
1. Inledning
Detta  är  en  komparativ  studie  gällande  hur  den  pågående  Pakistankonflikten 

gestaltas i nyhetsinslag på Sveriges Television respektive den amerikanska kanalen 

Fox News hemsidor.

SVT och Fox News är två kanaler som arbetar utifrån olika grundprinciper, SVT är 

en Public service kanal, medan Fox News är en kommersiell  TV kanal.  Detta i 

samband  med  Sveriges  och  USA:  s  kulturella  skillnader,  samt  förhållande  till 

Pakistan gör det intressant att undersöka och lyfta fram vilka skillnader och likheter 

som faktiskt finnes gällande rapporteringen kring denna konflikt, vilket också är 

vårt huvudsakliga syfte med studien.  

För att avgränsa materialet har vi valt att analysera de nyhetsinslag som presenterats 

på  SVT  och  Fox  News  hemsidor  under  dagarna  5  –  9  november  2007.  De 

analysverktyg vi har använt för att besvara vår forskningsfråga är en innehållsanalys 

i form av diskursanalys och bildanalys. Resultaten presenteras i en analysdel och vi 

diskuterar sedan detta ur ett teoretiskt perspektiv i en slutdiskussion.
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2. Syfte och frågeställning
Vi fann konflikten i Pakistan av intresse eftersom den har pågått en tid, men främst 

för  att  den  nyligen  har  blossat  upp  igen.  Att  jämföra  ett  amerikanskt  ägt 

kommersiellt tevebolag med ett svenskt public service- bolag och studera skillnader 

i  rapporteringarna är  en intressant aspekt.  Speciellt  eftersom USA och Pakistan 

sedan händelserna kring 11 september har varit i allians med varandra i kampen 

mot terrorismen.

Vårt mål med studien är inte att bekräfta de två kanalernas olikheter, då kanalernas 

grundförutsättningar  är  olika.  Syftet  med  uppsatsen  är  istället  att  genom  en 

innehållsanalytisk form av diskursanalys och bildanalys blottlägga vilka skillnader 

och likheter som finnes i nyhetsrapporterandet gällande den specifika konflikten i 

Pakistan. Vi lägger således fokus på hur urvalet av information och bilder ser ut, 

samt  på  vilket  sätt  konflikten  och  de  involverade  personerna  förmedlas  i 

nyhetsinslagen.

Vår frågeställning är således: Vilka skillnader och likheter finns mellan Fox News 

och  SVT:s  nyhetsrapportering  i  inslagen  av  händelserna  kring  den  pågående 

Pakistan konflikten?

För att besvara frågeställningen kommer vi att arbeta i två steg och utgå från ett 

antal frågor.

1. Det första steget är att ta reda på vad som sägs och vilka bilder som visas i 

nyhetsinslagen. Inslagen vi analyserar har vi hämtat från nyhetskanalernas 

hemsidor. 

2. Andra steget är att göra en djupdykning där vi tar reda på följande frågor: 

Vilket  är  bildernas  innehåll  och hur  tolkar  vi  innehållet?  Hur framställs 

personerna  i  bilderna?  Vilka ord upprepas?  Hur används  tonläget?  Hur 

används kroppsspråket? Vilken vinkling finns i inslagen? Vilka förhållanden 

har bilderna till utsagorna?           
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3. Bakgrund 
För att kunna föra en löpande diskussion och förstå vad det är vi undersöker är det 

viktigt  att  erhålla  kunskap om de två kanalernas  bakgrund och förutsättningar, 

samt bakgrunden till den pågående konflikten i Pakistan. Nedan kommer vi att ta 

upp  olika  aspekter  som  är  viktiga  att  känna  till  för  att  förstå  innehållet  i 

nyhetsinslagen. Med andra ord skapar vi genom bakgrunden en bättre förförståelse 

för ämnet vi studerar.

3.1 Sveriges Television
Vi har valt att arbeta med nyhetsinslag från SVT eftersom de är en av Sveriges 

ledande kanaler gällande nyhetsrapportering, samt att SVT är en Public service- 

kanal vilket är Fox News raka motsats.  Detta gör att det blir mer intressant att 

undersöka  skillnader  men  kanske  främst  likheter  i  nyhetsrapporterandet  av 

konflikten i Pakistan. 

SVT är  en  Public-service  kanal  vars  huvudsakliga  uppgift  är  att  bedriva  ”TV-

verksamhet som står i allmänhetens tjänst". ”. Villkoren för Public-service verksamheten 

kan  enligt  TV-utredningens  betänkande  sammanfattas  som  geografisk  rättvisa, 

redaktionellt oberoende, mångfald och balans, ett omväxlande programutbud av 

god kvalitet  och  finansiering  genom avgifter”  (Arbetsdokument  från  Rådet  för 

mångfald inom massmedierna, 1996:25). 

SVT: s uppdrag är att bedriva TV-verksamhet som står i allmänhetens tjänst och 

det  finns således  olika riktlinjer  som gäller  för programverksamheten,  några av 

dessa är bland annat: SVT skall arbeta för att främja kulturlivet, det mångkulturella 

samhället  skall  speglas,  barn  och  ungdom  skall  få  större  utrymme, 

programföretagen skall  arbeta för kvalitetsuppföljning, det skall  finnas utrymme 

för  mångfald  av  åsikter  och  meningsyttringar,  olika  perspektiv  skall  beaktas  i 

nyhetsförmedlingen så att de inte ensidigt värderas från Stockholms utgångspunkt 

och  även  att  språkliga  och  etniska  minoriteters  behov  skall  beaktas.  Som  det 

framgår av texten ovan är SVT en styrd kanal som i sina nyhetssändningar måste 

ha  flertalet  olika  regler  att  förhålla  sig  till.  (Arbetsdokument  från  Rådet  för 

mångfald inom massmedierna, 1996:25).  
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SVT innehar två stycken nyhetsprogram som tillsammans med Nyheterna i TV4 är 

nyhetsledande i Sverige. Dessa tar upp en betydande del av sändningstiden, vilket 

bland annat beror på att nyheter ger en mer seriösare och professionellare bild av 

kanalen, något som är primärt i den konkurrens som råder på marknaden. Under 

hela  1900-talet  så  var  Rapport  det  mest  populära  med Aktuellt  strax  efter  sig. 

Nyheterna  på  TV4  ligger  under  2000-talet  fortfarande  något  efter,  men  ökar 

kontinuerligt sin publikandel (Jönsson, 2004:71). 

Aktuellt  benämns  som  det  kommenterande  och  det  förklarande 

nyhetsprogrammet, vars uppgift är att endast ta upp några få ämnen som det sedan 

fördjupas i. Rapport är istället det heltäckande programmet, som ger en komplett 

bild  av  händelser  i  världen  (Arbetsdokument  från  Rådet  för  mångfald  inom 

massmedierna, 1996:25).  

3.2 Fox News

Vi har valt att jämföra SVT med Fox News eftersom Fox News är den ledande 

nyhetskanalen i USA, dem har fler tittare än alla de konkurrenterande amerikanska 

nyhetskanalerna  som tillexempel  CNN,  MSNBC och  Headline  News.  Att  hitta 

likheter mellan SVT och Fox News är intressant för oss eftersom Fox News  sätt 

att rapportera nyheter på är känd för att vara vinklat till fördel för en konservativ 

politisk agenda. Svenska SVT arbetar som sagt efter Public service riktlinjer vilket 

bland  annat  innebär  att  dem  måste  sträva  efter  objektivitet  gällande 

nyhetsrapportering.

Fox News Channels slogan lyder som följande:  “We Report,  You Decide.” Fox 

News  Channel  är  en  amerikansk kabel-TV kanal. Kanalen  ingår  i  Fox 

Entertainment  Group,  som  ägs  av  det  Rupert  Murdoch-kontrollerade  bolaget 

News Corporation. Fox News som kanal lanserades den  7 oktober 1996 och har 

under de senaste åren varit mycket framgångsrik på den amerikanska marknaden. 

Fox News har idag fler tittare än konkurrenterna CNN, MSNBC och Head line. 

Kanalen har kritiserats framför allt för att den inte, tydligt nog, drar en linje mellan 

nyhetsrapportering och politiska åsikter (jämför uppdelningen mellan nyhetsartiklar 

och  ledare  i  tidningar).  En  del  av  kanalens  framgångar  kan  sägas  bero  på 

programledarna som gärna uttrycker sina åsikter.  Kanalens politiska objektivitet 
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har därför ofta ifrågasatts. En annan vanlig invändning mot kanalen är att  dess 

urval av nyheter, val av gäster och dylikt är vinklat till förmån för en konservativ 

politisk agenda.

 

3.3 Konflikten i Pakistan

1999 störtade general Pervez Musharraf  premiärministern Nawaz Sharif  genom en 

kupp och tog makten över landet. Efter terroristattacken den 11 september 2001 

har  Pakistan  och  Musharraf  dominerats  av  USA:  s  kamp  mot  terrorismen, 

eftersom USA krävde att presidenten skulle hjälpa till att bekämpa talibanerna och 

anhängare till Al Qaida som under en längre tid har haft en fristad någonstans i 

gränstrakterna mellan Pakistan och Afghanistan. Detta har medfört att Musharraf  

hamnat i kläm mellan USA och islamister i Pakistan och han har varit utsatt för ett 

flertal mordförsök den senaste tiden.

Sommaren  2007  ockuperades  den  Röda  moskén  i  Islamabad  av  en  grupp 

extremister och över hundra personer dog när den Pakistanska militären drev ut 

ockupanterna,  detta  är  en  bakomliggande  orsak  till  att  konflikten  de  senaste 

månaderna  har  trappats  upp.  Trots  arbetet  mot  talibanerna  tros  regionen 

Waziristan fortfarande vara  en bas  för  Al  Qaida och dess  anhängare.  Efter  att 

Musharraf  tidigare detta år sparkade Iftik har Chaudhry som var en kritisk domare 

i Pakistans högsta domstol uppstod ett ökat missnöje mot presidenten. 

Den  6  oktober  utnämnde  Musharraf  sig  själv  till  president.  Två  tidigare 

premiärministrar  i  exil  utmanar  dock  Musharraf  om  makten.  Benazir  Bhutto 

(premiärminister 1988-1990 samt 1993-1996), har gjort upp med honom om en 

maktdelning.  Även  Nawaz  Sharif  har  blandat  sig  i  maktkampen.  Han  ledde 

Pakistan 1990-93 och 1997-1999. Sharif  gjorde i september ett försök att återvända 

till Pakistan men skickades ut ur landet efter bara några timmar. 

Läget  försämrades nyligen ytterligare  när  president  Musharraf  den 3 november 

2007 utfärdade ett  undantagstillstånd.  Detta trappade upp konflikten ytterligare 

och ett resultat blev våldsamma demonstrationer på gatorna i Pakistan. Det är alltså 
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nyhetsrapporteringen  från  denna  konflikten  under  datumen  5-9  november  vi 

kommer att analysera (Utrikespolitiska institutet, www.ui.se).

3.3.1 Vad är innebär ett undantagsillstånd?

Undantagstillstånd är ett rättsligt tillstånd där vissa normala lagar och rättigheter 

sätts  ur  spel  och  vissa  myndigheter  får  utökade  befogenheter.  Ett 

undantagstillstånd förklaras av  regeringen och oftast till följd av  naturkatastrofer, 

civila oroligheter, krig eller liknande omständigheter som hotar samhällets struktur 

eller  existens.  En  vanlig  åtgärd  vid  undantagstillstånd  är  införande  av 

utegångsförbud.  Det  är  vanligtvis  olagligt  att  ändra  undantagslagarna  eller 

konstitutionen så länge undantagstillstånd råder.  

3.4 Vad är en konflikt?
Begreppet  konflikt  har  sitt  ursprung  ur  latinets  ”conflictus”  som  betyder 

sammanstötning, motsättning eller tvist.  Maltén har gjort en sammanfattning av 

begreppet:

”En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet 

mellan mål,  intressen,  synsätt,  värderingar,  grundläggande behov eller  personlig 

stil” (Maltén, 1998:145).

Barbro Esbjörnsdotter ger i sin bok ”Lär dig förstå och lösa konflikter” exempel 

på  hur  begreppet  konflikt  definieras.  Exempel  på  synonymer  är:  strid,  tvist, 

slagsmål,  sammanstötning,  strejk,  tvekamp,  ofred,  vapenskifte  och  slaktning 

(Esbjörnsdotter, 2005:19). I stora drag kan man definiera begreppet i termerna att 

det råder en konflikt när olika intressen eller behov inte kan tillgodoses samtidigt. 

Detta kan röra sig om olika förhållanden, alltifrån äktenskapets oskiljaktigheter till 

länders kamp om oljetillgångar i  havet.  Hon menar även på att konflikter är en 

naturlig del av livet och att de är omöjliga att undvika. Därför måste vi lära oss leva 

med dem och hantera dem. Att inneha kunskap om hur konflikter uppkommer, 

hur  de  påverkar  oss  samt  vilken  möjlighet  man  erhåller  till  att  bidra  till  dess 

upplösning medför en positiv framtida verksamhet till hur man förebygger dessa. 

Hon  poängterar  dock  att  man  inte  behöver  lösa  alla,  en  del  har  nämligen  en 

förmåga att lösa sig själva (Esbjörnsdotter, 2005:9-11).
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Forskaren  Svante  Karlsson  beskriver  i  sin  bok  ”Freds  och  konfliktkunskap” 

begreppet som en strävan efter  ouppkomliga mål som involverar två eller flera 

parter. Denna strävan blir oftast destruktiv då det ligger svårigheter i att komma 

fram till en givande lösning. Dock behöver inte en konflikt vara av negativ verkan 

utan kan även förbättra den aktuella situationen. Han delar upp begreppet i två 

sidor, närmare bestämt subjektiva och objektiva konflikter. Med den förstnämnda 

menar han att en konflikt är enbart existerande om den uppfattas av båda berörda 

parter,  till  exempel om en slav inte är medveten om sin position finns det inte 

heller någon konflikt mellan denna och sin herre. Den objektiva är då motsatsen 

mot detta och säger att det föreligger en konflikt oberoende på hur medvetenheten 

gestaltas. (Karlsson, 2004:84-85)

Kim Gabrielson skriver i sin bok ”Krig och fred” att konflikt är ett svårdefinierat 

begrepp och pekar på en grundsyn som många författare ansluter sig till: 

”En konflikt existerar om A och B finner det omöjligt att  fördela eftertraktade 

värden på ett sätt som tillgodoser både A:s och B:s mål och intressen” 

Målkonflikter menar han är när två eller flera parter har samma mål, till exempel 

gör anspråk på samma område eller på samma råvaror. Gabrielson skriver vidare 

att detta har varit och är den vanligaste typen av konflikter. Intressekonflikter är av 

annan art, de är strukturellt definierade. ”Med detta avser vi att det finns relationer 

mellan stater och att deras relationer medför eller innebär ett ojämlikt förhållande 

mellan stater” (Gabrielsson, 2003:14-15). 

3.5 Krig som begrepp
De flesta är eniga om att en konflikt måste innehålla någon form av fysiskt våld för 

att  kunna  kallas  krig.  Det  kan  som  exempel  vara  en  officiellt  deklarerad 

fienderelation  mellan  olika  aktörer,  där  politiska  handlingar  eller  anspråk  på 

territorium ligger bakom (Karlsson, 2004:86). Gabrielsson tar upp olika kriterier 

som krävs för att en konflikt ska kunnas betecknas som krig:

• Det är självklart att det krävs minst två parter för att ett krig ska kunna 

utkämpas, dock ligger det frågetecken i hur mycket som krävs för att en 

konflikt ska kunna benämnas krig. Det vill säga hur mycket ”organisation” 

krävs det i dödandet.
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• Att  krig  inte  kan  finnas  föras  utan  våld  är  en  annan  självklarhet.  Som 

kriterier  använder  sig  forskare  ofta  av  antal  dödsoffer,  där  gränserna 

varierar. 

• Tiden är en annan viktig aspekt. Striderna borde pågå under en så kallad 

minimitid för att få kallas krig. 

(Gabrielson, 2003:24)

Svante Karlsson hänvisar vidare till von Clausewitz yttrande det vill säga att krig är 

en följande del på politiken fast med andra medel. Enligt honom så betyder detta 

att  krig  inte  i  första  hand  ses  som  våldshandlingar  utan  istället  som  politiskt 

verkställande. Med andra ord handlar det om relationer till exempel förhållandena 

mellan stammar, imperier, nationalstater, men även ”inhemska” som till exempel 

etiska, politiska och juridiska grupper (Karlsson, 2004:86). 
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4. Teori
För att  skapa en förståelse för det  material  vi  ska analysera kommer vi  i  detta 

avsnitt gå igenom ett antal begrepp som är av relevans för arbetet. Dessa begrepp 

kommer vi även att använda i vår slutdiskussion, alltså kopplar vi resultaten från 

analysen till följande teoretiska perspektiv.

4.1 Nyhetsförmedling och nyhetsvärdering
Television  är  ett  medium  som  når  ut  till  de  stora  massorna  båda  nationellt, 

internationellt  och globalt  i  sin utsträckning.  Nyheter på TV, i  tidningar och på 

Internet är det som uppdaterar oss snabbt och effektivt om händelser ute i världen. 

Nyheter  på  TV  är  dominerande  och  många  föredrar  det  framför  nyheter  i 

tidningen. Men vad är det som gör att vi faktiskt känner igen en nyhetssändning på 

TV? Alla nyhetssändningar har bestämda koder i form av retorik och regler för till 

exempel klädsel, sätt att tala på, uppbyggnad och struktur i programmen med mera. 

”News  presenters  are  coded  as  professional,  serious  and  authorititative.  These 

connoted meanings are supported by the impersonal linguistic codes used in news 

presenters speech, and the lack of  gestural signs which might connote emotion or 

involvement  in  the  news  stories  they  present”  (Bignell,  2002:110).  Skillnader 

gällande formen på nyhetsrapporterandet  i  olika länder finns såklart,  men i  det 

stora  och  hela  så  kan  de  flesta  människor  automatiskt  känna  igen  en 

nyhetssändning på TV oavsett vilket språk det är på (Bignell, 2002:110).

4.1.1 Objektivitet
Medierna har som sagt fått en betydande del av vårt samhälle och att de innehar 

makt över våra åsikter är ett faktum. Men hur mycket makt har dem egentligen? 

Denna fråga har länge diskuterats och verifierats bland forskare. Massmedia skapar 

vår syn av verkligheten genom sin rapportering från omvärlden. Det är emellertid 

oklart om denna bild verkligen stämmer och är medier så objektiva som de utgör 

sig för att vara? (Jönsson, 2004:68).

I sin uppsats ”Folket i fokus” hänvisar författarna Louise Lilja och Agnes Marx till 

statsvetaren Jörgen Westerståhl  tes.  Han menar att  objektivitet  har fyra primära 

krav  på  hur  nyheter  ska  förmedlas:  sanning,  balans,  relevans  och  neutral 

presentation. Sanningen är mest väsentlig för utan den är nyheten överhuvudtaget 
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inte av betydelse. När han benämner relevans menar han att man ska ge händelsen 

den plats och utrymme som är rimlig. En företeelse som är av liten karaktär ska 

med  andra  ord  inte  uppta  så  stor  plats  av  nyhetsrapporteringen.  Westerståhl 

fortsätter med att säga att man kan mäta opartiskheten via två vägar, genom att 

undersöka  balansen  och presentationen.  Vid  en  nyhetsrapportering  är  det  som 

exempel väsentligt att visa båda sidorna av en händelse, annars kan det leda till att 

objektiviteten  kommer  i  skymundan.  Detta  blir  bland  annat  viktigt  gällande 

krigssituationer,  då  det  är  vitalt  att  återge  båda  sidorna  för  att  se  rätt  resultat. 

Problematiken i detta kan dock vara att det är svårt att veta när man är neutral. 

Inom nyhetsförmedling är alltså objektivitet inget som kan betecknas som verken 

svart  eller  vitt  och  det  finns  heller  ingen  heltäckande  manual  tillgänglig  för 

journalister idag (Lilja, Marx, 2003:10).

4.1.2 Varför ser nyheten ut som den gör?
Simon Cottle skriver  i  boken ”News,  public  relations and power” att  en nyhet 

endast blir en nyhet om nyhetsredaktionen bestämt att det är något av intresse, 

dock finns det olika sätt att rapportera om en händelse. Faktum är att även om två 

eller flera journalister rapporterar om samma händelse, behöver det inte betyda att 

händelsen  blir  presenterat  på  ett  likartat  sätt.  Vinkeln  på  materialet  beror  på 

faktorer som reporterns utbildning, erfarenhet och vilken nyhetsredaktion som står 

bakom. Andra aspekter som kan ligga bakom är hur stor tillgång journalisten haft 

till fältet samt vilken del av fältet det funnits tillträde till (Cottle, 2003:69).

4.1.3 Vad blir nyheter?
Hur  sker  urvalet  och  vad  är  det  som  egentligen  blir  nyheter?  Frågan  om 

nyhetsvärdering är en av de mest centrala för medievetenskapen. Stig Hadenius och 

Lennart Weibull redogör i sin bok ”Massmedier” för några undersökningar som 

just försökt hitta svar på denna fråga. Walter Lippman formulerade redan 1924 två 

klassiska kriterier för hur en nyhet ska gestaltas:

• Den ska framkalla känslor hos läsaren

• Den ska skänka läsaren möjligheter till identifikation

Än  idag  stämmer  dessa  kriterier,  dock  har  de  nyanserats  och  utökats  av  fler 

forskare. Ett exempel på detta är den tyska kommunikationsforskaren Henk Prakke 

som menade på att varje händelse och fenomen kan värderas efter sitt tidsmässiga 
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geografiska och kulturella avstånd till mediekonsumenten. Samma mönster finns i 

Lippmans forskning. Då han menar på att ju längre bort en händelse uppkommer, 

desto  mindre  är  möjligheten  till  att  väcka  känslor  hos  läsaren  och  skapa 

identifikation (Hadenius & Weibull, 2003: 344-348).

Gunnar Nygren skriver i sin bok ”Världens nyhetsmedier” att vad som ses som en 

nyhet varierar i olika länder och i olika samhällssystem. Det som ses som självklart 

att publicera i USA kan vara mindre prioriterat i Sverige. Från hans tes kan man dra 

paralleller till ovanstående forskning. Det vill säga när en händelse inträffar nära 

ens sfär upplevs denna som extra intressant ( Nygren, 1993:1).

Nyhetsvärdering  involverar  även  olika  aktörer  till  exempel  politiker  och 

organisationer som metodiskt arbetar för att  erhålla ett  inflytande i  dagordning. 

Nyheter har länge haft både ett kommersiellt samt ett politiskt intresse. De första 

tidningarna producerades redan under det trettioåriga kriget, vilket var ett resultat 

av att de krigförande makterna ville få ut sina egna versioner över vad som hade 

skett.  Faktum är att  krig och kriser medför ett  ökat intresse, vilket man kan se 

exempel  på  under  Gulfkriget  1990  och  Irak  2003  då  större  delen  av 

nyhetsförmedlingen bestod av rapporter från det aktuella kriget. Medierna hade 

även  en stor  roll  till  hur  krigen kom att  uppfattas  av  omvärlden (Hadenius  & 

Weibull, 2003:321).

4.2 Nyheter online
Som en del av vårt urval och avgränsningar i arbetet har vi valt att fokusera på de 

nyhetsinslag från respektiva kanal som ligger publicerade på deras hemsidor. Alltså 

är inte de inslag vi använder i analysen hela nyhetsinslag, utan istället delar ur hela 

nyhetssändingar som kanalerna har valt att lägga ut på hemsidan. Det blir således 

viktigt för oss att erhålla kunskap om nyheter online och webbsidor eftersom detta 

är  ett  helt  annat  medie  än  till  exempel  TV,  som  i  vanliga  fall  sänder  hela 

nyhetssändingar.

I början av 1990-talet var det många som trodde att Internet var en modefluga 

som inte skulle få stor betydelse för informationsvärlden och som därför inte var 

väsentlig  för  det  professionella  nyhetsförmedlandet.  Idag  är  Internet  ett  av  de 
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största medierna och förser oss med allt från nyheter till nöjen. Internet har blivit 

ett  nytt  forskningsfält,  där  man  som  exempel  kan  studera  kommunikation, 

sökningsmotorer,  informationshantering  men  även  sociala  miljöer  och 

identitetsbildning (Hadenius & Weibull, 2003:432).

Bergquist,  Lövheim  och  Sveningsson  rubriceras  Internet  i  sin  bok  ”Att  fånga 

nätet” som ett globalt nätverk tillgängligt för människor i hela världen. Mediet har 

även har  frambringat  nya  förutsättningar  för  modeller  av interaktion,  kulturella 

fenomen samt faktasökningar och har försett  oss  med nya verktyg till  att  söka 

information, men också till att kommunicera och socialisera med andra människor 

(Bergquist,  Lövheim,  Sveningsson,  2003:11-12).  Även  Hadenius  och  Weibull 

diskuterar  hur  den  datormedierade  kommunikationen  ska  beskrivas,  speciellt  i 

samband  med  andra  medier.  Det  faktum  att  det  bygger  på  en  skärm  ger 

associationer  till  TV,  formen  liknar  tidningsläsning  och  samtidigt  som  detta 

erbjuder nätet möjligheten till interaktivitet (Hadenius & Weibull, 2003:266).

I  boken  Digital  journalism  nämner  Kevin  Kawamoto  att  det  2002  gjordes  en 

undersökning av Pew Research Center som fastställde att nästan två tredjedelar av 

Amerikas invånare innehar en dator, samt att 35 procent tittar på nyheter på nätet 

minst  en gång i  veckan.  Det  är  uppenbart  att  online  nyhetssändningar  blir  allt 

större  i  västlandet,  dock  är  det  viktigt  att  poängtera  att  det  inte  har  blivit  ett 

substitut till de traditionella medierna utan istället ett komplement. Det vill säga 

även de som är  trogna anhängare  till  Internet  vänder  sig  fortfarande till  andra 

medier för att få sitt nyhetsbegär stillat (Kawamoto, 2003:ix).

  

Hadenius  och  Weibull  skriver  att  Internet  sedan  2000-talet  har  minskat  sin 

betydelse  som  massmedium  och  istället  ökat  sin  betydelse  som 

kommunikationsstruktur.  En annan upptäckt  är  att  mediet  till  stor del  fungerar 

som en förlängd arm till andra medier. Det vill säga dem som läser tidningar eller 

tittar på tevenyheter rekryteras även till nyheter online, då de som exempel missat 

en tevesändning. En annan intressant aspekt som framkom i en undersökning från 

1998 är att användandet av nätnyheter har ett samband med användarsituationen. 

Faktum  är  att  personer  med  lite  tid  prioriterar  nätnyheter  framför  vanliga 

nyhetssändningar, speciellt  i  samband med stora händelser som man snabbt vill 
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veta mer om. Exempel på detta är Irak-krigets utbrott i mars 2003 då flera sajter 

kraschade under  påfrestningarna.  Under sådana händelser  är  det  ett  faktum att 

befolkningen generellt  sätt  vänder  sig  till  sajter  som tillhör  traditionella  medier 

(Hadenius & Weibull, 2003: 433-435).

4.2.1 Webbsidor
Webbsidor är ett fenomen som har brett ut sig på Internet och används både av 

privatpersoner  samt  av  organisationer.  Fackspråkligt  talat  så  är  webbsidor 

dokument kodade i HTML (Hyper Text Markup Language) och är det språk som 

alla WWW sidor skrivs i.  En tydlig tendens som framkommit med tiden är att 

webbsidor har gått från att vara relativt statiska till att bli mer och mer interaktiva. 

   

Idag är  webbsidor så  pass  vanliga och det  kan till  och med uppfattas  som lite 

misstänksamt om en organisations sida är dålig eller inte har blivit uppdaterad på 

länge. Det har nämligen blivit en självklarhet att datormedierad kommunikation ska 

hjälpa  oss  plocka  fram önskad  information  (Bergquist,  Lövheim,  Sveningsson, 

2003:40-42).

  

I sin uppsats ”Varumärkesbyggande med hjälp av webbsidor” nämner även Henrik 

Johansson  och  Nikola  Mihailovski  hur  väsentligt  det  är  att  webbsidan  ger 

användaren en positiv upplevelse. Vidare säger man att en Internetsida egentligen 

har två huvudpunkter att  uppfylla,  den första innebär att  de förväntningar som 

användaren har i fråga om informationsinnehåll och aktiviteter på webbsidan ska 

tillfredsställas. Det andra är att sidan ska vara simpel att bruka så att användaren 

inte  blir  förvirrad  eller  frustrerad  vid  nyttjandet  (Johansson  &  Mihailovski, 

2006:24).

4.3 Mediernas makt 
Massmedierna i Sverige har stor makt att påverka och styra våra tankar, då de når 

ut till massorna. Dessutom är dem så kallade agendasättande, det vill säga de anses 

sätta dagordningen för vilka frågor som ska upp på samhällets agenda. Mathiesen 

beskriver  massmedierna  som  maktens  ”förlängda  arm”.  Det  vill  säga  att 

makthavare  använder  sig  av  medierna  för  att  påverka  och  nå  ut  till  folket 

(Mathiesen, 1993:161).
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Vissa medier är viktigare än andra, med detta menas att deras val av nyheter har en 

mer agendasättande funktion gentemot andra. Jesper Strömbäck benämner detta i 

sin bok ”Makt och Medier” för medieintern kommunikation. Han menar vidare på 

att det är riksmedierna som är nyhetsledande i samhället och innehar störst makt, 

dock finns det även en viss hierarki här. Det vill säga att vissa är först med att gräva 

fram  nyheterna,  medan  andra  följer  upp  eller  refererar  till  dessa  (Strömbäck, 

2000:155).

  

Thomas Mathiesen skriver i sin bok ”Makt og Medier” om informationskontroll, 

där  han tittar  närmare på fem olika funktioner Det  blir  här tydligt  vilket  makt 

medierna har att  tillgå vid olika situationer. Bland annat nämner han begreppet 

”atferdskanalisering”.  Med  detta  menar  han  att  informationen  produceras  och 

sprids på ett selektivt tillvägagångssätt för att passa den tänkta målgruppen. Detta 

kan råda vid krigssituationer, då makthavarna vill påverka befolkningens åsikter och 

beteende i önskad riktning. För att ge exempel på detta drar Mathiesen paralleller 

till andra världskriget, då både tyskarna och de allierande gav selektiv information 

till sitt folk. ”Atferdskanalisering är endast möjligt om informationen som sprids 

blir trodd av massan” (Mathiesen, 1993:211).  Hadenius och Weibull  nämner att 

masskommunikationen  har  ett  huvudsyfte  som  passar  in  i  ramen  för  denna 

funktion nämligen att propagera för och försvara landets politik samt att bidra med 

underhållning. (Hadenius & Weibull, 2003: 19) .

Den  andra  funktionen  benämns  som  administrationsutveckling,  och  innebär 

kortfattat att organisationerna får ut sin information till massan via medierna. 

 

Den  tredje  betecknas  som  ”forklaringskontroll”,  det  vill  säga  upplysningarna 

förpackas som ”förklaringsmodeller” som klargör olika problem i samhället. Det 

vill  säga  informationen  sprids  genom  medierna  och  framstår  som 

förklaringsmodeller  för  att  kunna tolka  samhället.  Som exempel  på  detta  säger 

Mathisen att i en text skulle narkotikaproblemet stå som förklaring till det onda 

som försiggår i vårt samhälle. 
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I den fjärde funktionen hittar vi ”temakontroll”. Att medierna sätter dagordningen 

för vad folk ska uppmärksamma och vad de ska koncentrera  sig  på.  Medierna 

innehar alltså kontroll över vad som till slut når ut till mottagaren.  

Den femte och sista punkten handlar om ”kontroll med historien”. Det vill säga 

genom att  göra  ett  urval  av  information  kan  historien  beskrivas  på  olika  sätt. 

Genom att ha bestämda former för hur informationen ska selekteras medför detta 

att historien blir skriven på ett speciellt sätt, vilket i sin tur till och med kan leda till 

att delar av historien försvinner.

  

För  att  sammanfatta  sin  tes  åsyftar  Mathiesen  på  att  brukande  av  personlig 

kommunikation samt olika medier är det effektivaste sättet att sprida propaganda. 

Vidare menar han på att medierna har inte bara makt att påverka utan även makten 

att bestämma över vad som kommer med på agendan (Mathiesen, 1993:222).

4.4 Krigsjournalistik 
Etiska  regler  för  press,  radio  och  tv  ger  ramar  och  regler  för  journalistik  i 

allmänhet. Dessa används av kontrollorgan inom media för att kunna avgöra om 

rapporteringen  varit  av  god journalistiskt  sed  eller  inte.  Reglerna  innehåller  17 

punkter att förhålla sig till. Nedan tar vi dock endast upp sju stycken som anses ha 

en speciell relevans för just krigsjournalistik:

1. Massmediernas  roll  i  samhället  och  allmänhetens  förtroende  för  dessa 

medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling.

2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som 

omständigheterna  medger,  även  om  de  tidigare  har  publicerats.  Ge 

läsaren/mottagaren  möjlighet  att  skilja  mellan  faktaredovisning  och 

kommentarer.

3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten.

4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska 

illustrationer är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt.
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5. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial.

6. Bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller bildtext får ej utformas 

så att den vilseleder eller lurar läsaren. Ange alltid i direkt anslutning till 

bilden om den är förändrad genom montage eller retusch, detta gäller även 

vid arkivering.

7. Sträva  efter  att  ge  personer,  som  kritiseras  i  faktaredovisande  material 

tillfälle  att  bemöta  kritiken  samtidigt.  Sträva  också  efter  att  återge  alla 

parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan 

ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld (Nydèn, 2003:17).

Vid krigsrapportering har media ett omfattande ansvar, men frågan är vart ansvaret 

ligger? De har en skyldighet gällande militären att inte ställa dem i negativ dager, 

men även att rapportera sanningen. Frågan journalister måste ställa sig är således 

hur mycket av sanningen som ska och borde visas. Professorn Simon Cottle drar 

en tydlig skiljelinje mellan fältreporters och nyhetsredaktionen. Med detta menar 

han att journalister som befinner sig i fältet snabbt får en överblick över fältet och 

förstår  termen ”operational  security”.  Det  vill  säga att  de  får  förståelse  för  att 

publicering av viktig information inte bara riskerar militärernas liv utan även deras 

egna. Försvarsmakten har både stor kontroll över reporters inträde i fältet, samt 

vilken information som lämnar fältet till  exempel i form av soldaternas kontakt 

med utomstående. Detta var lätt när medialandet dominerades av det skrivna ordet, 

men i takt med medias utveckling har kontrollen blivit alltmer svårare att bibehålla. 

Mobiltelefonerna,  televisionens  och  Internet  frammarsch  har  förenklat 

journalisternas arbete, samtidigt som militärens censurering har nått svårare nivåer. 

Till och med en vägskylt i en sändning kan medföra fara om materialet hamnar i fel 

händer. Krig rubriceras dock som stora nyheter och konkurrensen om publiken är 

hård bland nyhetsprogrammen (Cottle, 2003:67-68). 

När en väpnad konflikt  brutit  ut  handlar  det  inte bara om uppkomsten till  ett 

”riktigt krig” utan även tillkomsten till ”media krig”. Dessa två skiljer sig åt och det 

är väsentligt att erhålla förståelse för skillnaderna. Cottle beskriver det såhär: ” Real 

war is about the sounds, sight, smell, touch and taste of  the nasty, brutal business 
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of  people killing other people. Media war is literally a mediated representation of  

that reality but which is ultimately a third party or audio-visual ´snapshot of  it”. 

Det  riktiga  kriget  pågår  alltså  på  ett  distanserat  håll  från  tittarna  och  ger  en 

mediterad  syn  av  verkligheten.  Publiken  får  uppleva  verkligheten  så  som 

journalisterna levererar den. Detta faktum medför till att det är viktigt att ställa sig 

kritisk till den information som serveras. Som publik förlitar man sig på att våra 

demokratiska reportrar berättar hela sanningen, faktum är dock att media ofta är 

oförmögen  till  att  ge  en  helhetsbild  av  en  händelse  och  därmed  förminskas 

förmågan till att rapportera om krigssituationen på ett helt objektivt sätt (Cottle, 

2003:78). 

4.4.1 Irakkriget
Irakkriget var ett krig som utkämpades från den 20 mars fram till den 1 maj 2003 

och innehöll ett förbund av länder där USA och Storbritannien spelade de största 

rollerna. Medieuppbådet var enormt runt kriget och nationer världen över följde 

förloppet. Skiljetecken i rapporteringarna USA vs Europa blev snart tydliga och 

klargjordes  av  några  amerikanska  journalister.  Newsweek's Deborah  Branscom 

skrev i samband med detta” I’m not surprised if  Americans are turning to foreign 

news services for a perspective on the conflict that goes beyond freedom fries” 

(citat  från  Kahney  2003)  (Allan,  2006:101).  USA  blev  nämligen  under  kriget 

kritiserat för att  vinklat sina nyheter till  det vita  husets fördel  och att  inte vara 

tillräckligt  objektiva.  Paul  Krugman  kolominist  i  New  York  Times  skrev  att 

skillnaderna i rapporteringarna främst rörde tevemediet, speciellt  CNN och Fox 

News. Vidare påpekade han det var som om USA:s rapporteringar om Irakkriget 

befann sig i en annan värld än övriga länders (Allan, 2006:101).
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5. Material
Vi  uppmärksammar  att  alla  transkriberingar  och  nyhetsinslag  som  används  i 

analysen finns i författarnas ägo.

5.1 Urval och avgränsningar
Vårt första steg i urvalsprocessen blev när vi tog beslutet att endast rikta oss in på 

de  nyhetsinslag  som låg  publicerade  på  kanalernas  hemsidor.  Beslutet  togs  på 

bakgrund av tillgång till materialet. Inslagen var redan publicerade på hemsidorna 

och var på så vis lättåtkomliga, vilket underlättade analysarbetet. 

Utbudet  av  nyhetsinslag  från  Pakistankonflikten  var  oerhört  stort  på  båda 

kanalernas hemsidor, vilket medförde att vi fick bestämma oss för en tidsperiod 

och sedan undersöka de inslag som låg publicerade under denna period. På så viss 

avgränsades materialet vi skulle jobba med. Valet föll på datumen 5-9 november 

2007,  eftersom detta  var  en  vecka  det  rapporterades  mycket  om händelserna  i 

Pakistan, samtidigt som informationen var relativt ”färsk”. Båda kanalerna hade 

även lagt ut ett ungefärligt jämnt antal inslag denna vecka.. Överlag publicerar Fox 

News båda fler och längre inslag på sin hemsida än vad SVT gör. Det slutgiltiga 

antalet inslag vi analyserade var 14 stycken. Från början hade vi nio inslag från Fox 

News och sju från SVT, dock föll två inslag från Fox News bort på grund av för 

dålig kvalitet. Det var näst intill omöjligt att höra vad som sades i inslaget vilket 

gjorde det omöjligt att göra en korrekt analys av innehållet.

5.1.1 Varför Rapport?
För att avgränsa vår studie gällande analysen av nyhetsinslagen från SVT, har vi valt 

att  endast  studera  rapports  nyhetssändningar.  Valet  baseras  på  det  faktum  att 

Aktuellt är den mer fördjupande kanalen, som att endast tar upp några få ämnen 

som det sedan fördjupas i. Rapport å sin sida är det heltäckande programmet, dock 

erhåller man även här en ökad förståelse av vad som händer. Vi tyckte alltså att det 

förföll sig intressantare att välja ett nyhetsprogram som ger ett heltäckande intryck 

av Pakistankonflikten. 
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5.1.2 Hur ligger inslagen placerade på hemsidorna?
SVT: För att komma till inslagen måste man först gå in på www.svt.se och klicka på 

länken till Rapport som ligger under rubriken: nyheter, sport och väder. Sedan kan 

man välja mellan att se Rapport: Sverige eller världen, här klickar vi på världen, och 

sedan utrikes video 2007. Från detta går man vidare till utrikes video: november 

2007 och där ligger alla utrikes sändningar från november månad. Här har vi sållat 

och valt ut de klipp som tar upp händelserna i  Pakistan som finns publicerade 

mellan 5 och 9 november.

Fox News: Fox News publicerar betydligt fler och längre inslag än SVT. Längst 

upp på sidan www.foxnews.com finns en sökruta där du kan söka bland alla artiklar 

och inslag som finns ute. Här skriver vi i Pakistan och då kommer man direkt fram 

till alla artiklar och videos som finns om detta ämne. Här klickar vi oss vidare till 

videos och sedan är det bara att gå bakåt i arkivet och hitta önskade datum. 

5.1.3 Skillnader och likheter mellan hemsidorna 
Eftersom Fox till skillnad från SVT är en kommersiell kanal, finns det en mängd 

reklam och banners på hemsidan. Varje nyhetsinslag börjar med en reklamsnutt 

som  du  inte  kan  välja  att  hoppa  över,  reklamfilmen  spelas  och  sedan  börjar 

nyhetsinslaget. Det är återkommande med bilreklam och övrig reklam från större 

företag och välkända varumärken som till exempel Saab och Ford. I övrigt så har 

båda sidorna liknande struktur och upplägg med menyraden längst upp och de 

färskaste nyheterna på startsidan. SVT:s hemsida är betydligt enklare och inte lika 

omfattande som Fox News. 
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6. Metod 
Val av metod beror på vad det är som ska studeras, hur frågeställningen gestaltas 

samt vilken kunskap vi vill erhålla i slutändan. Metodvalet styrs till viss del även av 

ämnestillhörighet, det vill säga i de olika forskningsområdena finns det flera olika 

metoder för hantering av materialet (Bergquist, Lövheim, Sveningsson, 2003:57).

Undersökningen utgår ifrån ett hermeneutiskt tolkande perspektiv med fokus på 

kvalitativ metod, själva analysen bygger på diskursanalys och bildanalys. 

Diskursanalys  är  en  kvalitativ  analysmetod som ger  möjlighet  till  analys  av  till 

exempel nyhetspress ur ett ideologiteoretiskt perspektiv. Eftersom vi undersöker 

nyhetsrapportering  genom  rörliga  bilder  på  webben  kompletterar  vi 

diskursanalysen med en bildanalys som är en semiotisk analysmetod där man talar 

om bilden som bärare av tecken för betraktaren att  tolka (Ekström & Larsson, 

2000:140). 

För att skapa en förståelse för varför vi har valt ovannämnda metoder kommer vi 

nedan redogöra metodernas grundprinciper: 

6.1 Hermeneutiken
För att kunna erhålla förståelse för olika fenomen krävs det att de tolkas, detta är 

något som vi som sociala aktörer gör kontinuerligt. Ibland kan dock ett fenomens 

mening  förbli  oklar,  vilket  medför  att  man måste  närma  sig  det  med hjälp  av 

metodologiska verktyg för att meningen ska komma fram. Vi kommer i vår studie 

ansluta  oss  till  den  vetenskapsteoretiska  inriktning  som  går  under  namnet 

hermeneutik.  Ursprungligen  kommer  läran  från  bibeln  och  de  tolkningar  som 

gjordes  av  den.  Genom  dessa  tolkningar  öppnades  möjligheten  att  erhålla  en 

djupare och större förståelse för texten. Hermeneutiken kom sedan att utvecklas 

från att  bara gälla  tolkningar av konst  och litteratur på 1800-talet  till  att  under 

1900-talet appliceras på tolkningar i allmänhet (Gilje & Grimen, 2004:175).

Hermeneutiken  beskrivs  ofta  som tolkningsinriktad där  tyngdpunkten  ligger  på 

förståelse av den sociala världen och hur aktörerna i en viss miljö tolkar denna 

verklighet. Huvudtemat är att man hela tiden ska växla mellan helhet och del samt 

mellan förförståelse och förståelse.  Det kan exemplifieras i en uppåtgående spiral 
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som  uppvisar  att  förförståelse  ger  ökad  förståelse  vilket  i  sin  tur  ger  ännu 

ansenligare förförståelse.  Samma mönster  uppvisar  delen om helheten och vise 

versa. För att tydliggöra sambandet presenterar Mats Alvesson och Kaj Sköldberg i 

sin bok ”Tolkning och reflektion” en basversion av den hermeneutiska cirkeln. 

Den inre cirkeln innehar ett grundläggande växelspel och i centrum hittar vi den 

ständiga dialogen och analysen. Vår övergripande förståelse för nyhetsprogrammen 

kommer  att  påverka  hur  vi  tolkar  enstaka  delar  av  materialet  (Alvesson  & 

Sköldberg,  1994:116).   I  vår  tolkning  och jämförelse  av  Fox  News  och SVT:s 

nyhetsförmedling av Pakistankonflikten kommer vi att röra oss mellan helhet och 

delar, men även se hur de enstaka delarna påverkar hur helheten tolkas.  

 

6.2 Kvalitativ metod
Som  en  naturlig  följd  av  det  hermeneutiska  förhållningssättet  kommer  vi  att 

genomföra studien med hjälp av en kvalitativ forskningsstrategi,  vilket mer eller 

mindre bygger på ett strategiskt urval. Resultaten kommer sedan användas för att 

nyansera  och  precisera  frågeställningar,  utgöra  utkast  till  typologier,  identifiera 

relevanta  dimensioner  och  ge  fördjupad  kunskap  inom  ett  ämnesområde.  En 

kvalitativ  undersökning  är  hermeneutiskt  tolkande  och  avsikten  är  inte  att 

generalisera utifrån de empiriska resultat man har fått. Däremot ger ny kunskap 

ökad förståelse och fördjupad insikt baserat på genomtänkta tolkningar (Lindblad, 

1998:25).

 

Alvesson & Sköldberg hävdar att diskursanalysen som bygger på kvalitativ metod 

vänder sig emot den traditionella metodiken i vetenskapligt arbete vilket går ut på 

att man avspeglar verkligheten genom att via data hitta olika mönster. Vi kommer i 

vår studie lägga mer fokus på tolkningar av text, tal och bild i nyhetsinslagen, vilket 

gör att valet av metodverktyg för oss ganska självklart föll på en kombination av 

kritisk diskursanalys och bildanalys (Alvesson & Sköldberg, 1994: 279).

6.3 Diskursanalys
”Begreppet diskurs refererar till människors språkanvändning i såväl muntlig som 

skriftlig bemärkelse. Språkanvändning utgör en särskild social praktik som berör 

relationen  mellan  språkhandlingar  och  de  situationer,  institutioner  som 

språkhandlingarna är ’inbäddade’ i ” (Ekström & Larsson, 2000:195). Diskurs avser 
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all slags användande av språk; muntligt som skriftligt, gester, bilder, symboler och 

handlingar. En diskurs är en social text, där text står för det ovannämnda (Alvesson 

& Sköldberg, 1994: 279). 

Norman Fairclogh hävdar att det mest produktiva sättet att utföra studier kring 

sociala relationer är att lägga fokus på språk och språkbruk genom olika former av 

diskursanalys. ”My approach to discourse analysis is based upon the assumption 

that language is an irreducible part of  social life, dialectically interconnected with 

other elements of  social life, so that social analysis and research always has to take 

account of  language” (Fairclough, 2006:2).  Han talar om diskursanalys som en 

analytisk strategi  av många som fungerar väl  tillsammans med andra former av 

analys,  tillexempel  etnografiska studier.  I  vår  studie  kombinerar  vi  som tidigare 

nämnt diskursanalysen med semiotisk bildanalys för att få en heltäckande bild av 

det material vi undersöker. (Fairclough, 2006:2).  

Det är inte mängden utsagor som är intressanta utan det är studerandet av nyanser 

i olika redogörelser som är viktigt att titta på. I vanlig forskning eftersträvas stor 

mängd data som uppvisar konsistens, vilket då kan tolkas som att utsagorna speglar 

något bakomliggande. I diskursanalysen är också konsistens av intresse, men detta 

enbart  om  forskaren  vill  undersöka  regelbundenheter  och  mönster  i 

språkanvändningen.  Inkonsistens  och  variation  är  av  lika  stort  intresse  som 

konsistens (Alvesson & Sköldberg, 1994:281).

När man använder sig av diskursanalys i  studier är det viktigt att  som forskare 

förhålla sig reflektivt och skeptiskt men inte kategorisk till tal och språkanvändning. 

Det är även viktigt att pröva i vilken utsträckning diverse utsagor bäst behandlas 

enbart  om sådana respektive kan nyttjas som utgångspunkt till  mera vittgående 

tolkningar av faktiska förhållanden (Alvesson & Sköldberg, 1994:282).

I boken ”Tolkning och reflektion” av Alvesson & Sköldberg poängterar författarna 

tre  olika  punkter  om hur  man kan använda diskursanalysen  för  att  tolka  olika 

utsagor:

• Den diskursiva nivån: Språkanvändandet och uttryckssätt inte står (även) för – 

tolkas  såsom  –  något  annat  (speglar  yttre  förhållanden  eller  subjektiva 

föreställningar) utan utgör fenomenet i sig. Det intressanta här blir bland annat hur 
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olika personer i olika sammanhang yttrar sig om sig själva, om andra, om händelser 

eller förhållanden. Detta kan i många lägen vara intressant för forskningen.

• Föreställningsnivån: Forskaren själv uttalar  sig om föreställningar,  värderingar, 

trossatser,  idéer,  innebörder och fantasier,  utifrån en tolkning av intervjuer eller 

naturliga situationer.

• Handlings-  och  förhållandenivån:  Forskningen  uttalar  sig  om  relationer, 

händelser, sociala mönster och strukturer, utan att ha någon objektiv och robust 

karaktär, ändå refererar till något som inte låter sig reduceras till att enbart ses som 

språk eller subjektiv föreställning hos de studerade personerna och kollektiven. 

Det  handlar  om  att  skaffa  sig  en  förståelse  av  texten  genom  att  fånga  de 

frånvarande orsakerna analytiskt.  Därmed måste man som forskare  så  bra som 

möjligt  ta  hänsyn  till  de  kognitiva,  kulturella,  sociala,  ideologiska,  politiska  och 

ekonomiska bakomliggande orsakerna som är grunden till varför texten kommit 

till. Nyhetstexten produceras och finns till i ett samhälle, och det är samhället, med 

allt vad detta stora abstrakta begrepp kan tänkas rymma, som utgör textens orsak. 

Å  andra  sidan  så  påverkas  samhället  också  av  medier  och  nyhetsjournalistik, 

Ekström och Larsson påpekar viktigheten av att denna ömsesidiga relation mellan 

medier/nyheter och det omgivande samhället är viktigt att  uppmärksamma i  en 

kritisk  diskursanalys.  Det  är  just  detta  vi  undersöker  i  vår  studie,  olikheter  och 

likheter mellan de två kanalernas nyhetsrapportering om en gemensam händelse 

(Ekström & Larsson, 2000:196).

  

6.4 Bildanalys
För att kunna besvara vår frågeställning och uppnå vårt syfte med studien måste vi 

titta  på  bilderna  som  visas  i  nyhetsinslagen.  Eftersom  vi  har  en  bärande 

hermeneutisk tanke är det viktigt att vi i vår tolkning och jämförelse av Fox News 

och SVT: s nyhetsförmedling av Pakistankonflikten rör oss mellan helhet och delar, 

hur vi tolkar de enstaka delarna kommer att påverka hur helheten tolkas.

Orden  semiology och  semiotics härstammar  från  grekiskans  semeion,  som  betyder 

tecken  och  båda  orden  refererar  till  studerandet  av  hur  tecken  kommunicerar 
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meningar,  alltså  ett  annat  ord  för  teckenlära.  Semiotik  är  numera  ett 

samlingbegrepp för liknande typer av studier, där man undersöker hur bilden är 

bärare av tecken och hur tecken kommunicerar en mening (Bignell, 2002).

Semiotiken betonar skillnaderna mellan språk och tal, det huvudsakliga syftet i en 

semiotisk analys är att kunna skilja det abstrakta och överindividuella språksystemet 

från språket som konkret och individuell handling. ”Språk benämns kod och tal 

kallas  meddelande.  ”Fördelen  med  detta  är  att  de  två  grundbegreppen  kan 

tillämpas  på  i  princip  all  mänsklig  kommunikation  oavsett  om det  rör  sig  om 

verbalspråk, bildspråk eller musikspråk” (Nordström, 1996:14). 

”Bilden som språkligt system förutsätter emellertid system i systemen. Visa koder 

är  gemensamma  för  alla  bilder,  andra  enbart  för  vissa  kategorier.  Massbildens 

språksystem  är  annorlunda  än  konstbildens  eller  barnbildens.  Och  inom 

massbildens system är det skillnader mellan de system som reglerar reklambilder 

och de som reglerar bilder i  nyhetsförmedling eller underhållning” (Nordström, 

1996:15). Vi fokuserar i denna studie på det språksystem som är relevant gällande 

bilder i  nyhetsförmedlning som enligt  Bignell  består  av:  ”The discourse of  TV 

news  is  composed  of  language  and  visual  images  organised  by  codes  and 

conventions which the news viewer has to perceive and recognise in order for the 

viewer  to  construct  sense”  (Bignell,  2002:110).  Alltså  blir  vår  huvuduppgift  i 

bildanalysen att kolla på de bilder som visas och det språket som används för att 

sedan kunna konstatera  hur  och på  vilket  sätt  de  hänger  ihop,  således  blir  det 

viktigt  att  följa en bestämd struktur för att  lyckas med bildanalysen.  ”När man 

analyserar en bild brukar man börja med en beskrivande den del där man bryter 

ner bilden och ser varje del för sig. Om man däremot vill finna bildens innehåll och 

budskap, måste man se bilden som en helhet. Delarna i bilden skapar tillsammans 

en visuell berättelse när man ser dem som en helhet” (Nordström, 1996:196).
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7. Tillvägagångssätt
Bildanalysen vi genomför är en form av näranalys vilket betyder att man gör själva 

meddelandet, bildens inre och yttre kontext, till analysobjekt. Vi utgår ifrån våra 

egna kunskaper och erfarenheter och tar huvudansvaret för tolkningen, på så vis 

fungerar  vi  inte  som  anonyma  iakttagare  utan  mer  som  aktiva  subjekt  i 

analysprocessen (Nordström, 1996: 231).

Innan analysen  påbörjades  tog  vi  ställning  till  de  metodverktyg  vi  har  valt  att 

använda. Eftersom det för oss handlar om att man hela tiden ska växla mellan 

helhet och del samt mellan förförståelse och förståelse, så ställde vi oss först en 

övergripande  fråga:  Vad  sägs  och vilka  bilder  visas?  Detta  gjorde  vi  först  och 

främst för att skaffa oss en bra kännedom om det materialet vi analyserar, men 

också  för  att  kunna  gå  vidare  och  ha  möjligheten  till  att  göra  en  grundligare 

djupdykning  i  materialet.  I  den  så  kallade  djupdykningen  delar  vi  upp 

nyhetsinslagen i olika sekvenser där vi i varje sekvens besvarar ett antal frågor som 

rör bild, tal och text. Vi valde att endast göra en djupanalys av sex olika inslag 

eftersom detta  är  en oerhört  tidskrävande process,  där  vi  helt  enkelt  inte  hade 

tillräckligt med tid för att analysera alla 14 inslag på liknande sätt. Därmed fick den 

övergripande analysen av 14 inslag och en mer djupgående analys av sex inslag 

utgöra basen för våra slutsatser och diskussion.

Analysen är uppdelad i tre olika steg vilket vi redogör nedan:

1. En övergripande transkribering av alla 14 inslag där vi besvarar frågorna: 

Vad sägs och vilka bilder visas? 

2. En mer djupgående transkribering av totalt sex inslag (tre från Fox News 

och tre från SVT) där vi besvarar frågorna: 

           - Vilket är bildernas innehåll och hur tolkar vi innehållet?

           - Hur framställs personerna i bilderna?

           - Vilka ord upprepas?

           - Hur används tonläget?

           - Hur används kroppsspråket?

           - Vilken vinkling finns i inslagen?

           - Vilka förhållanden har bilderna till utsagorna?
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3. Utifrån  transkriberingarna  har  vi  tolkat  innehållet  och  hittat 

likheter/skillnader  och  återkommande  mönster  i  inslagen  som  vi  först 

redovisat i analysdelen och sedan kopplat till teorin i  en slutdiskussion.

Nedan följer två olika exempel på hur vi har analyserat nyhetsinslagen: 

Exempel 1 visar hur vi har besvarat frågorna: Vad sägs och vilka bilder visas?. 

Exempel  2 visar  hur  vi  har  delat  upp inslagen  i  olika  sekvenser  och besvarat 

frågorna: Vilket är bildernas innehåll och hur tolkar vi innehållet? Hur framställs 

personerna i bilderna? Vilka ord upprepas? Hur används tonläget? Hur används 

kroppsspråket? Vilken vinkling finns i inslagen? Vilka förhållanden har bilderna till 

utsagorna? 

7.1 Exempel 1
Inslag 3 SVT: Olika åsikter om undantagstillståndet 2007-11-06
Bild: Kostymklädda män står i grupp, de ropar och klappar händerna samt sjunger 

något som liknar en sång eller ”kampord”

Speaker (David Oscarsson): ”I Lahore i östra Pakistan gick idag advokater åter 

ut på gatorna för att protestera mot landets diktator Pervez Musharraf  som utlöst 

undantagstillstånd”.

Bild: Musharraf  sitter på en talarstol och talar för andra politiker med Pakistans 

flagga på sin högra sida, politiker sitter och lyssnar och antecknar, bild på en stor 

sal med många människor troligtvis samma sal där Musharraf  sitter och talar. 

Speaker: ”Musharraf  har under lång tid utmanats av Pakistans domstol som tros 

har  varit  på  väg  att  underkänna  hans  seger  i  presidentvalet  eftersom  han 

fortfarande var överbefälhavare”.

Bild: Polis  med  batong  och  käppar  går  i  grupp,  män  i  kostym  förs  in  i  blå 

polisbussar, närbild på ett vapen med poliser och civila i bakgrunden
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Speaker: ”Ett hundratal personer, dem flesta jurister har hittills idag gripits och 

femtonhundra  sen  i  lördags  och  Pakistans  ledare  får  nu  försiktig  kritik  av  sin 

främsta allierade”.

Bild: President Bush sitter  med benen i kors och gestikulerar med ena handen 

samtidigt som han talar.

President Bush: “We made it clear to the president that we hoped he wouldn’t 

have declared the emergency piracy declared. Now that he has made that decision 

we hope that he hurry back to elections”.

Bild: Poliser står och bevakar framför en avspärrning med skylten ”stop” på.

Speaker: ”Beväpnad polis bevakar nu bland annat Pakistans högsta domstol”. 

Bild: Två militärer går med träkäppar och pratar med varandra, planscher ligger i 

gräset bakom. 

Speaker: ”Sen i somras har omkring 800 personer dödats i  Pakistan, många av 

dem är självmordsattacker 

Bild: Från gatan i Pakistan civila människor som cyklar och går, två män står och 

tittar på tidningar, en tidning i närbild ”daily times” där man kan skymta rubriken 

”end emergency”. 

Speaker: ”utförda av militanta islamister. I delar av landet har islamisterna stort 

stöd,  men  i  huvudstaden  Islamabad  uttrycker  många  förståelse  för 

undantagstillståndet” 

Bild: Mohammad Babur Kamal i bild, tre män står i bakgrunden och tittar på. 

Pakistansk man (Mohammad Babur Kamal): (Textad till svenska) ”I det läget 

som har uppstått, med upplopp till exempel här i Karachi är det riktigt att införa 

undantagstillstånd. Det finns inget alternativ”.
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(http://www.svt.se/content/1/c6/96/20/53/NYH-PAKISTAN16.asx)

7.2 Exempel 2
Inslag 5 Fox News: ”Evan Bayh on US priorities for strife-torn nation” 
2007-11-06

Sekvens: 1 :Tid: 03.04-03.00
Vilket är bildens innehåll? Dvs. det denotativa innehållet
Två nyhetsankare visas i bild, en kvinna som inleder sändningen och en man som 

sitter tyst bredvid. Texten ”Happening now” visas och färgerna i bakgrunden är 

vitt, blått och rött. 

Hur tolkar vi innehållet? Dvs. det konnotativa innehållet.
Färgerna blått, vitt och rött som präglar nyhetsstudion ger associationer till  den 

amerikanska  flaggan,  vilket  står  för  patronism.  Texten som visas  i  bakgrunden 

”Happening now” poängterar hur dagsfräscha nyheterna som förmedlas är. 

Hur framställs personerna i bilden?
Kvinnan har på sig  en vit  tillknäppt kavaj,  med svarta  knappar.  Hennes hår är 

välkammat och hon innehar även sparsamt med makeup. Hon bär inga assocearer 

förutom en ring på höger hand. Mannen har istället  en svart kavaj  med ljusblå 

skjorta  under  och  en  matchande  blå  slips.  Klädkoden  kavaj  som  båda 

nyhetsankarna använder sig av inger ett förtroendeingivande intryck för publiken. 

Ingen av dem sticker ut på något sätt.

Vilket tonläge och kroppsspråk används?
Tonläget som används är tydligt och neutralt. Den manliga ankarmannen tittar och 

nickar medhållande till det kvinnliga nyhetsankaret när hon pratar. Kvinnan fingrar 

på en penna medan hon presenterar nyheten, vilket är en tendens till nervositet. 

Utsagor till sekvens 1:
Speaker kvinna: “Back to this really alarming situation that we been watching in 

folding Pakistan. International pressure…”
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Vilka  förhållanden  eller  icke  förhållanden  har  bilden  till  samhörande 
utsagor?
I  första  sekvensen  presenterar  endast  det  kvinnliga  nyhetsankaret  kortfattat  en 

inledning till inslaget. Inga bilder visas för att förstärka utsagan.  

Sekvens 2. Tid: 03.00-03.53
Vilket är bildens innehåll? Dvs. det denotativa innehållet
President Musharraf  sitter i en gammaldags rosa fåtölj. På bordet framför sig ligger 

det  en  bukett  med  röda  rosor.  Till  vänster  om  honom finns  den  pakistanska 

flaggan upphängd. Väggen bakom honom är ljusbrun och utsmyckad med stora 

stjärnor. Denna bild avbryts kort av en sekvens som visar parlamentsmedlemmar 

som lyssnar och antecknar presidentens uttalande. 

Text:  “Report: Pakistan govt debates whether to delay elections” visas i  bildens 

nedre del. 

Hur tolkar vi innehållet? Dvs. det konnotativa innehållet.
Muslimernas mästare Muhammed kallas för ”Medinas ros” och därmed har rosen 

en  religiös  positiv  innebörd.  I  kristendomen är  den  röda  rosen  en  symbol  för 

kärlek. Slutsatsen av detta är alltså att de röda rosorna som är placerade på bordet 

indirekt  har en religiös och kärleksfull  betydelse.  Flaggan som visas  till  vänster 

stärker känslan av samhörighet  gentemot sitt  land,  samtidigt  som stjärnorna på 

väggen ger ett enhetligt intryck med stjärnorna på flaggan. Från stolen han sitter på 

kan paralleller dras till en gammaldags rikemanstol, och ger därför en känsla av 

makt och rikedom. Om han hade suttit i en vanlig stol hade det inte förmedlat 

samma. 

Hur framställs personerna i bilden?
President Musharraf  har på sig en grå kavaj, en vit skjorta samt en blårandig slips. 

Han  framställs  som  en  person  med  makt.  Parlamentsmedlemmarna  är  också 

välklädda  vilket  indikerar  på  att  de  är  högt  uppsatta  personer.  De  sitter  och 

antecknar samt nickar medhållande. Detta visar på att  hans undersåtar är lojala, 

samt att de lyssnar på vad han har att säga
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Vilket tonläge och kroppsspråk används?
Under sekvensen pratar båda nyhetsankarna. Deras tonlägen, speciellt mannens är 

intensiva. Presidentens har ett ihållande kroppsspråk. Han gestikulerar med höger 

hand och sveper blicken fram och tillbaka över sin publik. 

Utsagor till sekvens 2: “…is mounting on the President Pervez Musharraf  to end 

the emergency rule”.

Speaker  John:  “His  government  meets  today  reportedly  weather  to  delay 

parliamentary election”.

Vilka  förhållanden  eller  icke  förhållanden  har  bilden  till  samhörande 
utsagor?
Sekvensen visar Musharraf  tala till parlamentsmedlemmar vilket stämmer väl ihop 

med utsagorna.

Sekvens 3. Tid: 02.53-02.50
Vilket är bildens innehåll? Dvs. det denotativa innehållet
Det manliga nyhetsankaret visas i närbild.  Text: “Report: Pakistan groat debates 

whether  to  delay  elections”.  Färgerna  i  bakgrunden  är  vit,  rött  och  blått.  I 

bakgrunden till höger skymtar texten ”Happening now”.

Hur tolkar vi innehållet? Dvs. det konnotativa innehållet.
Se sekvens 1

Hur framställs personerna i bilden?
Nyhetsankaret  har  på  sig  svart  kavaj,  ljusblå  skjorta  och  blåmönstrad  slips. 

Klädkoden kostym ger ett förtroendeingivande och intellektuellt intryck.  

Vilket tonläge används och vilket kroppsspråk
Tonläge: Mannen pratar intensivt och tydligt.

Kroppsspråk:  Då  nyhetsankaret  endast  visas  i  närbild  är  det  svårt  att  avgöra 

kroppsspråk, han har dock ett tydligt minspel medan han pratar.
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Utsagor till sekvens 3
“…by as much as three months. Joining us now to talk about it Indiana senator…”

Vilka  förhållanden  eller  icke  förhållanden  har  bilden  till  samhörande 
utsagor?
I sekvensen visas endast nyhetsankaret som berättar om nyheten. Inga bilder visas 

för att förstärka utsagan.  

Sekvens 4: Tid: 02.50-02.24
Vilket är bildens innehåll? Dvs. det denotativa innehållet
Sekvensen inleder med att visa Senator Evan Babyn i närbild. Bakom honom ser 

man vita husets pelare. Mitt i sekvensen ändras bilden i tretton sekunder av de visar 

ankarmannen och senatorn bredvid varandra. 

Text: “Report: Pakistan got debates whether to delay elections”.

Hur tolkar vi innehållet? Dvs. det konnotativa innehållet.
Det vita huset visas i bakgrunden ger ett budskap att senatorn framför president 

Bush åsikter och ger sitt stöd till honom. Den uppdelade bilden som visar båda två 

samtidigt, visar på ett samspel mellan nyhetsankaret samt den intervjuade.

Hur framställs personerna i bilden?
Senatorn har på sig en svart kavaj med ljusblå skjorta under och en röd randig slips. 

Nyhetsankaren har också på sig en svart kavaj, ljusblå skjorta och en blåmönstrad 

slips.  Från  färgerna  på  personernas  kläder  kan  man  dra  paralleller  till  den 

amerikanska flaggan, vilket indikerar på att de stödjer den amerikanska regimen.

Vilket tonläge används och vilket kroppsspråk
Nyhetsankaret använder sig av samma tonläge som tidigare, det vill säga intensivt 

med  olika  nyanser  i  tonen.  Bilden  visar  endast  huvudet  och  en  liten  bit  av 

överkroppen vilket medför svårigheter i att avgöra kroppsspråket. Dock använder 

han sig av minspel, genom att himla med ögonbrynen och grimasera. Senatorns 

tonläge  är  neutralt.  Här  ser  man  också  endast  en  bit  av  överkroppen,  dock 

använder han sig inte av något direkt minspel. 
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Utsagor till sekvens 4
“Evan by a member of   senate  commit on intelligent and senate armed services 

commit. He also met with President Musharraf  earlier this year. Senator there has 

been sort of  a tappet statement of  support from the White House the President 

saying that President Musharraf  is an allied in the war on terror. Is that wise on 

this point? Is that the best we can do?”.

Evan: “Well we are trying to strive the best balance here John in a very difficult 

situation. It’s best for the Pakistanis and for us in the long run that they get back 

on the path to democracy”. 

Vilka  förhållanden  eller  icke  förhållanden  har  bilden  till  samhörande 
utsagor?
I sekvensen visar visas segment av vita huset i  bakgrunden,  vilket samhör med 

utsagorna  eftersom  dem  pratar  om  vita  huset.  Annars  visar  bilderna  endast 

nyhetsankaret  och senatorn  som talar  om händelsen,  det  finns  ingen bild  som 

stärker vad som sägs. 

(http://www.foxnews.com/video2/player06.html?110607/110607_hapnow_bayh

&FNL&Stabilizing%2520Pakistan&Stabilizing%2520Pakistan&Politics&-

1&News&0&&&newSen).
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8. Analys och resultat
Vi inleder analysdelen med att diskutera och redovisa SVT:s inslag och sedan Fox 

News inslag. Här visar vi vad vi har hittat i båda kanalernas nyhetsinslag med hjälp 

av frågorna: Vilket är bildernas innehåll och hur tolkar vi innehållet? Hur framställs 

personerna i bilderna? Vilka ord upprepas? Hur används tonläget? Hur används 

kroppsspråket? Vilken vinkling finns i inslagen? Vilka förhållanden har bilderna till 

utsagorna? För att underlätta läsningen har vi valt att dela SVT från Fox News i 

analysdelen,  men  sedan  dra  ihop  diskussionen  och  jämföra  kanalerna  i 

slutdiskussionen.

8.1 Sveriges Television
 Inslag 1: Polis stormade HD i Pakistan 2007-11-05

 Inslag 2: Polis stormade HD i Pakistan 2007-11-05

 Inslag 3: Olika åsikter om undantagstillståndet 2007-11-06

 Inslag 4: Bhutto kräver att undantagstillstånd hävs 2007-11-07

 Inslag 5: Bhutto i husarrest i Pakistan 2007-11-09

 Inslag 6: Bhutto trotsar barrikaderna 2007-11-09

 Inslag 7: Husarrest hindrade inte Bhutta att tala. 2007-11-09

8.1.1 Vilket är bildernas innehåll och hur tolkar vi innehållet? 
Alla SVT:s  inslag är identiska med varandra vad gäller uppbyggnad och sätt att 

klippa och filma på. En speakerröst talar genom hela inslaget och man får aldrig se 

någon nyhetsankare i bild. Störst fokus i inslagen ligger på bilderna som används 

och  klipps  på  ett  sätt  som  ska  få  nyhetssändningen  att  bli  intressant.  Det  är 

genomgående samma typ av bilder  som används i  inslagen och sättet  speakern 

pratar på är även lika i  alla inslag. Varje inslag inleds med ett förklaring till  vad 

nyheten handlar om, därefter följer information om vad som hänt och slutligen 

följer någon form av avslutning. De flesta inslag innehåller en eller två intervjuer. 

Till exempel förekommer det vid två tillfällen civila Pakistanska män som får säga 

sin åsikt, vid ett tillfälle President Bush som gör ett uttalande i frågan och vid två 

tillfällen experter som ger sin syn på saken. Det finnes ingen musik eller liknande i 

inslagen, utan som sagt så står bilderna för det mesta av dramatiken.
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Majoriteten  av  bilderna  som  visas  är  från  upproren  och  demonstrationerna  i 

Pakistan. Vid några tillfällen återkommer samma bilder i olika inslagen till exempel: 

Samma närbild på ett vapen som hålls av en Pakistansk militär visas i inslag 1, 2 

och 7. Bild på militär med vapen bakom taggtråd visas i inslag 1, 2, 5 och 7

Generellt sätt förekommer det starka bilder på våld, vapen, poliser, demonstranter 

och militärer i inslagen. Det är också vanligt att bilder på Musharraf  eller Bhutto 

visas när speakerrösten talar om dem. I många av bilderna förstår man att det är 

jurister och högt uppsatta män som demonstrerar, då de är klädda i kostym. Det är 

återkommande endast män som visas på bilderna från Pakistan (Förutom Benazir 

Bhutto).

8.1.2 Hur framställs personerna i bilderna?
Speakerrösten i SVT:s inslag får aldrig något ansikte eftersom man bara kan höra 

rösten, dock presenteras personen som pratar med namn i början och i slutet av 

inslagen, till exempel: Thomas von Heine, journalist. 

Demonstranterna i bilderna uppfattas som arga och våldsamma då de hotar med 

nävarna och slår efter poliserna. Det verkar ligga en del fokus på att det faktiskt är 

jurister som demonstrerar.

Musharraf  är av självklara skäl den person som är mest omtalad i inslagen och han 

framställs överlag negativt, då hans handlingar kritiseras. Exempelvis säger speaker 

(Henrik Samuelsson): ”Ett lands domstolar ska stå fria från politisk påverkan”. Så 

är det i dem flesta demokratier. I militärjuntans Pakistan har makten en annorlunda 

syn på domstolarnas integritet. Hundratals batongsvingande poliser stormade flera 

domstolar  idag  för  att  kväsa  juristernas  missnöje  med  det  nyinförda 

undantagstillståndet,  alltså framgår det tydligt att Musharraf   har gjort ett  dumt 

beslut gällande undantagstillståndet”.

Han kallas även diktator vid ett tillfälle vilket är ett ord som har en mindre positiv 

klang i  mångas öron: ”I Lahore i  östra Pakistan gick idag advokater  åter  ut på 

gatorna  för  att  protestera  mot  landets  diktator  Pervez  Musharraf  som  utlöst 
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undantagstillstånd.”  Dock  presenteras  även  en  annan  sida  av  saken  när  en 

Pakistansk man intervjuas i inslag 3:

Speaker  (David Oscarsson):  ”Beväpnad polis  bevakar  nu bland annat  Pakistans 

högsta domstol. ”Sen i somras har omkring 800 personer dödats i Pakistan, många 

av dem är självmordsattacker utförda av militanta islamister. I delar av landet har 

islamisterna stort stöd, men i huvudstaden Islamabad uttrycker många förståelse 

för undantagstillståndet: 

Pakistansk man (Mohammad Babur Kamal): ”I det läget som har uppstått, med 

upplopp till exempel här i Karachi är det riktigt att införa undantagstillstånd. Det 

finns inget alternativ”.

Vid ett tillfälla intervjuas en Pakistansk journalist och författare, han yttrar då sin 

negativa  åsikt  om  Musharrafs  agerande:  ”The  situation  is  very  serious,  the 

president Musharraf  has embossed a state of  emergency as an act of  desperation”. 

And he has unfolded a crisis which he can not resolve”.  Hade uttalandet fått en 

annan  innebörd  om “experten”  var  svensk?  Varför  väljer  man  att  använda  en 

pakistansk expert?

Exempel  från  inslag  2:  ”Bakgrunden  till  de  senaste  oroligheterna  är general 

Musharrafs dubbla kostymer. Högsta domstolen skulle idag ha tagit ställning till 

om Musharraf  hade rätt att ställa upp i förra månadens presidentval”. Att använda 

benämningen på Musharraf  som general istället för president indikerar på att han 

inte hade rätt att ställa upp i presidentvalet. Senare i inslaget intervjuas även en civil 

pakistansk  man  som  tydligen  uttrycker  sitt  missnöje  mot  Musharraf:  ”Det  är 

sorgligt för oss, vi ber att gud skydda vårt land. Terrorismen kan inte förhindras på 

det här sättet. Avgår Musharraf  så upphör bombdåden och våldet”. Inslaget inleds 

åter igen med att benämna president Musharraf  som ”diktator”.

Benazir Bhutto framställs positivt i SVT:s inslag, hon nämns ofta i samband med 

ordet demokrati som har en positiv klang. Det framgår tydligt att Bhutto går emot 

Musharraf  och vill att han skall häva undantagstillståndet. I ett uttalande i inslag 4 

hotar Bhutto med att om inte Musharraf  häver undantagstillståndet så kommer 

våldet att öka och kärnvapenmakten Pakistan riskerar att falla sönder och samman. 

Hon vill att världen skall stå på hennes sida. 
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I inslag 5 framställer man återigen Bhutto åt det positiva hållet, exempel på detta är 

när Rapport låter en civil Pakistansk  man komma till tals: ”Benazir borde få hålla 

sitt  massmöte  så  ser  regeringen att  det  finns  en opposition och att  regeringen 

saknar folkligt stöd”. Bhutto säger sedan: ”Taggtråden är inte till för att stoppa mig 

som individ.  Taggtråden är  till  för att  stoppa det  pakistanska folkets  hopp och 

drömmar”.  Dessa två exempel  tillsammans förstärker bilden av Bhutto som en 

hjältinna och att hon står på det pakistanska folkets sida. 

Genom uttalandet: ” Kampen handlar inte om Benazir Bhutto eller om Pakistanska 

folkets  parti.  Det  här  är  en  kamp  för  att  rädda  Pakistan  undan  extremismens 

krafter” Ställer  hon sig kritisk och tar avstånd från extremismen. Benazir Bhutto 

framställs som en frihetskämpe.

8.1.3 Vilka ord upprepas?
Bhutto,  Taggtråd,  Pakistan,  Extremister,  Musharraf,  Domstolar,  Jurister, 

Demokrati, Demonstranter. 

8.1.4 Hur används tonläget och kroppsspråket?
Speakerrösten  är  i  alla  inslagen  en  manlig  röst,  rösten  är  neutral,  tydlig  och 

långsam. Tonläget  i  alla  inslagen är  väldigt  neutralt  och rösten är  auktoritär  då 

tempot  som  sagt  är  väldigt  långsamt.  Tonläget  i  rösten  används  inte  för  att 

framhäva vissa saker före andra, utan istället används bilder för att förstärka det 

speaker säger. 

Användandet av olika typer av metaforer och beskrivande adjektiv förekommer vid 

några tillfällen,  exempelvis  säger speakerrösten:  Batongsvingande  poliser,  Musharraf  

använder dubbla kostymer och att han inte har lagt uniformen på hyllan. 

Som tidigare nämnt visas inga nyhetsankare i SVT:s inslag och detta gör att vi inte 

kan  tyda  deras  kroppsspråk.  Exempel  på  hur  kroppsspråk  används  av  andra 

personer  som till  exempel  Musharraf,  Bhutto och President  Bush visas  genom 

bilderna. Musharraf  har vid flera tillfällen uniform på sig,  vilket ger ett  militärt 

intryck.  Bhutto  står  i  de  flesta  bilderna  och  pratar  ut  till  folkmassan,  vilket 

förstärker hennes bild som folkets frihetskämpare och hjältinna. Bush ger istället 
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intrycket av att vara avslappnad inställt till händelserna då han i en intervju sitter 

tillbakalutad i en stol och ser väldigt avslappnad ut.

8.1.5 Vilken vinkling finns i inslagen och vart ligger tyngdpunkten?
Som vi tidigare har nämnt ligger fokus och tyngdpunkt i inslagen på det ökande 

missnöjet som finns mellan den styrande eliten och Benazir Bhutto, på händelserna 

kring bråket mellan Högsta domstolen och Musharraf, samt oenigheterna mellan 

Musharraf  och Bhutto.  Varje inslag tar även med något från händelserna kring 

massgripandet av jurister och de våldsamma kravallerna ute i Pakistans gator. 

Att EU och USA står samman i frågan och tycker lika framgår av inslag 2: ”EU 

och USA riktar skarp kritik mot undantagstillståndet och massgripandet av jurister 

och oppositionella.” Detta visar tydligt att EU och USA står på samma linje och 

har samma åsikter i frågan. En annan intressant aspekt på hur USA framställs i 

inslagen  är  när  President  Bush  intervjuas:  Han  sitter  avslappnad i  en  stol  och 

gestikulerar med ena handen, han pratar på ett sätt som gör att han verkar mycket 

avslappnad vad gäller händelserna i Pakistan. Bush är USA:s President vilket gör att 

han fungerar som landets främsta representant, är detta egentligen det intrycket 

som USA vill  ge omvärlden?.  Uppfyller  SVT sina krav på objektivitet  när dem 

påstår att EU och USA ställer sig samman i frågan? Finns det inte andra och mer 

USA- kritiska länder i EU?.

I inslag 3 får både President Bush och en pakistansk man komma till tals. Bush 

menar  starkt  att  Pakistan  inte  har  någon  annan  möjlighet  än  att  upphäva 

undantagstillståndet. Medan den pakistanska mannen har en annan åsikt och säger 

istället  att  undantagstillståndet  var av positiv verkan.  Rapport  har låtit  två olika 

sidor  komma  till  tals  om  händelsen,  för  att  upprätthålla  en  objektiv  balans  i 

inslaget. Detta är genomgående då det aldrig presenteras bara en syn på saken i 

inslagen, dock förstärks vissa vinklingar mer än andra: Exempelvis blir balansen 

ojämn  när  man  först  låter  Bush  tala  och  sedan  en  civil  pakistansk  man. 

Maktrelationen  mellan  dessa  två  personer  är  olika  och  trovärdigheten  till  den 

pakistanska mannens utsagor minskas betydligt. President Bush är en av världens 

mäktigaste   män och den pakistanska  mannen är  okänd.  Hade situationen sätt 

annorlunda ut om han nu istället hade fått delge sin syn på saken mot en annan 
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”likvärdig” Pakistansk man?. Varför väljer SVT att vinkla inslaget på detta viset? Är 

SVT för naiva och okritiska till USA och President Bush?.

8.2 Fox News
Inslag 1:  ”Chaos, Protest in Pakistan”, 2007-11-05.

Inslag 2:  “McCain: Situation in Pakistan requires intensive diplomacy”, 2007-11-

05.

Inslag 3: “What if  Pakistan's nukes fall into Al Qaeda's hands?”, 2007-11-05.

Inslag 4: “Is democracy in danger?”, 2007-11-05.

Inslag 5: ”Evan Bayh on US priorities for strife-torn nation”, 2007-11-06.

Inslag 6: “New Protest break out as Musharraf  clings to Power”, 2007-11-07. 

Inslag 7: ”Benazir Bhutto under arrest, tells supporters to fight”, 2007-11-09.

8.2.1 Vilket är bildernas innehåll och hur tolkar vi innehållet? 
Fox News nyhetsinslag följer ett genomgående mönster. Det är alltid en eller två 

nyhetsankare  som presenterar  varje  inslag.  Nyhetsankaren  varvas  med experter, 

intervjupersoner, stillbilder samt bildsekvenser ifrån Pakistan. Störst fokus ligger 

dock på det förstnämnda, då man i varje inslag låter olika experter komma till tals 

för att bestyrka det som nyhetsankarna säger. 

Ett inslag gestaltas vanligen på följande sätt: Nyhetsankaret visas i närbild i studion 

då han eller hon presenterar inslaget, detta förstärks genom att visa några enstaka 

bildsekvenser,  en  expert/maktperson  får  sedan  uttala  sig  i  frågan.  Inslaget 

fortskrider  sedan  med  en  ordväxling  mellan  nyhetsankaret  och 

experten/maktpersonen, detta varvas med bildsekvenser och ibland även stillbilder. 

Bildsekvenserna som visas är våldsamma, Fox News har prioriterar att visa bilder 

på vapen, polis, militär och civila som är rädda. 

Det  ges  många  associationer  till  USA:s  flagga  både  genom att  studions  färger 

domineras blått, vitt och rött, samt att flaggan stundtals visas i bild. Förutom detta 

ser man även i inslag 6 under nyhetsankarets inledande presentation hur USA:s 

flagga svajar i vinden i bakgrunden. Flaggan är en symbol för patriotism, det vill 

säga att man vill framhäva det egna landet.
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Intervjupersonerna som förekommer består uteslutande av kanalens egna experter, 

experter från systerkanaler samt olika makthavare. Vid dessa tillfällen förekommer 

det att man visar både nyhetsankaret och den intervjuade i bild samtidigt, samt att 

de tilltalar varandra med förnamn, vilket indikerar på ett  samspel mellan de två 

parterna. Man får en känsla av samhörighet och närhet mellan de talande och detta 

bror på att de använder endast förnamn vid tilltal.  

Bildsekvenserna som visas till utsagorna innehåller bilder från demonstrationerna i 

Pakistan, varvat med sekvenser på Musharraf  när han håller tal för regeringen samt 

Bhutto som talar inför en folkmassa.  De olika klippen förekommer vid fler än ett 

tillfällen.

Bildsekvensen på Musharraf  förekommer i inslag 4, 5 i dessa inslag sitter han i en 

gammaldags stor fåtölj. På bordet framför ligger det en bukett med röda rosor. Till 

vänster  om  honom  finns  den  pakistanska  flaggan  upphängd.  Väggen  bakom 

honom  är  ljusbrun  och  utsmyckad  med  stora  stjärnor.  Muslimernas  mästare 

Muhammed kallas för ”Medinas ros” och därmed tolkar vi att rosorna en religiös 

positiv  innebörd.  I  kristendomen  är  den  röda  rosen  en  symbol  för  kärlek. 

Slutsatsen av detta är alltså att de röda rosorna som är placerade på bordet indirekt 

har  en  religiös  och  kärleksfull  betydelse.  Flaggan  som visas  till  vänster  stärker 

känslan av samhörighet gentemot sitt land, samtidigt som stjärnorna på väggen ger 

ett  enhetligt  intryck  med  stjärnorna  på  flaggan.  Från  stolen  han  sitter  på  kan 

paralleller dras till en gammaldags rikemanstol, och ger därför en känsla av makt 

och rikedom. Om han hade suttit i en vanlig stol hade det inte förmedlat samma 

känsla. 

Bildsekvensen där Bhutto talar inför folket förekommer endast i inslag 8. Bilden är 

skakig  och  visar  den  före  detta  premiärministern  då  hon  håller  tal  inför  en 

folkmassa som står runt omkring henne.  

I inslag 5 syns Senator Evan Bayn i närbild och bakom honom ser man vita husets 

pelare. Att presidentens residens  visas i  bakgrunden medlar ett  budskap om att 

senatorn framför president Bush åsikter och ger sitt stöd till honom, vilket i sin tur 

antyder att Fox News också gör detta. 
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8.2.2 Hur framställs personerna i bilden?
Dem kvinnliga nyhetsankaren har tillknäppta kavajer, håret är välkammat och dem 

innehar sparsamt med makeup. Dem manliga nyhetsankarna bär också kavaj med 

matchande slips och skjorta. Deras hår är kortklippt och välkammat. Ingen av dem 

sticker ut  på något sätt.  Som tidigare nämnt har en nyhetskanal  ofta regler för 

klädsel  och  klädkoden  som  Fox  News  innehar  inger  ett  förtroendeingivande 

intryck för publiken.  

President  Musharraf  framställs  genomgående  åt  det  negativa  hållet  i  inslagen. 

Detta gör man genom att minska hans trovärdighet på olika sätt. Exempel på detta 

finner vi bland annat i inslag 1 där de använder språkbruk som: ”Musharraf  claims 

his  decision…” En direkt  översättning  av  ordet  claims  är  påstå,  vilket  har  en 

dubiös  klang.  Att  någon  påstår  något,  ger  indikationerna  att  påståendet  är 

tvivelaktigt. ”When you see police taking on a bunch of  lawyers in suits and ties…

it doesn’t exactly support at least visually his contention”.  Inledningen på raden 

frambringar även här Musharraf  en tvivelaktig bild, då det indikerar på att han inte 

menar vad han säger. 

En sekvens i inslag 5 drar också associationer åt det negativa hållet, då Musharraf  

omtalas som en huvudfigur ”in the war of  terror”. 

I Inslag 4 blir det tydligt att Fox News ställer sig på Bhuttos sida genom en negativ 

utsaga om Musharraf: “President Musharraf  took over by military force almost a 

decade ago,  ousting Benazir  Bhutto and just  over a week ago she came back”. 

Why? Because he is having a tough time keeping things under control. He can’t or 

won’t  stop  the  terrorists  operating  with  bordering  Afghanistan”.  Förutom den 

negativa bilden så antyds det dessutom att han är på talibanernas sida.  Vilket i sin 

tur motsäger USA:s arbete med att bevara Pakistan som allierad i kampen mot 

terrorismen. 

Bhutto framställs  positivt och det blir  tydligt att  USA sympatiserar med henne. 

Exempel på denna utsagan finner vi i inslag 4 så nyhetsankaret säger: “The US 

likes her and they trusts her, we hope for the best but it is the worst we are seeing 

today against our protests”. 
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I inslag 2 säger senator McCain: “We should be.. eh, having the most active kind of  

diplomacy, not necessary associated with press realises to try to convince general 

Musharraf  that he should sit down with Benazir Bhutto as he was to negotiate an 

agreement so they can move forward 

in the democratic process”. Här påpekas att om Musharraf  sitter ner och talar med 

Bhutto kommer den demokratiska processen att gå framåt. Det blir återigen tydligt 

att de ställer sig på Bhuttos sida. 

Fox  News  inslag  gällande  Pakistankonflikten  tenderar  att  fokusera  mer  på 

Musharraf  än på Bhutto, vilket beror på att han sedan länge varit en nära allierad 

med USA. Vilket har att göra med den aspekt som Gunnar Nygren framhäver i sin 

bok ”Världens  nyheter”,  nämligen  att  ju  närmare  något  inträffar  ens  egen sfär 

desto intressantare upplevs detta av befolkningen.

8.2.3 Vilka ord upprepas?
Pakistan,  lawyers,  journalists,  President Musharraf,  police forces  and policemen, 

Pakistan, , Radical Islamic, Democratic, Diplomacy, Crisis,  , Corruption, Military, 

Osama bin laden, Al Qaida, Nuclear, Money, Terrorists, , Bhutto, Safety,US, Nukes. 

8.2.4Hur används tonläget och kroppsspråket?
Nyhetsankarna  innehar  ett  intensivt  tonläge  med  olika  nyanshöjningar  som är 

genomgående i alla inslagen. Vid presentation av bildsekvenserna från kravallerna i 

Pakistan blir röstläget extra intensivt, vilket det tydligt visas exempel på i inslag 6: 

”Speaking of  crazy, new developments down in the crazy situation in Pakistan. The 

President there is using the army to run the country and saying that’s the only way 

to keep Islamic radicals from taking over.  This move has had protesters in the 

streets for days now,  and we just got in this new video of  protesters storming the 

Parliament building today. Look at this! Look how violent it’s getting!”

Av nyhetsankarna visas endast huvudet samt en bit av överkroppen i bild, vilket 

medför svårigheter i att avgöra kroppsspråket. Dock används det minspel, i form 

av höjda ögonbryn och grimaser med munnen. 

Senator Evan Bayn får i inslag 5 komma till tals gällande konflikten. Till skillnad 

från nyhetsankarna är hans tonläge neutralt och lugnt, han använder sig inte heller 
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av någon form av minspel. Kroppsspråket är även här svårt att studera eftersom 

man endast  ser  övre  delen  av  överkroppen.  Samma mönster  som ovanstående 

följer senator McCain som uttalar sig i inslag 1.

8.2.5 Vilken vinkling finns i inslaget och vart ligger tyngdpunkten?
Fox  News  visar  mycket  bilder  från  kravallerna  där  jurister  protesterar  mot 

undantagstillståndet  och  man  framhäver  den  våldsamma  sidan  av 

Pakistankonflikten. Detta göra man genom att visa upprepande bildsekvenser på 

juristerna som springer ifrån polisen samt hur de blir fängslade. Det presenteras 

även tänkbara scenarier av hur konflikten kan komma att utvecklas, samt vad detta 

kan få för konsekvenser i framtiden. Det fokuseras mycket på att Pakistan innehar 

kärnvapen och att detta utgör ett hot mot USA deras ”national security”, vilket 

dem  uppmärksammar  vid  ett  flertal  tillfällen.  Syftet  med  detta  är  att 

uppmärksamma tv- tittaren på hur hotfull situationen är även för dem hemma i tv-

soffan, nedan följer några uttalanden i inslag 4 som stärker detta: 

“Pakistan is a front-line in the war of  terror, it is also an ally in our battle to stop 

terrorists, it’s the home to Al Qaida and it is an nuclear”. 

“Really what’s happening in America is we look at things and you can go: ooh, its 

violence in Pakistan, what does that mean to me? Explain if  you would why this is 

strategically so vital to you as interest, to our interest and to our safety”.

“When it comes to stability specifically with a nation that has nukes, that would not 

be good, it  would not be in the US interests  to have that nation follow under 

Islamic regime”.

“You think Iran’s an issue right now.. The last thing we need to see is a hostile 

Pakistan with nukes, its not a good scenario”.

“Its so critical to our safety and security here at home”.

Det framhävs också att Pakistan är ett korrupt land och att polisen och militären är 

uppköpta.  Detta  är  ingen  positiv  bild,  exempel  på  detta  finns  i  inslag  4: 
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“Absolutely!, there are so much corruption  within the government, there are so 

much  corruption  within  the  police  force  that  the  ability  to  not..  eh..  buy  a 

Pakistani, but rent them fairly cheap. And when you look at the level of  corruption 

within the military and a support base within the civil society how many people 

really dislike Musharraf, the potential is there and its reality whether or not the US 

people want to accept that”. 

Kopplingar mellan Osama bin Laden och Al Qaeda görs ett antal gånger under 

inslaget: “Pakistan is a front-line in the war of  terror, it is also an ally in our battle 

to stop terrorists, it’s the home to Al Qaida and it is an nuclear Superpower”.

Nyhetsankarna ställer en del ledande frågor till experterna, exempelvis i inslag 5 

där ett ledande fråga ställs för att  få tillbaka intervjupersonen på önskad väg. 

“The scary part is that this is a nation that is armed with nuclear weapons. Do you 

fear that they could fall into the wrong hands as a result of  all the instability there 

right now?”. 
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9. Slutsatser och diskussion
Utifrån  analysen  kommer  vi  i  detta  avsnitt  diskutera  och  reflektera  över  de 

resultaten vi har fått.  I diskussionen utgår vi ifrån de teoretiska perspektiv som 

finns beskrivna tidigare i uppsatsen. Vi lägger stor relevans vid att hitta likheter och 

skillnader mellan de båda kanalernas nyhetsinslag, på så vis besvarar vi även den 

angivna frågeställningen. För att underlätta läsningen delar vi upp diskussionen i 

två olika delar: 1) Skillnader och 2) Likheter.

9.1 Skillnader 
De  flesta  människor  känner  igen  en  nyhetssändning  på  TV.  Vad  är  det  som 

kännetecknar en nyhetssändning? Till  exempel har den ofta en bestämd retorik, 

regler för klädsel samt en uppbyggnad som vi känner igen. I Fox News inslag kan 

man tydligt urskilja dessa koder eftersom inslagen följer den bestämda strukturen 

som  är  typiskt  för  en  nyhetssändning.  Kläderna  är  neutrala  och  den  typiska 

filmningen där man bara ser överkroppen på den som pratar är genomgående. Som 

tidigare nämnt används inga nyhetsankare i  SVT:s inslag eftersom det enbart är 

klipp ur en hel nyhetsänding som ligger publicerade på hemsidan, därför blir inte 

detta riktigt jämförbart med Fox News inslag som i sin tur använder nyhetsankare. 

Däremot kan vi urskilja stora skillnader i sättet att använda språk och tonläge.  Det 

amerikanska språket är mer nyanserat i tonläget än vad svenska är, dessutom har 

nyhetsankarna  på  Fox  News  en  helt  annan  jargong  i  sitt  sätt  att  presentera 

nyheterna på. SVT:s speakerröst har istället en överdriven neutral ton för att ge 

sken av att hålla sig inom objektivitetens ramar. Detta är intressant eftersom SVT 

och svenska nyheter i stort är starkt influerade av USA. Enligt SVT ställer sig EU 

på USA:s sida vilket vi ifrågasätter eftersom många av länderna i EU, till exempel 

Frankrike och Tyskland tenderar att i mediala sammanhang ställa sig kritiska båda 

till USA och President Bush.

Hur  sker  urvalet  och  vad  är  det  som  egentligen  blir  nyheter?  Frågan  om 

nyhetsvärdering är en av de mest centrala för medievetenskapen. Hadenius och 

Weibull redogör för några undersökningar som just försökt hitta ett svar på denna 

fråga. Walter Lippman formulerade redan 1924 två klassiska kriterier för hur en 

nyhet ska gestaltas.

• Den ska framkalla känslor hos läsaren
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• Den ska skänka läsaren möjligheter till identifikation

Det som ses som väsentliga nyheter varierar i olika länder och det som berör den 

egna  nationen  upplevs  ofta  som  mer  intressant.  I  båda  nyhetskanalerna 

framkommer det liknande information, skillnaden är dock att det vinklas på olika 

sätt. Fox News presenterar situationen på ett mer dramatiskt sätt och tyngdpunkten 

ligger på att Pakistan innehar kärnvapen, samt att nationens säkerhet är hotad. Det 

pratas även om hur konflikten kan utvecklas och vad detta kan ha för konsekvenser 

för USA i framtiden. Detta förekommer inte i SVT:s inslag vilket delvis kan bero 

på att USA har en närmre relation med Pakistan, då landet är en av deras allierade i 

kampen  mot  terrorismen.  USA  har  även  speciellt  efter  händelserna  den  11 

september  en  annan  syn  på  terrorism än  vad  vi  i  Sverige  har.  Detta  stämmer 

överens med Lippmans forskning där han menar på att ju längre bort en händelse 

uppkommer,  desto mindre är möjligheten till  att  väcka känslor hos läsaren och 

skapa identifikation. Vi i Sverige är inte involverade i konflikten på samma sätt som 

USA,  därför  ser  nyhetsrapporteringen  och  urvalet  av  nyheter  annorlunda  ut 

gällande Pakistankonflikten. 

Faktum är att krig och kriser medför ett ökat intresse, vilket man kan se exempel på 

under Gulfkriget 1990 och Irak 2003 då större delen av nyhetsförmedlingen bestod 

av rapporter från det aktuella kriget. Medierna hade även en stor roll för hur krigen 

kom att uppfattas av omvärlden. Hur vill Fox News och SVT att deras tittare ska 

uppfatta konflikten i Pakistan? Här ser vi en stor skillnad i inslagen då Fox News 

nämner  AlQaida  vid  flera  tillfällen  och  att  de  nästintill  för  någon  sorts 

skrämselpropaganda.  De  ställer  extremister,  islamister  och  terrorister  i  negativa 

dager, vilket framgår genom experter som talar i inslagen om att det är ett stort hot 

mot USA ifall  fel personer skulle få tag på Pakistans kärnvapen. I SVT:s inslag 

nämns  ordet  kärnvapen  i  samband  med  en  förklaring  av  Pakistan  som  en 

”kärnvapenmakt”, dock målar man här inte upp en hotbild mot vare sig Sverige 

eller USA. En annan tydlig aspekt som framkommit är att den svenska kanalens 

fokus  ligger  på  hur  situationen  gestaltas  där  nere,  detta  visas  med  hjälp  av 

bildsekvenser  samt  intervjuer  med  pakistanska  civila  män.   Den  amerikanska 

kanalen visar en endaste intervju med en civil pakistansk person. 
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Vid krigsrapportering har media ett omfattande ansvar, men frågan är vart ansvaret 

ligger? Dem har en skyldighet gällande militären att inte ställa dem i negativa dager, 

men även att rapportera sanningen. Sveriges och USA:s relation till försvaret skiljer 

sig markant åt eftersom Sverige inte har någon historia bakom sig vad gäller krig 

eller liknande. Man kan ifrågasätta hur skillnaderna på fältet ser ut och på vilket sätt 

fältjournalisterna från SVT och Fox News arbetar olika med rapporteringen från 

Pakistan. Frågan journalister måste ställa sig är således hur mycket av sanningen 

som ska och borde visas.  Professorn Simon Cottle drar som tidigare nämnt en 

tydlig skiljelinje mellan fältreporters och nyhetsredaktionen. Med detta menar han 

att  journalister  som befinner sig i  fältet  snabbt får en överblick över fältet  och 

förstår  termen ”operational  security”.  Det  vill  säga att  de  får  förståelse  för  att 

publicering av viktig information inte bara riskerar militärernas liv utan även deras 

egna. 

Skillnaderna i rapporteringen om Musharraf  och Bhutto är att dem får olika stor 

plats  i  de två nyhetskanalerna.  I  Fox News ligger tyngdpunkten på Musharrafs 

åtgärder som självutnämnd president samt vad det får för konsekvenser för den 

egna  nationen.  I  SVT  läggs  det  istället  mer  tid  i  inslagen  på  Bhutto  och 

avspärrningarna utanför hennes hem. Det känns inte som några konstigheter att 

USA väljer att ge den förstnämnda mer plats, eftersom Musharraf  sedan länge varit 

en närma allierad med stormakten. Att rapportera om honom ligger alltså närmre 

landets egna intresse. Gunnar Nygren skriver som sagt tidigare i sin bok ”Världens 

nyheter” att ju närmare något inträffar ens egen sfär, desto intressantare upplevs 

detta av befolkningen.

SVT är som sagt en Public-service kanal med det huvudsakliga syftet att bedriva 

”TV-verksamhet som står i allmänhetens tjänst” och innehar olika riktlinjer som de 

måste  följa.  Detta  betyder  att  de  på  uppdrag  av  staten rapporterar  nyheter  till 

befolkningen. Fox News däremot är en amerikansk kabel-TV kanal med en slogan 

som lyder ”We Report, You Decide”. Kanalen har kritiserats för att nyhetsankarna 

gärna uttrycker egna åsikter, vilket vi under analysens gång kunnat se tendenser av. 

Exempel på detta är att nyhetsankarna ställer ledande och vinklade frågor till de 

utomstående  personer  som får  komma  till  tals.  Detta  medför  att  de  påverkar 

nyhetssändningarna  i  all  mening.  Då  de  i  SVT:s  rapport  inte  innehar  några 
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nyhetsankare ligger det svårigheter i att dra en parallell i detta avseende. Man kan 

fråga sig om nyhetssändningarna i den svenska kanalen hade gestaltats på liknade 

sätt om inslagen hade varit uppbyggde på liknande sätt? 

9.2 Likheter
Det är relevant att diskutera skillnaderna mellan kanalernas sätt att rapportera om 

Pakistankonflikten, dock är det för oss ännu mer intressant att belysa de likheter 

som finns.

Den största likheten vi kan se mellan de båda kanalernas nyhetsinslag är urvalet av 

bilder, då exakt samma bildsekvenser visas i båda SVT och Fox News sändningar. 

Detta beror på de internationella bildbankerna där nyhetskanaler köper sina bilder. 

När  kanalerna  rapporterar  om  samma  händelse,  kan  vi  konstatera  att 

informationen till  stor  del  påminner  om varandra.  Dagsfärska  nyheter  är  ju  av 

samma intresse för båda kanalerna. 

Exempel på inslag där samma bilder används är:  

Inslag 1:  ”Chaos, Protest in Pakistan”, 2007-11-05.

Inslag 1: Polis stormade HD i Pakistan 2007-11-05

Inslag 7: ”Benazir Bhutto under arrest, tells supporters to fight”, 2007-11-09

Inslag 7: Husarrest hindrade inte Bhutta att tala. 2007-11-09

Nyhetsvärdering involverar olika aktörer, till exempel politiker och organisationer 

som metodiskt arbetar för att erhålla ett inflytande i dagordningen. Nyheter har 

både ett  kommersiellt  och ett  politiskt  intresse.  Det  är  en  intressant  aspekt  att 

studera på vilket sätt Fox News och SVT påverkas av detta. Likheten är att båda 

kanalerna influeras av det politiska intresset som finns i landet, det är mer eller 

mindre nyhetskanalernas uppgift att förmedla information utifrån det styrsätt som 

finns. Massmedierna i Sverige har stor makt att påverka och styra våra tankar, då de 

når ut till massorna. Dessutom är dem så kallade agendasättande, det vill säga att 

dem anses sätta dagordningen för vilka frågor som ska upp på samhällets agenda. 

Mathiesen beskriver massmedierna som maktens ”förlängda arm”. Det vill säga att 
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makthavare använder sig av medierna för att påverka och nå ut till folket. Detta 

gäller även för Fox News trots att dem inte är Public service, vilket framgår genom 

att man vid flera tillfällen låter senatorer och President Bush uttala sig angående 

händelserna i Pakistan. På så vis kan man dra slutsatsen att kanalen sympatiserar 

med nämnda parter. 

Likheter i framställningen av Musharraf  i de båda kanalerna är att han framställs åt 

det negativa hållet. I Fox News gör man bland annat detta genom att minska hans 

trovärdighet på olika sätt.  Det ser vi exempel på i  inslag 1 där utsagor som till 

exempel: “When you see police taking on a bunch of  lawyers in suits and ties…it 

doesn’t exactly support at least visually his contention”.  Utsagan frambringar en 

tvivelaktig bild av Musharraf,  då det indirekt påstås att han inte menar vad han 

säger. Som tidigare nämnt ligger fokuserar den amerikanska kanalen på Pakistans 

innehavande av kärnvapen. Hotbilden förstärks ytterligare genom att Musharraf  i 

inslag 5 omtalas som en huvudfigur ”in the war of  terror”. Dessutom ger det ännu 

mer negativa associationer av presidenten då han som sagt indirekt blir omnämnd 

som huvudfiguren för hotbilden mot USA:s nation. 

Även i SVT ges det en negativ bild av Musharraf, exempel på detta finner vi när 

han  i  ett  inslag  omtalas  som diktator.  Ordet  har  en  negativ  klang,  speciellt  då 

Pakistan är ett land som står för demokrati. Ett annat exempel finner vi i inslag 2 

då en civil pakistansk man uttrycker sitt missnöje: ”Det är sorgligt för oss, vi ber att 

gud skydda vårt  land.  Terrorismen kan inte förhindras på det  här sättet.  Avgår 

Musharraf  så  upphör  bombdåden och våldet”.   Det  blir  alltså  tydligt  att  båda 

kanalerna klandrar presidenten för de ökande oroligheterna i  Pakistankonflikten 

och att hans handlingar resulterat i att demokratin har splittrats. 

Likheter i kanalernas rapporterande finns även i hur man väljer att framställa den 

före detta premiärministern Benazir Bhutto. Dem ger en positiv bild och det blir 

påtagligt att de sympatiserar med henne.  Fox News nyhetsankare säger i inslag 4: 

“The US likes her and they trusts her, we hope for the best but it is the worst we 

are seeing today against our protests”.  Liknande framställning av Bhutto hittar vi 

som  sagt  även  i  SVT:s  inslag.  Till  exempel  förekommer  hennes  namn  ofta  i 

samband med begreppet demokrati, vilket har en positiv klang. Man tar även med 
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flertalet utsagor som omnämner Bhutto på ett bra sätt, till exempel i inslag 5 när en 

civil pakistansk man får komma till tals: ”Benazir borde få hålla sitt massmöte så 

ser regeringen att det finns en opposition och att regeringen saknar folkligt stöd”. 

De stora nyhetsbyråerna i USA är inte bara tillgängliga för den egna nationen, utan 

finns idag att  tillgå i  hela världen. Att landet är en stormakt är ett  faktum och 

realiteten är att deras influenser även sprids till övriga länder. Därav blir det tydligt 

att  även  våra  svenska  medier  är  påverkade  av  utomstående  makter.  Det  vore 

intressant att se SVT ställa sig starkt kritiska till  USA:s handlingar och synssätt. 

Utifrån vår analys kan vi konstatera att SVT strävar efter objektivitet mer än Fox 

News, dock ifrågasätter vi denna typ av objektivitet. Är det rätt av SVT att vara 

såpass liberala och okritiska gällande USA och president Bush i alla lägen?

Den  amerikanska  samt  den  svenska  nyhetskanalen  innehar  webbsidor  där 

nyhetsinslag kontinuerligt  läggs upp,  vilket  ger  möjligheter  som innan inte varit 

tänkbara. Det är till  exempel möjligt för båda länders befolkningar att ta del av 

varandras nyhetssändningar, med detta följer det faktum att publiken numera inte 

endast  blir  påverkade  av  information  från  den  egna  nationens  rapporteringar. 

Frågan är vad denna globala möjlighet har fört med sig? Är det numera istället så 

att  man  ställer  sig  mer  kritisk  till  de  egna  nationella  medierna  eller  är  det 

fortfarande de som man erhåller störst tillit till?

9.3 Reflektioner och kritik
Under arbetets gång har det uppstått olika problem som vi nu vill belysa eftersom 

dem mer eller mindre har påverkat analysen på olika sätt. Ett exempel på detta är 

att nyhetssändningarna på nätet låg som inslag och inte som hela program. Denna 

faktor gör det svårt för oss att avgöra om inslaget var en prioriterad nyhet eller 

inte,  samt hur  presentationen i  början av programmet  gestaltas.  Analysen hade 

även blivit mer komplett om vi istället följt nyhetssändningarna under en längre tid 

och studerat  hur konflikten utvecklas  i  de två nyhetskanalerna.  Avgränsningar i 

både  material  samt  i  ett  tidsmässigt  forum var  dock  tvungna  att  göras,  så  att 

uppsatsen inte skulle överskrida vare sig deadline eller omfång.
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De två kanalernas åtskilda utgångspunkter Public service/kommersiell TV har även 

försvårat vårt arbete samtidigt som deras ojämna storlek också har spelat roll för 

oss. Det fanns betydligt fler och längre nyhetsinslag på Fox News hemsida än på 

SVT:s, vilket gjorde det svårare att gjöra ett rättvist urval av materialet, samt att 

detta  styrde  vårt  val  av  tidsperiod.  Skillnaden mellan  kvaliteten på  inslagen var 

också ojämn då Fox News generellt sätt hade sämre kvalitet, vilket medförde att 

några inslag automatiskt föll bort då vi inte kunde tyda vad som sades i inslagen. 

Den språkliga aspekten är också något som försvårat för oss under analysen då vi 

från  början  erhåller  betydligt  bättre  förståelse  för  det  svenska  språket  än  det 

amerikanska. Fox News nyhetsankare talade stundtals snabbt och otydligt, vilket 

gjort att vi kan ha gått miste om viktig information. Det faktum att vi är svenskar 

och  därmed  bemästrar  det  svenska  språket  bättre  än  det  amerikanska  medför 

svårigheter  i  att  ge  en  korrekt  språklig  bedömning  av  Fox  News  sändningar. 

Samtidigt är vi också vana vid Public services normer och regler för hur nyheter 

ska presenteras, därför blir det automatiskt att vi ställer oss mer kritiska till Fox 

News nyhetsankare som gestikulerar och utrycker egna åsikter. En annan intressant 

aspekt hade varit att jämföra nyhetsankarnas kroppsspråk med varandra, dock har 

inte detta varit möjligt då SVT inte använde sig av nyhetsankare i bild, utan bara av 

en speakerröst. Det är också relevant att här påpeka det faktum att vi erhåller mer 

kunskaper,  erfarenheter och en annan förförståelse för hur svenska medier och 

nyheter fungerar. Detta är något man får ta i beaktning gällande vår tolkning av 

analysen, då vår förförståelse styrs av det svenska synsättet.

Slutligen vill vi även nämna att det har varit svårt att hitta information från säkra 

källor  gällande  Fox  News,  det  finns  betydligt  mer  och  bättre  litteratur  och 

information att tillgå om Sveriges Television och Public service än Fox News och 

kommersiell TV. 

9.3.1 Rekommendationer 
Förslag till fortsatt forskning är att följa nyhetsrapporteringen under en längre tid 

för att således kunna hitta ytterligare mönster samt kunna göra en djupare analys av 

de båda nyhetskanalerna. 

54



Den  27  december  mördades  Bhutto  i  en  självmordsattack  vid  ett  valmöte  i 

Rawalpindi. Denna händelse har medfört att situationen i Pakistan har förändrats . 

Det hade varit en intressant aspekt att följa hur nyhetsrapporterandet av mordet på 

premiärministern gestaltas, vilken vinkling som hade valts, samt vilka likheter och 

skillnader som kunnat utläsas ur de två kanalernas rapportering.

Ett sista förslag till vidare forskning inom området är att jämföra SVT eller Fox 

News med den omtalade kanalen Al Jazeera, här skulle man kunna gå in djupare på 

begreppet  objektivitet  och  jämföra  kanalernas  förmåga  att  rapportera 

sanningsenligt.
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