 

7.1 Resultat 

★ Vilka skillnader finns i rapporteringen av de valda händelserna i 

respektive krig i DN och Aftonbladet? 

 

Dagens Nyheter rapporterade om krigen sammanlagt 55 gånger under de tre 

olika händelserna. Detta betyder att tidningen rapporterade mest då 

Aftonbladet endast fick ihop 17 artiklar. Alla Aftonbladets artiklar består av minst 

en bild. Av DN:s  artiklar är 34 st bildsatta.  

 

Efter granskningen är det uppenbart att Aftonbladet inte engagerade sig i 

belägringen av Dubrovnik då de endast skrev om händelsen en enda gång 

under en veckas tid. De resterande krigens artiklar är också få men uppslagen 

stora. Både fokus och inramning ligger på stora bilder och att beröra folk, vilket 

vi kan se i både text och bilder.  

DN:s artiklar var många men inte alla bestod av bilder. Denna granskning visar 

på att DN:s fokus ligger i att berätta vad som händer i krigen.  

Eftersom DN tydligt lägger fokus på auktoritära källor, består artiklarna främst av 

ethos medan Aftonbladet fokuserar på känslomässig koppling då deras artiklar 

präglas av pathos. Det syns också att Aftonbladet riktar in sig mer på offer och 

medverkande i krigen då det finns ett flertal intervjuer med dessa. Även 

svenskar som antingen påverkats av kriget på något sätt intervjuas. 
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Bilderna i DN:s artiklar består främst av militärer i tjänst och flyktingar samt 

förstörd omgivning. Aftonbladets bilder föreställer främst flyktingar. På flera 

bilder syns även dödsoffer. Bildmässigt rapporterar båda tidningarna alltså 

ganska lika, med skillnaden att Aftonbladet har lite mer pathos och känsligt 

material. 

 

När det kommer till hur krigens medverkande framställs går det klart och tydligt 

se att Aftonbladet vill att läsaren ska tycka synd om de offer krigen fört med sig. 

Känsloladdade ord används gång på gång för att beskriva förödelsen.  

Ett exempel på skillnaden mellan vad vi ska tycka om offren i jämförelse med 

överbefälhavaren Ratko Mladi ć finns i artikeln  Bosnien_AB_#3 - “Han är vår tids 

Hitler” . Genom att titeln beskriver honom som en ny Hitler med en stor bild där 

han ler in i kameran samtidigt som en liten bild med flyktingar bakom ett 

taggtrådsstängsel syns under honom säger journalisten att detta är en man vi 

ska frukta och hysa agg mot. Han är den onde, “slaktaren från Bosnien” och 

flyktingarna är de goda och drabbade. Detta kan kopplas till 

representationsteorin eftersom fenomenet slakt är någon negativt i den 

bemärkelsen att det dödar, vilket därför ger en negativ stämpel av mannen. 

Lindgren (2009) pratar i sin bok om ett exempel: när vi ser ett par glasögon och 

någon med böcker i famnen så kopplar vi det till att personen är en “nörd” då vi 

har förkunskaper om vad en nörd innebär. Därför kopplar namnet “Hitler” direkt 

till död och förödelse. På grund av detta representeras Mladi ć som en hemsk 

människa och mördare i texten. Detta kan också kopplas till teorin framing då de 

valt att rama in honom på ett sådant sätt. 

 

Aftonbladet använder också ofta benämningen “serberna” när de ska förklara 

vilka de onda är: “attackeras av serberna” och “- serberna vill utrota oss” är 

exempel på meningar som påträffats i artiklarna. Detta är också något DN 

använder sig väl av, speciellt i artikelrubrikerna. “Serberna intog Srebrenica”, 
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“Serber kör bort flyktingarna” och “Serberna påväg inta Zepa” är de som 

förekom under veckan då DN rapporterade Srebrenicamassakern. Att benämna 

de onda genom nationalitet kan ge läsaren en helhetsbild av att alla serber är 

onda när den rätta benämningen bör vara exempelvis “bosnien-serbisk militär”.  

Detta är något som även Sommelius (1993) tar upp i sin rapport. Det nyss 

omtalade kan kopplas till framing teorin (Milovanović & Persson, 2016) då 

journalisten har formulerat sig likadant genom de olika artiklarna och därmed 

bestämmer vad läsaren ska tänka när de ser ordet “serber”.  

 

De största markanta skillnaderna i DN och Aftonbladets rapportering är alltså 

mängden rapportering samt textinnehållet och tidningarnas olika fokus.   

 

7.2 Diskussion   

Av resultatet kan vi läsa att de olika tidningarna har ramat in krigen på olika sätt, 

DN för att informera och Aftonbladet för att beröra. Detta kan vi koppla till 

artikeln Cultural influences on the news: Portrayals of the Iraq war by Swedish and 

American media  av Gina G Barker (2012) där USA analysers som mer maskulint 

rapporterande och Sverige som genom ett mer feminint sätt. I denna analys 

skulle då DN stå för den maskulina rapportering med bilder på militärer och 

uttalanden av personer i maktpositioner, och Aftonbladet som den feminina då 

vittnen får höras och det är mer fokus på offren för kriget. Det finns dock 

skillnader mellan vår studie och artikeln då det inte är lika stor skillnad på de 

olika tidningarna på så sätt att de enbart inte informerade på ett visst sätt, utan 

bara mer eller mindre, beroende på tidning och sammanhang. 

 

Från Sommelius forskning gick det att se hur tidningarnas jobb och 

engagemang såg ut i jämförelse med TV och radio. I Sommelius (1993) rapport 

menade han att TV inte gjorde bra ifrån sig i rapporteringen av kriget medan det 
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i radions värld såg bättre ut. Genom vår studie kan vi se som tidigare sagt att DN 

höll en hög mängd av rapportering medan Aftonbladet inte alls var lika 

engagerad och i ett krig till och med bara rapporterade en enda gång, hur det 

kom sig är intressant att titta vidare på. Något som även är intressant att titta på 

är om innehållet i tidningarna stämmer eller om de som i Sommelius (1993) 

rapport om nyhetsinslagen, uppgav fel fakta.  

 

Av resultatet kommer vi fram till att tillvägagångssättet som valdes var det 

korrekta för att besvara studiens frågeställning. Metoderna gjorde att det 

enklare gick att gräva djupare i artiklarna. Innan analysen hade vi tankar kring 

hur resultatet kunde tänkas bli, att Aftonbladet siktar på att vara mer dramatisk 

medan DN:s mål var att ge lite grundligare information med en politisk inriktning. 

Våra tankar bekräftades sedan av analysen.  

 

Det svåraste med studien var valet av material. Hur lång tidsperiod som skulle 

vara mest aktuell och sedan hur många artiklar under den perioden som skulle 

analyseras. Dessa artiklar skulle även uppfylla vissa kriterier, exempelvis att de 

inte fick vara under 200 ord. Vissa av tidningarnas artiklar var även i olika 

kategorier såsom “analys” och “ledare”. Dessa skulle även sorteras som antingen 

användbara eller icke användbara. Innan arbetet med analysen kom igång 

gjordes en pilotanalys där enbart två artiklar analyserades och därefter 

konstaterade vi att vi behövde ha desto fler vilket ledde till att vi valde att titta 

på en veckas tid. Detta såg vi som en bra metod för att veta hur vi skulle gå 

vidare med materialet och är något vi kommer ha i åtanke för fler framtida 

forskningar. 

 

Denna studie kan användas i framtiden om någon är intresserad av att forska 

vidare inom hur svensk media rapporterar krigssituationer.  
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8. Fortsatt forskning 

Analysen gav svar på hur tidningarnas rapportering skilde sig från varandra, 

bland annat genom vad för retorik journalisten använt sig av i artiklarna. En sak 

som hade varit intressant att analysera är hur journalisten i fråga vidare förhåller 

sig till ämnet och sin text.  Tar hen någons parti? Är hen objektiv till frågan? Vad 

gäller för journalister generellt? Michael Karlsson och Jesper Strömbäck har 

skrivit en bok som skulle kunna användas till teoridelen och sedan även 

analysen; Handbok i journalistikforskning. Det hade varit intressant att se om det 

gick att finna något mönster i hur journalisterna jobbar utifrån vilken tidning de 

skriver för till exempel - alltså likt denna analys fast med fokus på journalistens 

objektivitet. 

Ett annat förslag är att gå vidare och se hur rapporteringen i andra ämnen skiljer 

sig mellan tidningarna, samt gå in på vad för skillnad det är på dagstidningar och 

kvällspress dels historiskt men också hur människor i samhället ser på de olika 

formaten. 
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