
   

 2013-01-21 

Högskolan i Halmstad  

Sektionen för Hälsa och Samhälle  

C-uppsats, MKV 61-90hp  

HT 2012 

 

 

 

Göteborgs-Posten 

och Sydasien 
-konflikten på Sri lanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Tomas Hasselgren 

Handledare: Lars-Olof Hilding 

Examinator: Malin Hallén 

  



2 

 

 

 

 

Abstract 

 

Titel: Göteborgs-Posten och Sydasien – konflikten på Sri Lanka 

Författare: Tomas Hasselgren 

Handledare: Lars-Olof  Hilding 

Examinator: Malin Hallén 

Utbildningssäte: Högskolan i Halmstad 

Sektion: Hälsa och Samhälle 

Delkurs: C-uppsats Medie och Kommunikationsvetenskap 

Språk: Svenska 

År: 2012 

Syfte: Det generella syftet med denna studie har varit att nå en kvalitativ reflektion 

angående skillnader i framställning av en konflikt i två mycket skilda publikationer 

med mycket olika ekonomiska förutsättningar under två tidsperioder. Material från 

dagstidningen Göteborgs-Posten och tidskriften Sydasien är analyserade för att 

undersöka dessa skrifters behandling av konflikten på Sri Lanka under 1983 och 

1998/1999.  

Teori: Diskursteori utifrån Norman Fairclough och Teun van Dijk. Sociologisk teori 

utifrån Pierre Bourdieu, genom begreppen angående produktionen av tro, kapital och 

fält som han arbetat fram. 

Metod: Kvalitativ kritisk diskursanalys (CDA) utifrån Faircloughs tredimensionella 

modell: text-diskursiv praktik-social praktik. 

Resultat: Genom den kritiska diskursanalysen nåddes en djupare bild av olika 

dimensioner i den problematik som framställning av ett komplicerat skeende som 

konflikten på Sri Lanka tillhör. Det korta svaret är att - ja – tidskriften Sydasien ger 

totalt sett en djupare, mer mångfacetterad och bredare bild av konflikten än 

Göteborgs-Posten. Detta kan man se under båda tidsperioderna som analyserats. Men 

– detta resultat kan man problematisera: för att få denna mångdimensionella bild så 

krävs det att man läser alla texter som Sydasien publicerar angående konflikten, om 

endast en artikel här och en där väljs ut, så riskerar man att få en begränsad bild likt 

den i Göteborgs-Posten. Stora krav ställs med andra ord på publiken. 

Nyckelord: Sri Lanka, konflikt, krig, nyheter, Göteborgs-Posten, Sydasien, kritisk 

diskursanalys, Teun van Dijk, Norman Fairclough, Pierre Bourdieu.  
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1 Inledning och motivering  
 

     

I vår omvärld pågår alltid en rad olika konflikter och krig, dessa är var för sig i stort 

sett lika viktiga att få kunskap om. Vid den sista tidsperioden för denna studie - 1999 

- pågick 37 väpnade konflikter i världen (Lindholm Schulz 2002, s 12). En av dessa 

var konflikten på Sri Lanka. Dessa konflikter får i sin tur strida mot varandra i den 

nyhetsvärderingsprocess som alla nyhetsredaktioner och journalister är del av. I den 

här striden om utrymme i media så upplever jag att det finns vinnare och förlorare. 

Vissa konflikter verkar få mer utrymme, och mer analys utförs av journalisterna. 

Perspektiv på detta fås om man ser på hur relativt oberoende detta utrymme i media 

är av hur många som faktiskt påverkas direkt av striderna. En konflikt som ges 

mycket utrymme i svenska media är den mellan Israel och Palestina, och i den har 

omkring 15100 människor dödats 1964-2007 (SIPRI 2011b). I konflikten på Sri 

Lanka har mer än 64500 människor omkommit 1976-2007 (SIPRI 2011a). Konflikter 

vilka ligger närmare oss geografiskt och kulturellt verkar få mer utrymme, och 

därmed ges en chans till att det komplicerade vad gäller orsaker och bakgrunder till 

krig lyfts fram.  

    Den analys jag utfört i denna studie, utifrån skildring i svenska media, av 

konflikten på Sri Lanka blir därmed intressant då den pågick i ett mindre land beläget 

långt från Sverige både geografiskt och kulturellt. Frågor som innan själva 

analysarbetet ledde mig in mot undersökningen (se hypotes och frågeställning nedan) 

var om en konflikt som denna kan få ett utrymme i våra media med innehåll som 

tillåter skildring av de mångfacetterade problem konflikten innehåller? Kan en 

specialiserad publikation ge en mer nyanserad bild gentemot en ordinär publikation 

som en stor dagstidning?  

     Ytterligare aspekter som gjorde konflikten på Sri Lanka intressant för analys är att 

den har fått en mycket tydlig medieavgränsning bakåt till 1983, då våldsamheterna 

accelererade. Samtidigt så har motsättningarna mellan de två etniska grupperna 

tamiler och singaleser existerat mycket längre tillbaks - se kapitel tre för konfliktens 

historia. 

    Slutligen, J Carlsson (1995) tar i sin avhandling ”Omvärldskonflikter” upp olika 

som han ser det viktiga konfliktforskningsområden. Han menar att det är viktigt med 

studier av innehåll av ”konflikter” i tidningar – både över lång och kort tid. 
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2 Syfte 
 

Det generella syftet med denna studie har varit att nå en kvalitativ reflektion 

angående skillnader i framställningen av en konflikt i två mycket skilda publikationer 

med mycket olika ekonomiska förutsättningar .  

 

Jag har analyserat hur tidskriften Sydasien och tidningen Göteborgs-Posten (G-P) har 

skildrat konflikten på Sri Lanka. Dels 1983 vid den tid då konflikten fick ett kraftigt 

intensifierat våld mellan parterna, och dels hur den skildrats 1999/1998 då konflikten 

pågått i 15 år. 

 

 

2.1 Hypotes och frågeställning: 

Jag utgick i analysen från antagandet att det finns kvalitativa skillnader i skildring av 

konflikten på Sri Lanka mellan tidskriften Sydasien och tidningen G-P. Jag gjorde 

också antagandet att det finns kvalitativa skillnader mellan behandlingen av 

konflikten 1983 och 1998/1999. Utifrån dessa hypoteser analyserades texter som 

behandlar konflikten i de två nämnda publikationerna för att få kunskap om tre 

övergripande frågeställningar: 

 

1. Vilka betydande skillnader kan jag se mellan G-P:s och Sydasiens skildring 

av konflikten vad gäller perspektiv, aktörer, källor och 

bakgrundsbeskrivningar. 

     

2. Vilka betydande och generella skillnader kan man se mellan skildringen av 

konflikten 1998/1999 och 1983 i de två publikationerna? 

 

3. Hur fungerar de två publikationerna, G-P och Sydasien, som arenor för 

produktion av kvalitativ journalistik? 

 

De två första frågeställningarna svarar jag på i denna rapport dels genom att jag 

analyserat ett sådant antal artiklar att jag för dessa perioder kan se de bredare 

strukturerna, dels genom att lyfta fram och analysera signifikanta enskilda artiklar. 

 

Den tredje frågeställningen svarar jag på utifrån den analys som gjorts för de två 

första frågeställningarna. Jag har använt resultaten av min kritiska diskursanalys på 

textnivå och relaterat och kopplat dessa resultat till den teori som Bourdieu arbetat 

fram angående produktionen av tro, symboliskt kapital och fält.  
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3 Historisk bakgrund till konflikten på Sri Lanka 
 

Jag ger här en kort bakgrund till den konflikt som fanns på Sri Lanka under den 

period min studie täcker. Konflikten existerar fortfarande, men utan lika hög grad av 

organiserat våld som tidigare. 

    Denna kortare beskrivning ger endast de breda dragen av konfliktens historia. Likt 

andra etniska konflikter innehåller den ett brett spektrum av dimensioner som inte är 

praktiskt möjligt att redovisa på djupet i begränsade studier som c-uppsatser tillhör.     

    Jag anser att jag inte kan och behöver ha en total kunskap om konflikten för denna 

studie. Men - genom ett kritiskt förhållningssätt, kan jag ändå se om en text har en 

ambition att vilja synliggöra det komplicerade och ambivalenta i en skildring av 

olika problemområden på Sri Lanka.  

     Referenserna till detta stycke är de artiklar jag läst och analyserat för uppsatsen, 

samt Nordlund (2003) och Samarasinghe (2009). 

 

Sri Lanka har två etniska huvudgrupper: Singaleser 74 %), tamiler (18 %), bland 

tamilerna finns en stor grupp indiska tamiler som kom till landet som arbetskraft 

under Brittiska styret. Sri Lanka var en brittisk koloni fram till självständigheten 

1948. Under styret gynnades vissa grupper och singaleserna uppfattade tamilerna 

som särskilt gynnade, och detta kan sägas vara en orsak till konflikten i stort. Man 

kan också se att det historiskt funnits motsättningar mellan tamiler och singaleser 

även före koloniseringen, men dessa motsättningar hade möjligen inte den etniska 

aspekten som tydlig faktor. Istället var det maktkamper mellan olika kungadömen på 

Sri Lanka. 

    Efter självständigheten uppstod en singalesisk nationalism. En av de första 

åtgärderna regeringen vidtog efter självständigheten var att frånta landets indiska 

tamiler sitt medborgarskap. Tamiler generellt missgynnades därefter kontinuerligt 

genom olika lagändringar, och genom det så uppstod strömningar om att bilda en 

egen tamilska stat. Detta utvecklades till att grupper som ville använda våld i denna 

kamp bildades. LTTE (tamilska frihetstigrarna) var en av dessa nya militanta grupper 

som bildades på 70-talet och denna grupp kom att militärt bli starkast senare när 

konflikten trappades upp. 1983 dödade LTTE 13 soldater och med det så startade 

upplopp av civila singaleser som hämnades mot tamiler och uppgifter varierar mellan 

att ange 400-3000 dödade i dessa upplopp. Konflikten fortsatte sedan fram till 2009 

då LTTE uppgavs besegrade av regeringen. Efter detta har ett fåtal strider ägt rum 

men krigsbrott begås fortfarande av både regeringen och dess motståndare, enligt 

Amnesty International. Totalt anges att mer än 64500 människor har dödats 1976-

2007 (SIPRI 2011a). 
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4 Göteborgs-Posten och tidskriften Sydasien 
 

En föregångare till dagens G-P var Götheborgs-posten som gavs ut med två nummer 

i veckan, dels tisdagar och fredagar och dels måndagar och torsdagar, från den 23 

mars 1813 och fram till 1816 av boktryckaren och redaktören Georg Löwegren. 

Tidningen lades ned och återuppstod i olika omgångar (tillhörde Bonniersfären en 

period fram till 1873).  Från 1926 har familjen Hjörne ägt G-P. Till skillnad mot 

Bonnierfamiljen så har familjen Hjörne alltid varit nära och styrt det redaktionella 

arbetet. Harry Hjörne var chefredaktör fram till 1969 då Lars Hjörne övertog den 

rollen och var chefredaktör fram till 1989. Vid tiden för andra perioden av min 

undersökning 1998-1999  var Peter Hjörne chefredaktör. Göteborgs-Posten har sedan 

1933 varit Göteborgs största morgontidning mätt i upplaga (1999 259500 exemplar 

vardagar). 

Den politiska orienteringen för G-P är oberoende liberal. 

 

Tidskriften Sydasien startades 1977 av Staffan Lindberg, Göran Djurfeldt, Thomas 

Bibin, Stig Hansén, Mats Hilte och Ola Hansson. Tidskriften behandlar samhälle, 

politik och kultur i området sydasien (Indien, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, 

Afghanistan, Nepal, Bhutan och Maldiverna. Vid starten hette tidskriften Sydasien 

bulletinen och den arbetades fram under tre olika redaktioner i Stockholm, Göteborg 

och Lund. Skriften gavs ut fyra tillfällen per år med en upplaga på 1500 exemplar vid 

de perioder som min studie ägnar sig åt. Nu, år 2012, finns skriften endast utgiven på 

internet.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Boktryckare
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5 Teori 
 

 

 

Kapitlet är disponerat enligt följande:  

 

 Jag inleder med ett avsnitt om hermeneutik, då min studie är utförd med en 

hermeneutisk grundsyn på forskningsarbetet. 

 

 Vidare så tar jag upp teori angående diskurs och diskursanalys. Min 

undersökning är utförd genom en kritisk diskursanalys (CDA) utifrån 

Faircloughs och van Dijks arbeten, vilket gör det nödvändigt att diskutera 

teori inom detta område. 

  

 Därefter kommer ett avsnitt med teori av Bourdieu. Resultaten av min 

kritiska diskursanalys på textnivå  används i kombination med teori av 

Bourdieu för att nå dimensionerna diskursiv praktik och social praktik. 

 

 Slutligen kommer ett avsnitt med teori kring nyheter och nyhetsvärdering 

relaterat till framställning av en konflikt som den i Sri Lanka. 

 

    

 

 

5.1 Hermeneutik 

Denna undersökning är utförd kvalitativt utifrån ett synsätt som tillhör den 

hermeneutiska traditionen på så sätt att jag vill använda ett mediekritiskt synsätt 

relaterat till mina allmänna kunskaper och förförståelser. 

 

Hermeneutiken är en tolkningslära (Alvesson & Sköldberg 2008, Thurén 1991) av 

mer humanistisk och samhällsvetenskaplig karaktär gentemot, vad som ses som 

motparten, positivismen. Kunskapskällor inom hermeneutiken kan generellt sägas 

tillhöra vad människor sagt, skrivit, sociala handlingar eller kulturprodukter som 

konst och byggnader. 

    I tolkningen och analysen söker man då mening hos den enskilda delen genom att 

man sätter den i samband med helheten, det omvända gäller också, helheten förstås 

genom sina delar. Detta kan relateras till Norman Faircloughs van Dijks och CDA:s 

metod att se på en nyhetstexts mikrodelar, till exempel aktörer i rubriker och 

ingresser, i relation till en nyhetstextens makronivå (se kapitel 7.2). Denna dialektik 
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gäller också för den som tolkar genom att man tolkar utifrån sin förförståelse mot 

djupare förståelse och pendlar i denna process. Man skapar en dialog med sitt 

material och genom exempelvis empati nås en djupare förståelse. Det kan också 

enligt en hermeneutiskt ansats vara viktigt att sätta sitt material som helhet i en 

kontext (Alvesson & Sköldberg 2008, s 206) vilket då kan kopplas till CDA enligt 

Fairclough och van Dijk. Fairclough benämner denna kontext  diskursiv praktik och 

social praktik (Fairclough 1995, s 96ff), och van Dijk talar om analys utifrån en 

triangel-metafor: diskurs-kognition-samhälle, (van Dijk 2008, s 16). 

 

 

5.2 Diskurs 

Begreppet diskurs är mångfacetterat och det är svårt att kort ge en exakt beskrivning, 

men med en bredare definition avser diskurs regler för och regelbundenheter i hur 

man kommunicerar, talar, skriver och agerar (Ahrne & Svensson red. 2011, s 151). 

Situationen bestämmer hur man talar/skriver/agerar. Det sätt som man skriver eller 

talar på i ett sport-reportage kan då skilja sig mot hur en journalist skriver/talar i 

samhällsreportage inom utrikesjournalistiken i specifika medier. Viktigt att säga här 

är också att en diskurs ses som en pågående process i relationen med människor, 

praktiker, texter och andra diskurser.  

     

CDA är en teori, inom diskursteorierna, med syftet att kritiskt analysera språk och 

makt. Det centrala är relationen mellan samhälle och språk och teorin har genom 

detta ett starkt socialt engagemang, (Berglez & Olausson 2008).  

  

”Företeelser som väpnade krig , miljörisker, ekonomiska relationer, territoriella gränser m.m. har en 

materialitet men skulle inte kunna finnas utan språk. CDA, vars primära mål alltså är att studera hur 

språkliga praktiker ingår i, utmanar eller förändrar maktstrukturer i samhället …” 

   (Berglez & Olausson 2008, s 123) 

 

Två ledande teoretiker inom CDA är Teun van Dijk och Norman Fairclough. Det är 

delar av seras syn på CDA som jag kombinerat och använt i denna uppsats (se kapitel 

sju för redogörelse av vilka delar jag använt i min analys). Norman Fairclough 

beskriver CDA som en analys av de dialektiska förhållandena mellan diskurs och 

andra element i en social praktik.  

Fairclough har genererat en tredimensionell modell för diskursanalys enligt följande, 

(Fairclough 1989, s 22ff; Fairclough 1992, s 72 95; Fairclough 1995b, s 57 62; 

Fairclough 2003, s 21 38): 

 

 Första nivån är textens egenskaper (textnivån). Här använder jag delar av 

Van Dijks teori för makro och mikroanalys av texter, se nedan.  
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 Den andra nivån är diskursiv praktik, med det avses produktions och 

konsumtionsmönster som är kopplade till texten. Den faktiska texten ses som 

spår av den produktiva processen (att exempelvis producera en nyhetsartikel), 

och samtidigt som markörer för en tolkningsprocess för nyhets-konsumenten.  

 

 Social praktik blir den tredje och yttersta nivån i Faircloughs modell för 

CDA. Här är man intresserad av att ta reda på vilka nät av diskurser som den 

diskursiva praktiken ingår i. Man vill undersöka vilka förhållanden som finns 

mellan den interaktion som nämndes i nivå två och den sociala kontexten. 

Vilka sociala delar av samhället påverkar produktions-och 

konsumtionsprocesserna. Nätverk av sociala praktiker påverkar och medlar 

emellan språkets utopiska möjligheter och de sociala krafter som verkar i en 

journalistisk produktion och ger hur en nyhetstext blir utformad (Fairclough 

24 ff, 2003).  Man vill också undersöka icke-diskursiva sociala relationer och 

strukturer som skapar ramen för den diskursiva praktiken. Det kan 

exempelvis vara vilka institutionella och ekonomiska faktorer i medieföretag 

som påverkar den journalistiska produktionen. Att se var gränsen går mellan 

det diskursiva och icke-diskursiva kan vara problematiskt – här kan forskaren 

analysera det dialektala mellan sociala strukturer och diskurs, (Fairclough 

1989 s 37 ff).  

 

Van Dijk menar att nyhetsdiskurs bör studeras strukturellt på så sätt att det är 

strukturen som möjliggör ett socialt meningsskapande.  

     Hans synsätt ger att man kan studera en nyhetstext både på makronivå (han 

använder även uttrycket globalt) och på mikronivå (lokal nivå). 

    I makronivån kan man se på tematiska och schematiska strukturer. En nyhetstext 

kan delas in i schematiska strukturer som rubrik, ingress och brödtext och det är då 

intressant att se på hur olika ämnen tas upp på olika platser och genom detta ges 

olika vikt. Van Dijk talar om topics vilket enligt honom beskrivs som att definiera 

och hålla ihop nödvändiga enheter av text för läsaren individuellt för att skapa 

förståelse av den aktuella texten. Topics är de viktiga, för läsaren, övergripande 

ämnen som texten innehåller (van Dijk 1988, 1994). Det blir då intressant att se på 

vilka topics texten innehåller och var dessa ligger i texten för att analysera vilken 

vikt olika topics getts. Eftersom ordet topic lätt översätts till svenska ämne vill jag 

tydliggöra att van Dijk skiljer mellan ämne och topic. Ämnen (eller subjects) är mer 

generella klasser som i sig kan innehålla en oändlig mängd topics som då är något 

mer specifika. Ett exempel är arbetslöshet, vilket är ett ämne som kan innehålla ett 

topic som ”arbetslösheten ökar på grund av invandringen till Sverige”, (van Dijk 

1988, s 170). Forskning visar att det är topics i nyhetstexter som publik minns när de 

ska återge  något de läst (van Dijk 1988, s 170), och därför är det just topics som jag 
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fokuserat på i min textanalys på makronivå. Den andra anledningen till att jag 

analyserat topics är att Van Dijk menar att dessa inte endast är uttryck för den 

individuella reportern, utan också kan tillhöra de mer generella tankemodellerna 

inom en nyhetsinstitution. Detta gör att jag får ytterligare stöd i mitt analysarbete på 

så sätt att jag kan relatera resultat utifrån det specifika i en text och samtidigt tolka 

mot något mer generellt i analys på nivå social praktik. 

    Analys på mikronivå/lokal nivå sker på ord och meningsnivå. Man försöker nå 

sådant som tas för givet av skribenten. I denna analys ser man även på textens stil – 

ett exempel är hur man anger en grupp som frihetskämpar eller som terrorister. 

 

 

5.3 Bourdieu 

I denna studie har jag reflekterat kring, och analyserat, diskursanalysen på textnivå 

med avsikt att närma mig och nå den andra och tredje nivån i en kritisk diskursanalys 

enligt Fairclough – den diskursiva och den sociala praktiken. Och för detta har jag då 

valt att använda mig av delar av Bourdieus arbeten. Genom att använda mig av en 

sociologisk teori som grund når jag i diskursanalysen frågor angående vilka 

institutionella och ekonomiska betingelser som den journalistik jag analyserat verkar 

inom. Fairclough har detta perspektiv på diskursanalys och riktar sig mot just den 

sociala karaktären i texterna genom diskursanalysen, (Fairclough 2003, s 5 f).  

    Anledningen till att jag valt Bourdieu ligger i att jag ser att han arbetat fram 

gränsöverskridande och allmängiltiga begrepp på så sätt att de  kan appliceras i en 

rad olika metoder, samt att de bildar en tydlig struktur både för läsaren och den som 

analyserar. De sociologiska begrepp Bourdieu skapat är de verktyg jag behövt i 

slutförandet av min CDA. 

 

Bourdieu bildade i sina teorier bland annat begreppen kapital, fält och habitus 

(Bourdieu 1994; Lindgren 2007, s 166 177; Giddens 2009, s 846ff; Engdahl 

&Larsson 2006, s 229 239). 

     

Bourdieu menar att kapital kan att bestå av flera olika former förutom den rent 

ekonomiska aspekten.  För att bättre täcka in, eller få grepp om, de sätt som 

människor, individer och sociala grupper, strider  för att få olika fördelar så bildade 

han begreppen socialt, kulturellt och symboliskt kapital.  

    Socialt kapital består av vad man i vardagsspråk kan kalla för kontakter eller 

socialt nätverk – man når ett högre socialt kapital genom att delta/ingå i nätverk och 

grupptillhörigheter.    

    Symboliskt kapital handlar om tillgångar som utbildning eller social kompetens. 

En person med stort symboliskt kapital kan identifieras som den självklare ledaren, 

den man lyssnar till.  
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    Kulturellt kapital är en del av symboliskt kapital, man når detta genom att på olika 

sätt kunna behärska det sociala livets kulturella aspekter – vilket kan vara att veta hur 

man beter sig i olika kretsar, gärna finare sådana. I praktiken kan det visas genom att  

tala kring konst och samhälle på ett initierat sätt. Man kan också nå större kulturellt 

kapital genom att omge sig med, och använda, sådant som ses som rätt objekt inom 

konst och kläder. Kulturellt kapital nås även genom institutionaliserade former som 

högre utbildning.  

     Det viktiga här är att det kan ske en handel med dessa kapitalformer. En person 

med stort socialt kapital, som känner rätt personer, kan omsätta detta i ett större 

symboliskt kapital och därmed nå en större respekt och högre social status. 

 

Fält är ett begrepp som beskriver en social arena i vilken en kamp sker mellan 

individer/grupper vilka samlats kring något  de anser vara värt att strida om och för. I 

dessa strider används de kapitalformer jag beskrivit ovan. Ett exempel på fält är 

journalistiken vilken i sig innehåller fält som samhällsjournalistik. Olika fält kan ha 

olika status, och utöva inflytande på varandra. 

 

Habitus innebär att en individs kapital inte enbart består av yttre objekt och resurser 

som kontaktnät, utan även består av något som är förkroppsligat. Över tid så formas 

vi både kroppsligt och mentalt och vi intar särskilda sätt att tala på och röra oss, och 

med det även hur vi tänker och känner enligt Bourdieu. Man får en känsla om hur 

man ska bete sig och tänka i olika situationer på ett i stort sett omedvetet sätt.  

Genom begreppet habitus kan man göra analyser mellan sociala strukturer och 

individer. Man kan då analysera hur en journalist rör sig och beter sig mellan olika 

journalistiska fält för att kanske nå en högre status och bli mer attraktiv på 

arbetsmarknaden. Samtidigt kan en sådan undersökning analysera hur denne 

journalist vill behålla, eller nå, en social status som journalist med avseende på 

journalistiska ideal som innefattar att vara en kritiskt granskande journalist.  

    

En möjlig kritik eller reflektion angående Bourdieus arbeten är att han kanske har en 

alltför stark inriktning mot att samhället kan analyseras och förklaras objektivt. Ett 

mer postmodernt synsätt kan ge ett större utrymme för idéer som motsätter sig 

vetenskapens objektivitet, och till detta område hör kritisk analys av diskurser, som 

utvecklats ovan. 

 

 

 

5.4 Nyheter 

Jag avslutar detta teorikapitel med en reflektion kring nyhetsbegreppet. En konflikt 

med tydliga våldsinslag, som denna i Sri Lanka, bildar en ram inom vilken det 
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produceras ett spektrum av olika typer av nyheter åt journalister. Vad är då en nyhet, 

och vad är det som säger att en konflikt ska behandlas olika (eller ska den det?) i de 

olika former av media som en dagstidning och en tidskrift kan sägas vara? I grunden 

är det ju samma händelse som bevakas av dess två medieformer, men resultatet som 

visas för publiken blir ofta olika mellan dessa medier, eller är de så olika? Någon 

form av urval sker ändå på redaktioner, och det är resultatet av dessa urval på olika 

nivåer som publiken nås av. 

     Galtung & Ruge (1965) i (Mcquail 1994, s 271, Hvitfelt 1989, s 73) utförde en 

undersökning angående faktorer som influerade urvalet av utrikesnyheter i norska 

tidningar. Galtung & Ruge fann då organisatoriska faktorer, och de fann att av det 

som kommer upp i tidningar som nyheter finns det starka tendenser att det ska 

tillhöra publikens förväntningar på nyheter, gärna oväntat men ändå inom ramen för 

det igenkänningsbara. Det finns en vilja hos tidningar att fortsätta publicera 

händelser som redan är etablerade som att ha nyhetsvärde, samt att skapa balans 

mellan olika typer av nyhetshändelser. Detta ger att tematisering lätt kan inträffa 

(Hvitfelt 1989 s 76) eller ges utrymme. Galtung & Ruge fann också att kulturell 

närhet mellan publiken och nyheten spelar en viktig roll för nyhetsvärderingarna, 

människor har lättare att identifiera sig med människor som lever under samma 

villkor och har samma värderingar som de själva. Ytterligare kriterier enligt Galtung 

& Ruge på hur nyheter värderas är om nyheten behandlar elitpersoner, elitnationer 

och negativa händelser. En presumtiv nyhet som kan innehålla alla dessa 

ingredienser har då en hög sannolikhet att bli publicerad. Detta har även Håkan 

Hvitfeldt undersökt och utvecklat (Hadenius, & Weibull & Wadbring 2008, s 304 ff). 

    Andra kriterier på hur nyheter värderas och väljs ut ligger i avståndet vad gäller 

rum och tid (Hadenius, & Weibull & Wadbring, 2008 s 304, Strömbäck 2009, s 170).  

Nyhetens värde minskar då med ökat geografiskt avstånd mellan mediets 

spridningsområde och platsen för händelsens. För internationella nyheter har troligen 

det kulturella avståndet större betydelse än geografiskt. På samma sätt minskar 

nyhetsvärdet generellt ju längre tid som det är mellan då händelsen ägde rum och 

möjlig publicering.  

 

En viktig aspekt på produktionen av nyheter ligger i hur resurser är fördelade globalt 

för denna produktion och att då se hur nyhetsflödet sker globalt. Man kan se att över 

60% av världens journalister var stationerade i Västeuropa och USA vid den tid som 

nyhetsmaterialet för min studie skapades,  (Hadenius/Weibull 1997, s 319). Detta 

visar sig inte bara ge en skev bild av u-länder i media belägna i väst, utan även 

medier i u-länderna själva får hålla tillgodo med nyhetsbyråernas material som visar 

händelser sedda ur våra ögon eller med nyheter från väst då det är sådant material 

som det helt enkelt finns mest av (Furhoff 1986, s 37). Denna syn kan 

problematiseras idag på så sätt att utvecklingsländer har en ökande andel 
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internetanvändare (Hadenius, & Weibull&Wadbring 2011, s 246) vilka kan söka och 

sprida information på ett lättare och förhoppningsvis mer demokratiskt vis. 

    På denna globala nivå är det intressant att se ett globaliseringsskeende för nyheter 

som delvis motsäger texten ovan, (Stur 2000, s 27; Hadenius, & Weibull&Wadbring 

2008, s 215 246). Det pågår en upplösning av kulturella avstånd vad gäller nyheter 

och även mindre händelser kan ges utrymme världsomfattande. En anledning till 

detta kan vara att medieägandet globaliseras och koncentreras till allt färre ägare 

(Schuster 1995 i Stur 2000, s 27) vilket samtidigt leder till en kommersialisering av 

nyheter/medier. Man kan fråga sig vilka sorter av nyheter som globaliseras – är det 

de lättare former som nöjes-nyheter och populär-kultursnyheter? Det är givetvis i sig 

inte fel att det globalt sprids den typen av nyheter, men detta kan förstärka problemen 

vad gäller bredd och djup för komplicerade skeenden/nyheter från u-länder om inte 

rena omfördelningar av resurser för nyhetsproduktion sker. En intressant notering här 

kan göras angående min studie och hur material produceras för Sydasien. Då 

tidskriften sällan kan själv finansiera journalisters löner och resor för bevakning på 

plats i länderna ifråga så sker detta via medarbetarnas egna resor som då kan vara för 

andra media och då skrivs det för Sydasien vid sidan om. 
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6 Tidigare forskning  
 

 

Forskning genom olika former av textanalyser av mediers behandling av krig och 

konflikter finns gott om.  Men, jag har inte kunnat finna forskning som likt min 

studie genom kritisk diskursanalys jämför en dagstidning med en tidskrift angående 

deras behandling av en konflikt. Just benämningen kritisk diskursanalys används inte 

alltid i studiers metodbeskrivningar, trots att man kan hävda att de tillhör denna 

metod. Exempel på två studier som bitvis innehåller kritiska perspektiv är 

”Gulfkriget – ett mediedrama i två akter”, 1992 av Håkan Hvitfelt och Karin 

Mattsson, samt Thomas Listermans undersökning i ”Hur Kosovokonflikten 

kommunicerades - Tre studier” (2003). Båda dessa arbeten befinner sig nära mitt 

arbete, men min studie innehåller mer av ett kritiskt perspektiv med avseende på 

produktion av nyheter.   

 

Jag inleder med att diskutera Håkan Hvitfelt och Karin Mattssons studie av svenska 

mediers rapportering kring Gulfkriget: ”Gulfkriget – ett mediedrama i två akter”, 

1992. Studien använder både kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt och består 

av innehållsanalyser av texter i följande medier: Aftonbladet, Expressen, Dagens-

Nyheter, Aktuellts sändning klockan 21.00, Rapport 1 och 2 samt Ekots 7 och 18-

sändningar. Man har avgränsat till de två fem-dagars perioder som var krigets akuta 

och krigande faser, operation ökenstorms första fem dagar samt de fem avslutande 

dagarna under markkriget.  

    Man finner att rapporteringen generellt har stora likheter med andra 

krigsrapporteringar, och Hvitfelts tidigare forskning angående nyheter i krig 

bekräftas. Rapportering hade möjligen högre frekvens relativt andra konflikter, 

mycket material publiceras av dessa medier vilket innebär att mycket redaktionella 

resurser använts.  Ytterligare betydande resultat är att det är tydligt att militärens 

censur och kontroll av information klart påverkat journalistiken, det gjorde att det 

fanns begränsat av material som konkret hade med krigsförloppet att kontinuerligt 

skildra. Därmed så tvingades journalisterna arbeta kreativt, på gott och ont, och 

producera nyheter med en rad olika perspektiv som inte direkt tog upp krigandet. 

Dessutom innebar det att medier refererade mycket till andra medier. 

    Relativt min studie så kan man se många likheter i den form av innehållsanalys 

som gjorts här. Mycket av analysen tillhör sådant som kan beskrivas som kritisk 

diskursanalys på textnivå. I analysen har man lyft fram en rad begrepp som både Van 

Dijk och Fairclough tar upp i sina diskursanalysteorier: exempelvis aspekter av 

konflikten (innebär att de urval journalister utför lyfts fram), aktörer i 

nyhetsmaterialet, källor, rubrik relativt brödtextens innehåll, möjlig censur och 

självcensur samt reflektion angående journalistiska produktionsvillkor. 
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    Gentemot min studie kan ändå en rad skillnader ses. Gulfkriget i sig var avslutat 

vid deras analys och det var ett kort krig med tydlig inledning och avslut. Hvitfelt 

och Mattsons studie analyserar endast större medier med bredare publik enligt ovan. 

Här kan min studie ses som ett komplement genom att den tar in analys av en mer 

specialiserad publikation. Min studie kompletterar och bidrar också genom att den 

innehåller ett något mer kritiskt perspektiv generellt angående produktionen av 

nyheter. Exempelvis värderar författarna nyheter utifrån egna (lika med allmänna och 

vedertagna) åsikter om vilka nyheter som passar i kvällstidningar och i 

morgontidningar istället för att problematisera det faktum att nyheter sållas på olika 

vis i dessa medier, (Hvitfelt & Mattson 1992, s 17). Ytterligare exempel på denna 

skillnad i kritiskt perspektiv kan ses i meningen ”Det är självklart att nyheter måste 

vara begripliga för sin publik”, (Hvitfelt & Mattson 1992, s 30). Jag anser att just det 

ambivalenta och mångfacetterade i en artikel som inledningsvis kan göra den delvis 

svårbegriplig kan skapa en kunskapsökande betydelse för individen. Texten kan nå 

ett stort värde för en publik som inte direkt förstått men som reflekterar och senare 

kopplar det intagna materialet till något känt och genom det skapat sig ny och 

djupare kunskap. Detta kan kopplas till min studies problematisering och analys av 

hur specialiserade mediers texter ser ut. Medier som tidskriften Sydasien, med 

anspråk på att innehålla ett mer kvalificerat innehåll, gör det ofta inte annat än på 

ytan och publiken måste vara beredd på att investera ett betydande egenarbete för att 

nå det djupare materialet.  

 

 

Studien ”Hur Kosovokonflikten kommunicerades - Tre studier” består av tre 

undersökningar utförda av Peter Berglez, Birgitte Mral och Thomas Listerman 2003. 

Det är svenska medier man analyserar – internet (Mral), radio (Berglez) och press 

(Listerman). Jag väljer här att närmare reflektera angående Listermans studie då den 

tydligt kan relateras till min studie. Det är en kvalitativ diskursanalys av rapportering 

angående Kosovokonflikten i Dagens-Nyheter och Aftonbladet, och den anges ta ett 

helhetsperspektiv på mediernas bevakning 19/3-1/8 1999. Det är en diskursanalys 

som innehåller delar av ett kritiskt perspektiv. Studien lyfter sig från att endast vara 

en rak textanalys till en studie med ett kritiskt perspektiv främst i den analys som  

undersöker om propaganda från olika parter i kriget kan finnas i medietexterna. 

Därmed placerar sig studien i det omgivande samhället genom detta implicita 

maktperspektiv – det vill säga den makt de olika parterna i kriget når gentemot olika 

publiker via medierna. Min undersökning skiljer sig mot Listermans på några 

avgörande punkter: Generellt innehåller min studie mer av kritiska perspektiv på 

produktion av nyhetstexter. Listermans studie har också begränsat sig till att endast 

analysera rubriker, ingresser och i viss mån bilder med motiveringen att analys är 

utförd utifrån den generella läsarens perspektiv. Jag har inte tagit in bilder men har 
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analyserat brödtexterna då jag anser det ger en mer komplett bild av mediernas 

innehåll. Som parantes menar jag att det blir missvisande att benämna Listermans 

undersökning som att ta ett helhetsperspektiv då den utelämnar studiematerial på 

detta vis. Hans studie är trots detta högst relevant då rubriktopics och ingresstopics 

intar särskilt viktiga positioner för publiken i konsumtionen av nyhetstexter, (van 

Dijk 1994, 1988).  
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7 Metod 
 

 

 

Analys för denna studie är utförd genom en kvalitativ kritisk diskursanalys utifrån 

Norman Faircloughs tredimensionella modell: text - diskursiv praktik - social praktik, 

se kapitel 7.2 för beskrivning av metoden. 

 

Urval som beskrivs nedan i kapitel 7.1 ger att studiens sammanlagt 56 artiklar 

spänner över följande tidsperioder i dagstidningen Göteborgs-Posten och tidskriften 

Sydasien:  

 

Period 1983 

G-P: 11 texter, från 830726 till 830806  

Sydasien: 11 texter, fördelade enligt följande: nr 3/1983: åtta st, nr 4/1983: tre st. 

 

Period 1998/99 

G-P: 15 texter, från 980204 till 991222 

Sydasien: 19 texter, fördelade enligt följande: nr 1/1998: tre st, nr 4/1998: sju st, nr 

3/1999: fem st, nr 4/1999: fyra st.  

 

 

 

7.1 Urval – begränsning av material 

Jag har valt tidskriften Sydasien då det är en svensk tidskrift som exklusivt behandlar 

samhälle, politik och kultur i området sydasien. G-P valde jag för att kunna visa och 

ge möjlighet till jämförelse av den bild som en mycket begränsad läsekrets får genom 

Sydasien med den bild en bredare läsarskara får genom en stor dagstidning. 

 

Artiklar är utvalda om texten på något vis, explicit och/eller implicit, relaterar till 

själva konflikten på Sri Lanka. Problem kan här uppstå då alla artiklar kan sägas 

relatera implicit till konflikten. En text som explicit behandlar en idrottsprestation 

utförd av en person från Sri Lanka kan sägas relatera till konflikten då den implicit 

talar om att trots den krigssituation som råder i landet finns det delar av ett normalt 

liv som folk lever. En sådan artikel hade jag nu tagit med i undersökningen om den 

nämnt något om denne idrottares etniska och/eller religiösa tillhörighet vilket medför 

att texten kan sägas tillhöra bilden av de möjliga etniska motsättningarna.  

    Det är därför svårt att exakt beskriva urvalet teoretiskt, i praktiken blev det inte 

svårt då det var endast en mycket liten andel av alla artiklar publicerade i Sydasien 
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och i G-P som handlade om Sri Lanka utan att tydligt relatera till konflikten.  I G-P 

fanns under juni, juli och augusti 1983 ingen artikel som inte tydligt relaterade till 

själva krigssituationen.  

    Jag har inte tagit med korta och fristående notiser. Med kort menar jag textmängd 

mindre än 150 ord, däremot har ett fåtal artiklar med mindre ordantal tagits med då 

dessa stått i anslutning till en något längre artikel som då tillsammans bildar en större 

enhet textmassa av helhetskaraktär både layoutmässigt och innehållsmässigt. Jag har 

därmed tagit hänsyn till placering i urvalet med motiveringen att på detta sätt kunna 

analysera en mer komplett bild av publicerad text om konflikten. De korta texterna 

jag inte valt ut bidrar givetvis också till den helhetsbild en publikation förmedlar av 

konflikten, men jag har valt att välja bort dessa för att kunna få in några ytterligare i 

omfång större artiklar vilka jag anser spelar en viktigare roll i den bild som ges av 

konflikten. Av samma anledning, för att få en hanterbar mängd material att 

kvalitativt analysera, samt för att skapa ett något större tidsspann, har jag valt att inte 

analysera bilder och ledare. 

 

Min motivering till de valda tidsperioderna är enligt följande. 1983, juli och augusti, 

är vald då konflikten vid denna tid upptrappades våldsmässigt och därmed blir det 

intressant att se på hur media skildrar skeendet under denna intensiva period. Sedan 

blir det intressant att välja en period då konflikten pågått en tid. Detta för att både 

publik och journalister har fått möjlighet att nå en större kunskap om konflikten.  

    Att jag för den senare perioden valt att analysera artiklar under 1998 fram till 

slutet av 1999 är en rent praktisk konsekvens av att jag med mina kriterier för 

artiklarna ville komma upp i ungefär 60 artiklar totalt och analysera ungefär lika 

många artiklar från G-P och Sydasien. Det gjorde att spridningen automatiskt föll 

över två år för båda publikationerna vilket gör att undersökningen får en bredare 

överblick på skildringen av konflikten. Att artiklarna från 1983 spänner över en 

kortare period beror på att jag ska analysera alla artiklar (förutom riktigt korta) under 

vald tidsperiod. Och eftersom publiceringen var mer frekvent då konfliktens 

våldsamheter startade blir det en kort period. 

 

Urvalet kan kanske kritiseras då det närmast automatiskt medfört att 

artikelspridningen över tid för period 1983 blir större vad gäller Sydasien då den som 

sagt endast ges ut i fyra nummer per år och då G-P hade en intensiv period under 

juli/augusti 1983 med en hög frekvens artiklar publicerade. Man hade kunnat tänka 

sig att jag valt ut artiklar i G-P inom hela den tidsram som de 10 artiklarna i Sydasien 

spänner över på ett slumpmässigt sätt eller styrt efter vissa än mer specifika kriterier i 

innehåll. Men jag anser det intressant och värdefullt att undersöka en närmast total 

textmassa inom en tidsperiod i vardera publikation då detta bildar möjliga helheter 

som en läsare möter i en tidning och tidskrift. Och då jag sedan funnit att omkring 60 
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artiklar blir en bra nivå för en kvalitativ undersökning under den tidsrymd som ett c-

uppsatsarbete ska ske så understryks att mitt urval fungerar i detta sammanhang.  

    Men man kan ändå anse att detta urval ger en negativ förskjutning vad gäller G-P:s 

behandling av konflikten. Min invändning är att konflikten innan och även efter 

våldsstegringen under juli 1983 behandlats ytterst sällan i G-P (i sällan lägger jag här 

ingen annan värdering än att det handlar om ett artikelantal som är lågt).  Att G-P 

sällan publicerar material om Sri Lanka kan ses till exempel 1983 i augusti där den 

sista texten om Sri Lanka är publicerad 83-08-06 (kort notis). Så mitt urval ger 

genom det ändå en reell syn på hur behandlingen av Sri Lankas inre motsättningar 

skildrats under en kort men viktig period för Sri Lanka.     

     

 

 

7.2 Val av metod 

Den kritiska diskursanalysen i min studie är utförd utifrån ett tre-dimensionellt 

ramverk som Norman Fairclough arbetat fram. Modellen finns beskriven ovan i 

teorikapitlet, men jag visar metodstrukturen även här då detta är centralt för min 

studie: 

 

 Första nivån är textens egenskaper - textnivån. Här användes delar av van 

Dijks teori för makro och mikroanalys av texter.  

 

 Den andra nivån är diskursiv praktik. 

 

 Social praktik är den tredje och yttersta nivån i Faircloughs modell 

 

På textnivån har jag tagit in metod utifrån van Dijk och motiveringen till denna 

kombination av van Dijks och Faircloughs teori och metod ligger delvis i att detta 

gav möjligheter och utrymme att analysera både det specifika-partikulära 

(exempelvis analys av ordval i en enskild rubrik), och analys av helheter av text för 

att nå strukturer och teman hos flera artiklar. Dessutom har van Dijk i sina arbeten 

kommit att lyfta fram problem angående framställning av etnicitet och rasism i 

nyhetstexter vilket mina nyhetstexter kan sägas tillhöra då konflikten på Sri Lanka i 

sig innehåller delar av rasism. 

    Analysen på textnivå  är uppdelad i två delar, se kapitel nedan, som bildar en 

enhet. Först analyserades artiklarna på en global nivå, därefter användes erfarenheten 

från den övergripande globala analysen i en näranalys/mikroanalys av utvalda texter 

jag fann signifikanta i den totala textmassan (van Dijk 1988).  



22 

 

 

     Med mikroanalysmetoden har jag velat visa på enskilda exempel hur skildringen 

av konfliktens parter exempelvis genomgripande utelämnat delar av möjliga 

relevanta perspektiv.  

    Resultaten av analysen på textnivå användes för att nå de två andra nivåerna som 

Fairclough talar om, den diskursiva praktiken och den sociala nivån, genom analys 

och reflektion utifrån teori av Bourdieu. 

 

 

7.2.1 Global analys - textnivå 

I den globala textanalysen har jag att sett efter topics (se teoridelen för förklaring av 

begrepp) i rubriker, ingresser och i brödtexter. Därefter har jag undersökt och 

reflekterat över hur dessa topics är organiserade i schematiska strukturer. 

    De schematiska makrostrukturerna rubrik och ingress är de delar av en artikel som 

läsarna möter först, och ofta är det dessutom endast dessa delar som läses vilket gör 

att de spelar en särskild och viktig roll för den bild som man får av en viss artikels 

behandlade ämne och därmed har det betydelse vilka ämnen som tas upp i dessa 

kategorier.  

    De topics som tas upp i rubrik och ingress kan vara de som är artikelns 

huvudkärna, det som artikelförfattaren har behandlat som viktigaste del i brödtext. 

Men rubrik och ingress kan också innehålla topics som lyfts fram för att de är 

dramatiska/spektakulära och därmed antas locka läsare, och på så sätt blir det 

intressant att analysera dessa relationer mellan rubrik, ingress och brödtext.  

    Dessutom är det viktigt att undersöka vilka topics som överhuvudtaget behandlas i 

brödtexterna för att på så vis få en bild av vad relaterat till konflikten i Sri Lanka som 

har lyfts fram och på vilket sätt det gjorts. Jag har också försökt analysera om man 

kan se teman av topics i artiklarna – tematiska strukturer. 

    Vidare är det också intressant att se hur topics är organiserade i brödtexten i 

schematiska strukturer som bakgrundskategori, verbala reaktioner och journalistens 

kommentarer. 

 

 

7.2.2  Lokal analysdel - textnivå 

Då det inte är praktiskt möjligt att i en mikro-analys analysera alla 57 texterna utifrån 

alla de kriterier (anges nedan) som enligt van Dijk (van Dijk 1988, 1994) kan ingå i 

denna del av diskursanalysen, så har jag begränsat analyskriterierna och antalet 

artiklar. Van Dijk själv talar (van Dijk 1988, s 235, 270) om hur han i två studier fick 

begränsa denna lokala analys av just dessa praktiska skäl. Detta är kanske just kärnan 

i en kvalitativ studie – att man måste göra svåra urval men ändå nå en relevant analys 

och skapa en god representation av materialet, (kapitel 13 i Ahrne & Svensson 2011). 
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     I denna analysdel har jag lyft fram exempel jag finner viktiga i texternas bildande 

av helhetsbilder och teman, i relation till den globala analysen. Även undantag tas 

upp, och är analyserade utifrån frågor enligt nedan (van Dijk 1988, van Dijk 1994):  

 

 Vilka aktörer ges utrymme och på vilket sätt ges de utrymme? 

 

 Hur går resonemanget i artikeln, kan man se ett användande av till exempel 

förenklande orsak-verkan samband där viktiga aspekter ej behandlas. 

 

 Även en lång artikel är kort, och därmed blir det följaktligen intressant att se 

på vad som sägs och inte sägs. Vilka urval kan ha gjorts, finns det detaljer 

som anknyter till fördomar?  

 

 Kan man hitta före givna föreställningar, där något antas vara allmänt känt 

som en sanning fastän det finns aspekter som talar mot detta före givna.  

 

 Då denna konflikt i Sri Lanka kan sägas handla om motsättningar på olika 

plan mellan en etnisk minoritet (tamilerna) och en etnisk majoritet 

(singaleserna) blir det intressant att se hur dessa aktörer behandlas och hur 

de placeras i meningarna. 

 

 Detta ger också att det blir viktigt att se på ordval för vissa referenter. 

Ordparen svartskalle-invandrare och frihetskämpe-terrorist visar att 

invandrare och frihetskämpe ger positivare konnotationer än svartskalle och 

terrorist. 

 

 

 

7.2.3 Diskursiv praktik och social praktik  

Resultaten av min kritiska diskursanalys på textnivå är använd tillsammans med den 

teori som Bourdieu arbetat fram angående kapital och fält. Genom detta så blev 

analysen förd vidare till de två följande nivåerna: diskursiv praktik och social 

praktik. 

    Jag fick på detta sätt möjlighet att analysera angående hur nyhetstexterna i min 

studie producerats, och hur de generella ekonomiska betingelser som journalisterna i 

de två olika tidningarna arbetat under påverkar journalistiken. I ett bredare perspektiv 

nås också demokrati- och maktaspekter genom denna analys. 
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8 Analys 
 

 

Jag kommer här redovisa diskursanalyserna i sammanhängande texter. En mer 

uppspaltad redovisning genom användning av exempelvis tabeller kan ge intryck av 

ett mer avslutat och absolut resultat. Detta absoluta vill jag undvika och istället visa 

på det kvalitativa i min undersökning. För att ändå få viss struktur i redovisningen av 

analysen och tydligare relatera till min övergripande frågeställning har jag delat upp 

analysavsnitten och visar dem enligt den ordning som Faircloughs tredimensionella 

modell ger: 

 

Kapitel 8.1 består av analys på textnivå. Jag redovisar då först makroanalysen, topics 

i rubriker, ingresser och brödtexter avdelat i fyra övergripande avsnitt bestående 

Sydasiens och G-P:s behandling av konflikten under tidsperiod 1983 samt 

1998/1999.  

      Därefter redovisas mikroanalysen. Denna del har jag begränsat till att ta upp en 

text från varje tidsperiod från G-P och Sydasien. Jag har analyserat det jag 

personligen anser tillhör exempel på texter vilka genom analys kan fungera som 

ytterligare språngbrädor mot något som för mig ger bättre total analytisk bild av 

skrifternas behandling av konflikten. Jag redovisar mikroanalyserna genom att gå 

igenom de aktörer jag fann särskilt viktiga i artikeln i den ordning jag kunde se dem i 

texten och därifrån är tolkningar/analyser utförda. 

     

Kapitel 8.2 består av analys enligt nivåer diskursiv och social praktik. Här är 

analysen utförd utifrån Bourdieus teorier och på så vis blev andra och tredje nivån 

enligt den tredimensionella modellen nådd. 

 

 

8.1 Kritisk diskursanalys på textnivå 

 

8.1.1 Topics i rubriker, ingresser och brödtext period 1983 i Sydasien 

Av de elva artiklarna i Sydasien nr tre och fyra från 1983 som jag analyserat (lika 

med alla artiklar om Sri Lanka i dessa nr) behandlar tio av dessa ämnen som står i 

direkt relation till konflikten i ett nu med avseende på det våld som uppstod 

juli/augusti 1983. Den artikel som avviker något har som topic systematisk tortyr 

pågår för både rubrik, ingress och brödtext: 

 

”Amnesty rapport fastslår: - Systematisk tortyr sedan 1979”  (Sydasien nr 3/1983) 
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Konflikten ligger implicit i bakgrunden i artikeln och uttrycks aldrig direkt. 

 

Man kan säga att de elva artiklarna totalt ger försök till en bred och djupare bild av 

bakgrunden och problematiken kring det våld som uppstått främst mellan singaleser 

och tamiler. Två artiklar lyckas bättre än övriga att som enskilda texter ge uttryck för 

det komplex av problem som gör att konflikten blir svår att beskriva. Av dessa två 

ger den artikel som består av en intervju med David Selbourne störst utrymme för det 

ambivalenta och komplicerade. Selbourne är en brittisk politisk filosof, 

samhällskommentator och idéhistoriker. 

 

”Intervju med David Selbourne – Sri Lanka ett nytt Nordirland”  (Sydasien nr 3/1983) 

 

Topic för artikelns brödtext blir Sri Lankas politiska och militära lednings inställning 

till konflikten. Vad som för mig gör artikeln intressant är dess bild av Selbournes 

uppfattning av skillnaden mellan president Jayewardenes officiella och mer privata 

sida. Intervjun med Selbourne ger en bild av att även en offentlig person som en 

president och individ i ett utsatt läge som i en etnisk konflikt kan tillåta sig att vara 

och visa upp flera delar av sin personlighet  med olika inställning till konflikten. 

Dessutom kommer religionen och dess betydelse för den etniska konflikten kort upp.  

    Den andra artikeln, med utryck för det komplicerade, har följande rubrik: 

 

”Singaleser och tamiler: Inga eviga konflikter”  (Sydasien nr 3/1983) 

 

Brödtexten och ingress har som topic problematisering av den etniska konfliktens 

bakgrund. Texten tar upp att det inte finns en grund för att hävda att motsättningarna 

som är nu har sin historiska förklaring innan Storbritannien tog Sri Lanka som 

koloni.  Istället anger man just kolonialväldet som en orsak i sig. Texten står också ut 

genom att den kort ta upp plantagetamilernas bakgrund och situation nu. 

 

Av de övriga åtta artiklarna har fem explicit internationella reaktioner till konflikten 

som huvudtopic (främst Indiens och Sveriges) och av dessa har två stycken Sveriges 

reaktioner till konflikten som huvudtopic för brödtext: 

 

”Colombo utan ansvar – den svenska regeringen går mot strömmen”  (Sydasien nr 3/1983) 

 

”Första tamilflyktingen erkänd”  (Sydasien nr 3/1983) 

 

Den övre av dessa artiklar tar upp reaktioner från Sveriges regering och SIDA som 

anger att biståndet till Sri Lanka ska fortsätta oförändrat. Artikeln innehåller ett 

anmärkningsvärt tydligt ställningsstagande från Sydasien för att Sri Lanka ska få 

bistånd från Sverige indraget. Det ligger implicit i texten att det är självklart så att 
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SIDA ska reagera med sänkt bistånd, men texten går inte in på exakt varför vilket gör 

att man måste ha viss kunskap om konflikten för att förstå tankegången. 

    Den undre tar upp kritik mot ett dåligt internationellt samarbete i flyktingfrågan i 

Sri Lanka. Det intressanta är att den tar upp ett särskilt exempel på hur en tamilsk 

flykting behandlats av svenska myndigheter för att visa på strukturproblem mer 

generellt. 

 

Ett annat topic som går igen som ett tema i artiklarna från Sydasien/1983 är 

ansvarsfrågan i konflikten. Detta ämne kommer kort upp i artikeln ovan (”Colombo 

utan ansvar...”), och mer explicit visar sig detta topic i brödtexterna för följande två 

artiklar: 

 

”Colombo-regeringen har själv största skulden”  (Sydasien nr 3/1983) 

 

”Sri lanka – formel i Bryssel”  (Sydasien nr 4/1983) 

 

Den övre artikeln har en viss diskrepans mellan ingress och brödtext på så sätt att 

ingressen tar upp att motsättningarna går igen under hela självständighetstiden, 

medans brödtexten endast mycket kort, och utan bredd eller djup, i slutet nämner 

detta. Båda artiklarna anger mycket tydligt regeringen den största skulden och 

ansvaret till konflikten och våldet. I den övre tar man även som deltopic upp LTTE:s 

skuld och ansvar, men även befolkningsmajoriteten singaleserna i stort anges ha 

skuld till våldet. Det som gör detta intressant är att det jag nu tagit upp om 

skuldfrågan multipliceras med den inledning som artikeln har om de mycket nära 

relationer som artikelns/tidningen författare har till tamilska offer i Sri Lanka, 

ställningstagandet är mycket tydligt i texten. 

    Den undre artikeln (i nr 4/1983) blir intressant också genom att Sri Lanka sätts in i 

internationellt sammanhang då texten tar upp ett möte mellan europeiska 

”frivillighetsorganisationer” angående situationen i Sri Lanka. 

 

Ansvarsfrågan kommer också upp, implicit, i artikeln om LTTE: 

 

 ”Tigrarnas tänder tämligen oborstade”  (Sydasien nr 4/1983) 

 

Topic för texten är LTTE som våldsorganisation. Ett intressant deltopic är inbyggd 

rasism i den politiska maktstrukturen.  

 

Slutligen innehåller dessa två nummer av Sydasien en artikel som försöker återge ett 

händelseförlopp som lett till våldet i juli och augusti, topic för brödtexten blir kontext 

till våldet: 
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”Sri Lanka – en nation i sönderfall”  (Sydasien nr 3/1983) 

 

Det som är intressant med artikeln är att ett tydligt skeende skildras väl, men man får 

ändå ingen riktig klar bild av hur och varför våldsamheter uppstått. 

 

 

8.1.2 Topics i rubriker, ingresser och brödtexter för period 1983 i G-P  

Generellt kan man säga att de elva analyserade artiklarna från denna period i juli och 

augusti kretsar i stort kring ett dagsaktuellt skeende i konflikten med skildring av 

själva våldet och oroligheterna som upptrappats vid denna tid. Man får bitvis korta 

försök till bakgrunder men ingen analys eller reflektion kring orsakerna till 

motsättningarna. Totalt sett för artiklarna håller topic för rubrik, ingress och brödtext 

väl ihop – i rubrik kan viss dramatisering ske men inte på så sätt att det helt är 

frikopplat från texten i övrigt.  

    Den artikel som kanske mest står ut med avseende på intressant perspektiv har 

rubriken: 

 

”Indiska protester mot Sri Lanka – Kommunistledare arresterad”    (G-P 830803) 

 

De protester som rubriken talar om är inte från officiellt håll, utan från befolkningen i 

den södra Indiska regionen Tamil Nadu från vilken Storbritannien skeppade in de så 

kallade plantagetamilerna under kolonialtiden. Men detta kommer endast kort upp i 

en avslutande kommentar, textens topic är Sri Lankas regerings aktioner för ordning. 

Artikeln ingår också i något som blir en serie av fem artiklar vilka behandlar 

regeringens vilja att förbjuda partier som verkar för tamilsk separatism. Serien 

avslutas, som en dramatisk höjdpunkt, med en text med topic separatism förbjuds 

enligt lag. Serien inleds därmed med i rubrik en fråga som besvaras fyra artiklar 

senare: 

 

”Tamilerna tvingas lämna parlamentet?”    (G-P 830731) 

 

”Sri Lanka – Jakt på efterlysta vänsteranhängare”    (G-P 830802) 

 

”Fortsatt klappjakt”    (G-P 830802) 

 

”Indiska protester mot Sri lanka – Kommunistledare arresterades”    (G-P 830803) 

 

”Sri Lanka – Nya lagar kväser oppositionella”    (G-P 830806) 
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Dessa fem ingår i ett tema med topic regeringens aktioner i konflikten. Alla fem, 

utom artikel ”Sri Lanka – Jakt på efterlysta vänsteranhängare”, har detta som 

huvudtopic, denna artikel har istället som huvudtopic svenskars situation i våldets Sri 

Lanka, vilket visar på en diskrepans mellan rubrik och brödtext. Till temat 

regeringens agerande hör också följande två artiklar, där den undre skapar oklara 

tolkningsmöjligheter huruvida regeringen har kontroll över säkerhetsstyrkorna som i 

brödtext anges dödat 15 personer av 33 i ett ”upplopp”: 

 

”Utegångsförbud efter oroligheter”    (G-P 830726) 

 

”Minst 33 dödade på Sri Lanka – Stridsvagnar sätts in”    (G-P 830730) 

 

Artikel 830726 är den första artikeln jag hittat utifrån mina kriterier för juni och juli 

1983, och den ger ingen bakgrund eller kontext till rubrikens ”utegångsförbud” , det 

nämns kort om att oroligheter lett till det beslutet. Nästa artikel, i kronologisk 

ordning, (publicerad 830727) tar sedan upp som topic att tamilerna, representerade 

av LTTE, anges vilja bilda egen stat, men även här ges inte bakgrund som möjliggör 

reflektion kring problematiken i konflikten. Man får inget veta om hur LTTE:s 

koppling till tamiler som grupp ser ut, eller om man kan säga att det finns en enhetlig 

etnisk grupp tamiler som vill bilda den stat rubriken anger: 

 

”Vill bilda stat på del av Sri Lanka”    (G-P 830727)  

 

Ett annat tydligt tema är uppgifter om våldet i konflikten explicit i rubrik och ingress 

samt även i brödtext, detta tema syns främst i följande tre texter: 

 

”Norska ögonvittnen till massmord – Tamiler brändes ihjäl i buss”    (G-P 830729) 

 

”Ytterligare 17 fångar dödade”    (G-P 830729) 

 

”Minst 33 dödade på Sri Lanka – Stridsvagnar sätts in”    (G-P 830730) 

 

 

 

8.1.3 Topics i rubriker, ingresser och brödtext period 1998/1999 i Sydasien 

I Sydasien, under 1999, behandlar tio artiklar själva konflikten i Sri Lanka, och av 

dessa tio utvalda har åtta mycket explicit våldet, materiell förstörelse och/eller 

krigandet i konflikten som topic i ingress och rubrik. 

     Av dessa artiklar med våldet/kriget som topic enligt ovan utpekar två i rubrik 

explicit en särskild organisation eller myndighet som agerande i kriget och ansvarig 

för våld/dödande, vilket i båda fallen är LTTE: 
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”Tamilsk fredsaktivist mördad av LTTE” (Sydasien nr 3/99) 

 

samt: 

 

”Tiger-gerillan återtog förlorad mark i höstoffensiv” (Sydasien nr 4/99) 

 

I rubrikerna utelämnas armen och regering vad gäller våldsdåd. 

    Vad som är signifikant och värt att notera i dessa två artiklars rubriker är själva 

skillnaden i hur man behandlar LTTE och det våld som organisationen utför. I den 

övre anger texten topic för brödtext som ”LTTE är en hänsynslös och mördande 

gerillagrupp”. Topic för rubrik och brödtext interagerar utan diskreptans 

innehållsmässigt, ingressen däremot anger inte att det var en LTTE medlem som 

begått mordet utan en ”lönnmördare” som tillika är ”tamilsk landsman” vilket 

möjligen understryker det hänsynslösa och grymma i dådet samt binder dådet till alla 

tamiler som grupp. 

    I den andra rubriken ges en något neutralare ton genom användandet av etablerat 

ordval i krigssammanhang: ”återtog förlorad mark” och ”höstoffensiv”. Topic för 

brödtexten (ingen ingress) blir ”Tigergerillans militära och organisatoriska 

framgång”. 

    De två artiklar från 1999 som inte har kriget/våldet explicit som topic har följande 

rubriker: 

 

”Förbjuden kärlek på Sri Lanka”  (Sydasien nr 2/99) 

 

”Plantage-tamilernas förkämpe Double R är död”  (Sydasiem nr 3/99) 

 

Topic för ingressen i den övre specifierar rubriken: ”problem med kärleksförhållande 

mellan tamiler och singaleser”. Brödtexten tar som deltopic upp ett specifikt par där 

den ene är tamil och den andre singales och problemen det ger för dem, största delen 

av texten är däremot mer generell angående förhållanden och huvudtopic är 

”konventioner för parförhållanden i Sri Lanka”. Man har alltså i rubrik och ingress 

valt att lyfta fram den etniska motsättningen. Följande mening från artikeln visar på 

den verkliga problematiken i Sri Lanka: ”Förhållanden mellan singaleser och tamiler 

är inte alls ovanliga på Sri Lanka”. Förhållanden existerar över de etniska gränserna, 

men samhället accepterar inte att dessa visas öppet. 

    Den undre artikeln har som huvudtopic ”Double R:s liv och gärningar”, det 

intressanta är att som undertopic talar texten om plantagetamilerna som en särskild 

etnisk minoritet som inte nödvändigtvis har samma mål och problem som majoriteten 

av tamilerna. Detta är den enda artikeln i Sydasien under 1998/99 som består helt av 

och behandlar plantagetamilerna. 
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Under 1998 i Sydasien, av de10 artiklar jag valt, har två rubriker våldet och det 

faktiska krigandet i ett ”nu” i konflikten explicit som topic: 

 

”Flykting ser sina grannar mördas på film”  (Sydasien nr4/98) 

 

”Minskadad elefant turistattraktion på Sri Lanka – Kriget drabbar också djuren”  (Sydasien 

nr 1/98) 

 

Dessa två artiklar står ut från mängden genom sina perspektiv på konflikten: en civil 

flykting i Sverige och hans syn på konflykten samt djurens lidande i konflikten. 

    ”Flyktingartikeln” har regeringens mördande som topic för ingressen, brödtexten 

ger stort utrymme åt verbala kommentarer från flyktingen som berör kriget, LTTE 

och regeringen vilket blir huvudtopic. Texten har sedan som deltopic den propaganda 

som både LTTE och regering sprider för att ge sin version av kriget. Filmen som 

anges i rubriken är t ex gjord av LTTE. Problematiken för media att finna 

tillförlitliga källor och censur från regeringen har även följande artiklar som topic för 

brödtext eller ingresstopic : 

 

”Med lion air till Tigerland- Ruinstad möter besökaren i det belägrade jaffna”  (Sydasien 

nr4/98) 

    (ingresstopic) 

 

”Allmänhetens rätt att ifrågasätta de höga försvarskostnaderna”  (Sydasien nr 4/98) 

    (deltopic brödtext) 

 

”Krigskorren Athas  trotsar mordhoten”  (Sydasien nr 4/98) 

    (huvudtopic brödtext) 

 

Problematiken som finns vad gäller media och vems bild journalister får och 

förmedlar i media i västvärlden tas också upp implicit/explicit i en verbal kommentar 

av tamilsk flykting och talesman för LTTE i London (i ”Inbördeskriget kan få sitt 

avgörande i London” nr 4/98) i brödtext. Explicit på det direkta sätt det uttrycks: 

”...inga journalister får rapportera från krigszonen. De nyheter som når västvärlden är 

skrivna av singalesiska journalister med singalesisk vinkling.” Implicit genom att det 

trots allt är en LTTE anhängare som uttrycker detta utan att ifrågasättas eller att det i 

texten anges någon form av diskussion eller exempel/motexempel. 

 

Artikeln ovan med djurens lidande i rubrik har som topic för brödtext och 

ingresstopic ”landminor som används i konflikten skapar lidande för djuren”. 
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    Artikeln med rubrik enligt nedan i Sydasien nr 1/98 behandlar landmineproblemet 

vidare som topic i brödtext, rubrik och ingress. Vad som dessutom är intressant är att 

här framställs samtidigt regering och LTTE  som två närmast likvärdiga parter 

genom att båda ges kritik för deras användning av landminor som nu drabbar civila.  

 

”Fruktlös kampanj mot landminor”  (Sydasien nr 1/98) 

 

I denna artikel uttrycks också internationella reaktioner på landminor i odefinierat 

och kort i ingress. I två andra artiklar publicerade under 1998 uttrycks internationella 

reaktioner och inblandning i konflikten som topic i rubrik: 

 

”Inbördeskriget kan få sitt avgörande i London” (Sydasien nr 4/98) 

 

”Sri Lanka bara en bricka i amerikanskt maktspel”  (Sydasien nr 1/98) 

 

Den undre av dessa två har en ingress med ett topic som uttrycker viss diskreptans 

med rubrikens topic. Rubriken visar Sri Lanka som passivt och maktlöst i förhållande 

till USA, men ingress har ett topic som anger Sri lankas regering som mer aktiv: 

”bilateralt utbyte genom vilket USA visar sitt stöd för regeringen mot tamiler och 

LTTE”. Denna något mer nyanserade syn uttrycks som topic även i brödtext 

ytterligare genom behandlingen och kritiseringen av USA:s officiella stämpling av 

LTTE som terroristorganisation. 

    Den övre artikeln har ingresstopic: Sri Lankas regerings försök att hindra pengar 

till LTTE från tamiler som flytt. Det intressanta med denna artikel är att dess topic i 

brödtext ger en ytterligare dimension till bilden av LTTE genom att visa på att 

organisationen har ett London-kontor. Genom detta ges möjligen en bild av LTTE 

som välorganiserad grupp med internationella kontakter vilket bildar en motvikt till 

bilden av det mördande som gruppen utför i konflikten vilket oftast framställs. 

  

 

 

 

 

8.1.4 Topics i rubriker, ingresser och brödtext period 1998/1999 i G-P 

Under 1999 innehåller fyra av nio artiklar följande topic i rubrik och ingress: valet 

och dess skeende samtidigt och trots kriget, konflikten och attentaten som pågår. 

Dessa fyra artiklar speglar tydligt det dagsaktuella skildrandet i G-P samt viljan att 

framhäva konfliktens våldsinslag i rubrik och ingress. De framhäver i rubrikerna 

attentatet mot presidenten i samband med valet. Dessutom polariserar man konflikten 

och förenklar den genom att framhäva ”regering mot gerilla” samt framställa 

konflikten som en enda rad av enstaka våldsdåd från terroristgrupper. En av dessa 
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rubriker framställer dessutom alla tamiler som en enad och sammanhållen grupp mot 

regeringen: 

 

”Bomben stoppar inte valet  - Sri Lankas president varnar för hämndattacker mot tamiler”  

(G-P 991220) 

 

Rubriken är framställd så att den kan tolkas att presidenten hotar att hämnas mot 

tamilerna, i brödtext nämns det tvärtemot kort att presidenten är orolig för att 

singaleser ska genomföra hämndattacker mot tamiler efter mordförsöket på 

presidenten. Topic för brödtexten är det våldsamma politiska klimatet i Sri Lanka. 

 

Exempel på implicit hot och våld i rubrik visar följande artikel med rubriktopic 

regering och folket mot gerillan: 

 

Val i skuggan av attentaten – Sri Lankas president manar till enad front mot gerillan”  (G-P 

991222) 

  

Topic i brödtext för artikeln (991222) ovan blir valet och våldet i samband med 

detta.  

     Artikel publicerad 991221 (”Presidentval i Sri Lanka under brinnande krig”) har 

däremot ett innehåll som trots deltopics om LTTE:s våld ett huvudtopic som talar om 

problemen för fredsmöjligheter där det komplicerade politiska klimatet kommer fram 

något om än kort 

 

Även de övriga fem artiklarna under 1999 har i rubrik och ingress topics som alla 

mer eller mindre explicit innehåller perspektiv på själva våldet i konflikten. Två 

stycken av dessa bryter något mot övrigas i jämförelse mer ordinära framställningar 

av internationella reaktioner och militära frammarscher i brödtext: 

 

”Vågar man åka till Sri Lanka?”  (G-P 991121) 

 

”Vad skall soldaterna göra om det blir fred?”  (G-P 990116)  

 

Topic för den övres (991121) brödtext blir möjligheter att semesterresa i Sri Lanka 

under pågående konflikt. Det intressanta är att detta ämne över huvud taget 

diskuteras. På så sätt avdramatiseras och nedtonas våldet och hela konflikten i sig. 

    Den undre artikelns (990116) topic för rubrik är krigets och konfliktens genom sin 

varaktighet institutionalisering (som kuriosa kan jag notera här att den är skriven av 

Margot Wallström som under ett år arbetade på Sri Lanka i Colombo). Brödtextens 

topic är nykomling i Sri Lankas vardag.  Som deltopic behandlar texten det som tas 

upp rubrik samt ett ifrågasättande av själva existensen av en fientlighet mellan 
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tamiler och singaleser vilket mycket sällan explicit finns som topic i texterna jag 

analyserat, och därmed blir implicit en problematisering av orsaker till konflikten (ett 

annat exempel finns enligt ovan i Sydasien nr 2/99 ”Förbjuden kärlek på Sri Lanka”). 

Artikeln blir också ett påvisande av att det finns en vardag vid sidan av konflikten 

vilket gör att artikeln på samma sätt som artikel 991121 ovan nedtonar och 

problematiserar konflikten.  

    De tre övriga artiklarna från 1999 har topics som vilka är relativt ordinära för 

skildringar av krig: 

 

”Sri Lankas arme på reträtt”  (G-P 991107) 

 

”Internationella protester mot övergreppen i Sri Lanka”  (G-P 990920) 

 

”Svårt nå fred på Sri Lanka – Attack mot toppolitiker ett bevis på att inbördeskriget 

fortsätter”  (G-P 990802) 

 

Artikeln 991107 har samma topic i rubrik som ingress: armens militära operationer. 

Brödtext däremot har topic gerillans militära offensiv. Texten innehåller fragment 

som ger intressanta perspektiv: problemet att få tillförlitliga uppgifter för journalister, 

samt som avslutande kommentar tas kort upp de möjliga politiska motiv som 

regering och president har för våldet. 

 

För artikel 990920 finns det en skillnad i topic mellan rubrik och ingress, ingressen 

har som topic internationella protester mot tamilers övergrepp. Ingressen pekar ut 

tamiler som de skyldiga och som en enhetlig grupp. Brödtexten definierar som topic 

sedan att det är LTTE som anklagas. Huvudtopic för texten är utförandet av 

massakern i sig, internationella reaktioner är deltopic. 

 

Artikeln 990802 har samma topic för rubrik som ingress: fred avlägset. Brödtexten 

struktureras kring tre deltopics: terrorattack – gerillans motiv, regeringens och 

armens militära operationer i syfte att få slut på kriget samt civilbefolkningens 

nödsituation i ett LTTE kontrollerat område som avslutande topic. Dessa tre 

deltopics befinner sig i ett huvudtopic som talar om LTTE som de ”onda” och 

regeringen som de ”trots allt relativt goda”. 

 

Av de sju analyserade artiklarna från 1998 i G-P behandlar fem explicit som 

rubriktopic våldet och/eller kriget i konflikten. Topics för ingresserna, i de av dessa 

fem artiklarna som har sådan, sammanfaller med rubriktopic. 

    De andra två rubrikerna nedan skiljer sig något, men har ändå implicit topics i 

både rubrik och ingress (980313 har ingress) som är relaterade till kriget och våldet: 
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”Två fick fängelse för människosmuggling”  (G-P 980313) 

 

”Samtal med tamilska tigrar”  (G-P 981116)  

 

Av brödtexterna för de sju artiklarna från 1998 är det främst artikel med rubrik 

 

”Tamilerna för en envis kamp - Konflikten i Sri Lanka har funnits lika länge som staten”  

(G-P 980803) 

 

som står ut från övriga. Dels genom att den tillhör de längre artiklarna, men framför 

allt för att den strukturerar sin brödtext i huvudtopic krigets och konfliktens nuläge 

som innehåller en rad perspektiv på konflikten: LTTE:s mål, etniska gruppers olika 

religiösa tillhörigheter och bakgrund till konflikten. Mycket pressas in i texten på en 

gång. 

 

 

8.1.5 Mikroanalys av artikel med rubrik ”Colombo-regeringen har själv 

största skulden” - Sydasien 1983 nr 3, s 5-7.   

Artikeln ingår i en rad artiklar skrivna av samme skribent (Tomas Bibin) angående 

Sri Lanka publicerade i en följd på s 4-16. Detta ger att man kan tolka det som att 

denna artikel som enhet (och övriga artiklar i detta nummer av Sydasien) inte har 

anspråk på att ge en fullständig bild av konflikten. Implicit är det ett uttryck för det 

komplicerade i att beskriva konflikten med allt den innehåller. Samtidigt kan denna 

sammanhängande enhet av artiklar implicit ge läsaren en tro på att han/hon när man 

läst dessa texter fått en mycket mer komplett bild av konflikten än man i själva 

verket fått. 

 

Följande aktörer nämns i artikeln: 

 

”Colombo-regeringen” – som enhetlig grupp i rubrik anges regeringen vara orsak till 

något som läsaren indirekt får tolka vara konflikten. Genom att skriva ”colombo-

regeringen” så ges utrymme att tolka denna regering vara en av flera eller inte vara 

helt säker i sin position d v s att den trots allt har en position utanför konflikten, 

konnotationer ges också åt att skuldfrågan i konflikten finns och att den kan ha en 

specifik förklaring. I brödtext anges ”colombo-regeringen” först i spalt 1 s 6:  

”colombo-regeringens argument att landet är för litet  är svårt att avvisa”. Här ges 

regeringen makt i texten gentemot övriga partier i landet genom att regeringen sitter 

på den sanna förklaringsmodellen (angående problem med att skapa separat tamil-

stat). 
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    ”tamilerna, tamilbefolkningen, lankesiska tamilerna ” - i ingressen först därefter 

på ett flertal ställen i texten. ”Tamilerna” anges oftast (se härefter för exempel när så 

ej sker) som en enhetlig grupp utan variation i t ex åsikter angående konflikten. 

Enhetliggörandet blir delvis problematiserat i meningen ”…separatistkraven bland 

tamilerna…”(spalt 2 s 6), denna fras kan sägas implicit visa på att det finns en rad 

olika former av separatistkrav och med dem olika t ex politiska tillhörigheter. Man 

får dock ingen kontext angående hur dessa upppdelningar ser ut och därför blir även 

en sådan mening en del i ett enhetliggörande och t o m osynliggörande av t ex 

tamilsk civilbefolkning.  

     ”singaleser, singaleshopar” - anges som enhetlig grupp endast i ingressen. Här 

binder man ihop singaleser som grupp med begrepp som principfasthet och hårdhet 

mot tamiler som grupp och konflikten beskrivs explicit dramatiserat på detta sätt. 

Singaleshopar anges i spalt 1 s 6 verka samarbeta med säkerhetsstyrkor i mördande. 

Texten samlar ihop singaleser som privata individer till att verka i grupp för att nå 

framgångar i våld mot tamiler.  

     ”Lankesiska individer” – anges i spalt 1 och 2 s 5. Här anges individer som offer 

utan att de kopplas till någon grupptillhörighet (till exempel etnisk grupp) vilket kan 

ses som en beskrivning av att konflikten drabbar individer i alla grupper och att 

konflikten inte helt kan beskrivas som endast en etnisk sådan. 

    ”Näringslivet” –spalt 2 sid 5, som del i de materiella skadorna ingår näringslivet i 

stort. 

     ”Tamil Tigers (eller Frihetstigrarna)” – Syns först i spalt 3 s 5, därefter spalt 1 s 

6. Blir en del i en orsak-verkan logik angående våldet mot tamiler som grupp. Tamil 

tigers framställs som en banditgrupp som rånar och dödar utan urskiljning för att, 

som artikeln anger, skapa ett samhälle i upplösning för att på så sätt få igenom krav 

angående separat stat. Skribenten av artikeln gör denna mycket vågade tolkning 

angående tamil tigers motiv utan att exakt beskriva detaljer som stödjer tolkningen, 

detta blir indirekt en del i ett komplicerande av konflikten samtidigt som det närmast 

osynliggör befolkning som vill något annat än en separat stat. Den våldsamma 

beskrivningen av Frihetstigrarna befriar också tamiler generellt från att ha orsakat 

någon form av våld. 

    ”TULF - Tamilernas Förenade Befrielsefront” – syns först i spalt 1 s 6, sedan 

även i spalt 2 s 6 och spalt 1 s 7. TULF syns i texten direkt efter avsnittet angående 

våld från Frihetstigrarna och därmed knyts denna grupp ihop med de förra indirekt, 

trots att man anger att TULF är en fredlig politisk organisation. Denna placering i 

texten blir också en retorisk kontrast (våld-fred). TULF blir här i texten också en del 

i en allmän splittring av tamilernas möjliga krav på separat stat genom att artikeln 

anger att TULF inte har någon plan för hur en sådan ska bildas. Texten visar på att 

ett separatistkrav finns men samtidigt har ingen organisation någon riktig plan 

angående detta vilket blir ett närmast osynliggörande av organiserade tamiler. Man 
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kan också se detta som en del i en skildring av alla de komplicerade och otydliga 

nivåer som existerar i denna konflikt där det finns grupper utan krav på en separat 

stat och där helt andra problem ligger högre upp på agendan som exempelvis 

kvinnors rättigheter eller religiösa rättigheter. 

  

Jag vill här också ta upp ytterligare en del av det artikeln innehåller angående orsak-

verkan i konflikten. I spalt 1 s 7 anges en kort historisk bakgrund till ett uppdelat Sri 

Lanka då man skriver: ”varje lankesiskt grundskoleelev vet att det sista av de fria 

kungadömena i Sri Lanka föll så sent som 1815”. Detta blir då ett naturliggörande av 

konflikten och separatistkraven och ett osynliggörande av möjliga fredliga 

ansträngningar att hitta andra lösningar på problemen i Sri Lanka. 

  

Jag avslutar analysen av denna artikel med att koppla till det sista i förra stycket om 

TULF. Jag anser att artikeln ger en tydlig bild av konflikten som etnisk i grunden, 

utan andra aspekter. Därmed utesluts en mängd andra dimensioner till denna konflikt 

som kan vara del av problematiken både inom det etniska men även utanför denna 

kategori.  Det finns inget angående kvinnors rättigheter (inget manligt/kvinnligt), 

ingen problematisering angående ekonomiska aspekter och inget angående religion – 

vilket blir ett osynliggörande indirekt av en mängd aspekter som kan ingå i en 

skildring av en konflikt. 

 

 

8.1.6 Mikroanalys av artikel med rubrik ”Sri Lanka – Nya lagar kväser 

oppositionella”, G-P 830806 

Artikeln är intressant att analysera dels för att den är den sista i en serie artiklar, 

vilken inleds med artikel ”Tamilerna tvingas lämna parlamentet?”, vilka behandlar 

regeringens vilja att förbjuda partier som verkar för tamilsk separatism, dels då den 

är den sista artikeln i mitt urval i augusti. 

 

Artikeln innehåller följande aktörer: 

 

”Sri Lankas parlament” – nämns i ingressen ha antagit vissa lagar. Detta 

användande av parlament ger i ingressen konnotationer mot att det är en fungerande 

demokratisk institution som styr Sri Lanka. Men samtidigt blir det en diskrepans mot 

rubriken som säger att lagar kväser opposition vilket konnoterar mot ett mer 

totalitärt eller odemokratiskt styre. Just denna diskrepans finns också mellan ingress 

och brödtext, först i första kolumn där det talas om hur oppositionella kan förlora 

medborgerliga rättigheter om de hävdar separat stat för tamiler, sedan i kolumn tre 

där det åter tas upp angående bestraffning för de som arbetar för separat stat. 

Dessutom måste parlamentsledamöter under ed försäkra att de förkastar separatism. 
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Inget konkret tas dock upp angående maktsituationen i landet, hur de styrande kan 

utfärda lagar och förbud som dessa. 

 

”TULF (tamilernas förenade befrielsefront”) – i första kolumnen nämn de först som 

landets största oppositionsparti, vilket kan ge konnotationer åt att en opposition finns 

och arbetar och att en demokrati kanske existerar. Men i nästa mening tas detta om 

förbud enligt ovan upp, och därmed ges läsaren mycket litet utrymme för 

associationer angående landet som demokratiskt fungerande. Problemet är att läsaren 

får information om ett parlament som beslutar (och därmed fungerar på något vis), 

men samtidigt är besluten sådana att de direkt ger landet minskad demokratisk 

förmåga. 

 

”Tamiler” - i andra kolumnen som enhetlig etnisk grupp vilken deltagit i 

våldsamheter. 

 

”Singaleser” - i andra kolumnen som enhetlig etnisk grupp vilken deltagit i 

våldsamheter. 

    Man får inget veta om hur dessa våldsamheter sett ut, vem som dödat vem från 

vilken grupp. Detta är intressant då det i praktiken var tamiler som blev dödade. Man 

får heller inget direkt veta om orsaker till våldet mer än att en lag mot separatism 

varit planerad. I början av tredje kolumnen får man en mycket kort beskrivning av 

var tamiler som grupp främst lever (i norra delen). Detta att tamilerna anges leva 

separat geografiskt kan ge konnotationer angående att kampen för separatism, som 

artikeln talar om. Samtidigt talas inget om andra lösningar på det problem som 

separatism står för många i Sri Lanka. 

 

 

 

8.1.7 Mikroanalys av artikel med rubrik ”Tamilsk fredsaktivist mördad av 

LTTE – Har Tigrarna gått för långt denna gång?”  Sydasien nr 3 1999 

Denna artikel är främst intressant att analysera på grund av det generella anslaget och 

tonen i texten vilket är mycket personlig. Detta personliga visas redan i ingressen 

med ”Den 4 augusti förlorade jag min siste vän i Sri Lanka”. Artikeln är även 

intressant på så vis att den ger en mycket tydlig bild av LTTE (de tamilska 

Frihetstigrarna) åt det negativa hållet. Texten blir som enhet en del i en dramatisering 

av konflikten genom det personliga och det explicita negativa angående LTTE. 

 

Artikeln innehåller följande aktörer: 
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”Tamilsk fredsaktivist” - I rubriken och sedan refererad i ingressen som endast 

”fredsaktivist” . I brödtext refererad till som den siste rakryggade, intellektuelle 

tamilen. 

    ”LTTE” - I rubriken, sedan löpande i brödtexten. LTTE knyts an med följande 

attribut: lönnmördare, gerilla, självmordsplutoner, generalissimo, terrorapparat, 

hjärntvätt, dödskult, självmordsbombare, massmördare, tamilska landsmän (genom 

detta attribut så splittras synen på tamiler som enhetlig grupp i kampen för separat 

stat), samt gerillaverksamhet generellt och barnsoldater specifikt i meningen ”Inte 

ens afrikanska gerillor har så många barnsoldater som LTTE” (tredje spalten). En 

starkt negativ vinkling ges av LTTE generellt.  Texten låter också specifika aktörer 

från LTTE uttala sig indirekt genom skribenten i en dramatiserad stil. Exempel på 

det är när texten anger att LTTE ideolog ler samtidigt som han talar om 

självmordsplutoner. Genom att låta en person med namn, från denna organisation, 

uttala sig på detta sätt så förstärks vinklingen och betydelsen av artikeln retoriskt och 

stilistiskt åt det allmänt negativa angående LTTE.  

    ”tamilska” – upproret 1983 anges som det tamilska och att det är mot den 

singalesiska folkmajoriteten. Tamiler blir en enhetlig grupp inkluderad LTTE mot 

singaleser som då i sin tur blir en enhetlig grupp bestående av alla singaleser. 

    ”vänstergerillan  JVP” – Inget förtydligande finns i artikeln angående vad denna 

gerilla kämpar för/mot annat än att ”regimen” krossade JVP:s revolt. 

    ”president Premadasa” – ges attributet tyrann i spalt 2 i meningen ”en tyrann som 

höll även singaleserna i ett terrorns struptag och mördade tiofalt fler än Pinochet”. 

Denna mening kan samtidigt sägas vara en problematisering av konflikten då även 

singaleser som grupp anges vara utsatt. 

 

Generellt innehåller artikeln en rad, enligt ovan, anknytningar till LTTE som en 

organisation vilken slår vilt åt alla håll. Detta blir då ett osynliggörande av en möjlig 

kamp bland tamiler för en bättre tillvaro genom exempelvis en separat stat. 

 

 

8.1.8 Mikroanalys av artikel med rubrik ” Attentat hotar 50-årsfesten Sri 

Lanka firar i krigets skugga”,  G-P 1998-02-04, s 26 

Detta är en intressant artikel att analysera då den är en del av våldsskildringen vilken 

anges syfta till att dela landet implicit, samtidigt som rubriken talar om ett firande av 

landet som enhet. 

 

Artikeln innehåller följande aktörer: 

 

”Arbetare”, i ingress, som byggt vägspärrar.  
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     ”soldater”, i ingress, vilka anges bemanna dessa vägspärrar. Genom att koppla 

ihop arbetare och soldater på detta vis i ingress så naturliggörs armens arbete i dess 

kamp mot LTTE, vilket i förlängningen kan sägas bli ett sätt osynliggöra av andra 

grupper som kämpar mot armen för en separat tamilsk stat. Samtidigt ingår 

rubrik+ingress i en kontext dit staters skapande av olika former av firande  är en del 

av ett döljande av andra samhällsproblem, vilket då implicit blir en kritik av Sri 

Lanka som stat och därmed ett rättfärdigande av en kamp mot en annan form av stat 

och styre. I brödtext anges soldater som bevakare av religiösa/historiska arv mot 

LTTE. Genom detta så blir armen en naturlig och oproblematisk del av det goda i 

konflikten 

     ”LTTE”, anges som separatistgerilla samt Tamilska befrielsetigrarna” som första 

aktör i inledning av brödtext. Kopplas här ihop med attentat i generell mening vilket 

blir ett naturliggörande av sådan verksamhet för LTTE, något de regelbundet utför 

utan att direkt ange något mål. I slutet av artikel anges LTTE kämpa för den tamilska 

minoriteten, denna anknytning av civila tamiler till LTTE blir ett naturliggörande av 

LTTE:s kamp med våld som metod. 

    ”Colombo-tidning” – en tidning i Sri Lanka citeras angående attentat mot tempel 

som beskrivs som ett attentat mot ”vår buddistiska identitet”. Vem som skrivit i den 

tidningen anges inte och vem som t ex äger tidningen eller om media generellt kan 

sägas vara neutrala i Sri Lanka. Längs ner i artikeln finns en faktaruta där det anges 

att 69% är hinduer, läses inte detta får man en bild av Sri Lanka som enhetligt 

buddistiskt land. 

    ”kronprins Charles” – anges vara inbjuden hedersgäst. Detta blir implicit en del i 

ett enhetliggörande av Sri Lanka som stat genom att man når konnotationer om 

frihetskamp mot kolonialmakten i Sri Lanka och att denna kamp är nu färdig genom 

detta firande vilket då blir ett osynliggörande av andra kamper som pågår i ett nu. 

    ”Tamilska självmordsgrupper” – tamiler som grupp kopplas ihop till 

våldsorganisationer och specifikt till LTTE då denna grupp är den som frekvent 

anges i texten. Man får inte höra tamilska röster angående våldet och medlen i kamp 

för separat stat eller om denna kamp är allmänt stödd av tamiler. 

    ”General Rattwatte” – anges vara ”mannen bakom strategin att besegra Tigrarna” 

militärt. Detta blir en del av en förenkling av konflikten då den tas för given att vara 

löst genom ett besegrande av LTTE. Civilas kamp på olika plan tas ej upp. 

    ”regeringen dominerad av singaleser” – här kopplar man ihop singaleser som 

enhetlig grupp till regeringen och dess våld i konflikten. Regeringen blir också 

angiven som statisk och att den alltid har varit dominerad av singaleser vilka då som 

grupp implicit stött/stödjer allt våld staten utför i konflikten vilket i sin tur blir en del 

av det ospecifika/onyanserade som artikeln generellt ger utrymme för. 
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8.2 Analys för nivåerna diskursiv praktik och social praktik 

I dessa analyser har jag använt ett teoretiskt reflekterande förhållningssätt dels för att 

sätta Bourdieus begrepp i rörelse, dels för att på så vis nå en större tydlighet för mig, 

och presumtiva läsare, i arbetsprocessen med studien. 

 

8.2.1 Reflektion/analys utifrån Bourdieu och produktionen av tro 

Jag menar att analys av skildringen av en konflikt som den i Sri Lanka kan fungera 

som ett sätt att få möjlighet till reflektion kring nyheter och journalistik. Det jag 

främst vill diskutera med anknytning till Bourdieus ”produktionen av tro” är relaterat 

till grundfrågor som kan ställas genom den andra analysmodell Jöran Carlsson har 

ställt upp för att se på konfliktjournalistikens arbetsmiljö. I denna modell anges de 

samhälleliga och yrkesinstitutionella huvudfaktorer som påverkar och styr 

konfliktjournalistiken. Carlsson (1995 s 37) identifierar i denna modell ett antal 

förändringsbarriärer för journalistik/journalister, och han tar upp yrkesinriktning, 

utbildning, rekrytering och kåranda som skapande av begränsningar för alternativa 

synsätt på journalistik allmänt och specifikt konfliktjournalistik i svensk dagspress 

som avhandlingen inriktar sig på.  

 

Den tidning och tidskrift jag valt för analys av behandlingen av konflikten på Sri 

Lanka har ett antal relativt olika praktiska förutsättningar för produktion av texter om 

krig som man direkt kan se och som jag vill reflektera kring.  

     

Göteborgs-posten är en liberal morgontidning med en upplaga som gör den till en av 

Sveriges större dagstidningar. Sydasien är en tidskrift som vid den period som min 

analys är gjord hade en upplaga på omkring 1500 exemplar och producerades av 

tidskriftsföreningen Sydasien, den kom ut fyra gånger per år.  Materialet/texterna i 

Sydasien producerades av skribenter till ett mycket lågt arvode eller gratis – dessa 

skribenter kunde vara exempelvis journalister och forskare vilka då  hade anställning 

och inkomst från andra håll. De medverkade i Sydasien på ett mer eller mindre 

ideellt plan - ekonomiskt sett. 

    Man kan då se på G-P och Sydasien som två enheter vilka som företag måste 

producera ett material som av läsarna uppfattas som på något vis är så läsvärt att man 

är beredd att avsätta tid för läsning av dessa texter samt betala en summa för att ta del 

av texterna – i bästa fall når dessa två företags texter ett sådant läsvärde att kunder 

vill ha dem regelbundet och prenumererar på dem. 

     Jag tycker då att det kan vara intressant att reflektera kring dessa tidningars olika 

sätt att skapa, bevara och producera en tro hos publiken på dem, samt att reflektera 

kring på vilket sätt det interna fungerar vad gäller tro. De som skriver för Sydasien 

och G-P måste på ett individuellt plan hela tiden motivera sin position på 



41 

 

 

arbetsmarknaden och sin position internt på tidningen i relation till andra journalister 

och redaktionsledning. Och då kan man se dessa två skrifter som verktyg för 

individen att användas för att positionera sig inom yrkeskåren.  

    Det finns en relation till Bourdieus arbete om produktionen av tro och förnekandet 

av ekonomin (Bourdieu 1994, s 155ff) och de här journalisterna som skriver och 

arbetar för tidskriften Sydasien och G-P. Bourdieu använder begreppet fält för att 

ange ett område, det kan vara litteratur, kring vilket människor samlas gemensamt 

och tror är värt att strida om – både inom fälten och mellan fält. Man kanske strider 

om vad som är god litteratur och det finns en tro på att det man strider för är 

värdefullt och detta håller ihop fältet. På samma sätt kan man säga att journalistik är 

ett fält och inom detta finns utrikesjournalistik och omvärldskonfliktjournalistik. 

    Vad driver dessa skribenter att arbeta för Sydasien? En mängd motiv kan säkert 

anges då, och man kan troligen säga att de vill bidra till ett bättre informationsklimat 

för de läsare som är särskilt intresserade av samhälle, kultur och politik i området 

sydasien. Men tydligen fanns det inte en sådan marknad i Sverige för denna nisch att 

det gick att driva tidskriften på ett ekonomiskt hållbart sätt om marknadsmässiga 

löner ska betalas till alla medarbetare. Och det gjorde att ingen journalist arbetar 

heltid med artiklar för Sydasien, utan man bidrog med några stycken då och då när 

det passade tidskriften och en själv. Eller är det så att man inte vill nå en allt för hög 

upplaga och kommersiell framgång? Finns/fanns det tro på den motsättning mellan 

det kommersiella och icke-kommersiella, (Bourdieu 1994, sid 163)?  En viss 

koppling till det Bourdieu talar om (Bourdieu 1994, sid 199) angående 

produktionscykler och risker kan kanske göras. Här anger Bourdieu att kommersiella 

företag har en strävan att minimera risker och vill anpassa sig till en på förhand 

påvisbar efterfrågan. Sydasien är inte ett kommersiellt företag men tar absolut inga 

risker för de inblandade genom att ett extremt fåtal anställda finns och produktion 

sker på ett ideellt vis. Samtidigt är det kommersiellt i ett långsiktigt perspektiv 

genom att medverkande journalister bekräftar sin ställning som kunnig inom ett visst 

område samt genom att denne journalist just ställer upp för en god produkt ideellt. 

    Det kan alltså sägas finnas en professionell ide om god journalistik som delvis 

driver dessa journalister på Sydasien, man får genom Sydasien en arena där man inte 

känner sig behöva kompromissa för kommersiella krav. Man kanske anser sig kunna 

skriva en journalistik utan att behöva förenkla texterna för den breda publiken som 

man kanske delvis måste i en tidning som G-P. Längre artiklar kan skrivas med 

större rum för bakgrundsanalyser till olika samhällsproblem, sådant innehåll som kan 

få ett mer begränsad utrymme i dagstidningar. De problem som J Carlsson (1995) 

talar om i sin avhandling upplevs, och är kanske, mindre än i dagstidningen G-P. För 

skildring av konflikter och krig slipper man att nästan endast koncentrera sig på de 

akuta faserna och det komplicerade kan ges utrymme. Sydasien som tidskrift upplevs 
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kanske som en liten fristad för de ambitioner som inte alltid kan uttryckas i en 

kommersiell dagstidning.  

     Men samtidigt som det möjligen är enligt ovan en fristad så ligger en viss 

förnekelse av det reellt ekonomiska i denna handling att skriva för Sydasien. Det 

ekonomiska vinstintresset ligger inte direkt i en medverkan i Sydasien; Sydasien ger 

inga pengar, men istället kanske man kan säga att man inom journalistkåren ökar sin 

yrkesstatus genom medverkan i Sydasien. Man når ett kapital som bygger på 

journalistiska ideal, försök till realisering av samhällsuppdraget (Hadenius,& 

Weibull & Wadbring 2008, s 312). Detta kapital kan sedan användas i den realistiska 

vardagens mer kommersiella yrkesutövning, att till exempel åberopa vid 

nyanställning. Kapitalet kan samtidigt användas för att generellt nå en viss position 

inom den journalistiska kåren. Det komplicerade ligger i att dessa journalister på 

Sydasien har en möjlighet att gå i mer kommersiella banor utanför Sydasien, men då 

finns en risk att de dömer ut sig själva om de trampar fel och går in yrkesmässigt i 

sammanhang som inte har den status som samhälls/utrikesjournalistik har inom det 

journalistiska fältet.  

 

Bourdieu talar om rituella helgerån som försök till att bryta tron inifrån av de som 

verkar inom det fält de vill utmana (Bourdieu 1994, sid 165). Detta kan man koppla 

till skribentuppdrag i Sydasien på så sätt att genom att man medverkar i en mer eller 

mindre ideell tidskrift som Sydasien så konkretiserar man en viss kritik av den mer 

kommersialiserade journalistiken avsedd för den stora publiken. Journalistiken i 

Sydasien är inte ett förlöjligande av annan journalistik, på det sätt som t ex Manzonis 

konstnärsskitar i konservburkar (som Bourdieu ger som exempel på rituellt helgerån 

inom konst-fältet) möjligen förlöjligar den skapande handlingen inom konsten, men 

det är ändå en sorts indirekt kritik av kommersiell journalistik i allmänhet. Parallellen 

till Bourdieus tankar här ligger i att på samma sätt som Manzonis kritik upphöjs till 

konst, genom att kritiken utförs efter och inom konstens arena och spelregler, av 

etablissemanget så utförs journalistiken i Sydasien på de premisser, i en journalistisk 

diskurs och efter en stor del av de regler som journalistik utförs i en ordinär 

dagstidning. Är det då så att den diskurs som Sydasien existerar i kontrollerar 

resultaten?  Eller, är texterna i Sydasien kvalitativt bättre generellt jämfört med de i 

G-P? Jag väntar med att försöka svara på det till kapitlet med diskussion av 

analysresultaten. 

 

8.2.2 Reflektion/analys utifrån Bourdieu och distinktionen 

Bourdieu säger att konsumenten bidrar till att producera den produkt han konsumerar 

(Bourdieu 1994, s 248) – det är ett tillägnelsearbete som betyder att det finns inga 

objektiva produkter. Genom detta blir det intressant att se på individers, och grupper 

av individer, smak och konsumtion av olika kulturella tillgångar.  Bourdieu kommer 
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då in på det komplexa vid bestämmandet av dessa grupper eller klasser som ska 

undersökas, den sociala klassen definieras av strukturen hos relationerna mellan 

relevanta egenskaper och det gäller att reda ut samband mellan olika variabler och se 

helheter-strukturer för dessa klasser. 

    Problemet eller situationen är att det trots allt nu i Sverige är troligt att det finns 

liknande relationer som Bourdieu visar på i Frankrike, vid den tid hans 

undersökningar är gjorda, vad gäller klasser. Till dessa relationer hör koppling 

mellan utbildning  och användning av dagstidningar och specialiserade tidskrifter. 

Sydasien tillhör då de mer specialiserade texter med ett innehåll som möjligen 

beskriver omvärlden, samhällsproblem och kultur på ett kanske mer komplicerat vis 

än en ordinär dagstidning som G-P. Detta kanske blir särskilt tydligt när det gäller 

skildring av mindre konflikter i så kallade utvecklingsländer som Sri Lanka. Att vissa 

människor väljer att läsa och använda så specialiserat material om en liten konflikt 

kan kanske tillhöra en smak som endast vissa grupper eller klasser har och dessa 

klasser kanske tillhör de som har en högre utbildning vilket blir en parallell till 

Bourdieus arbete om distinktionen. Att välja att intressera sig för Sri Lanka eller 

andra kulturer blir ett sätt positionera sig i samhällets sociala rum. Till detta kan man 

koppla det Bourdieu tar upp om reproduktionsstrategier som praktiker vilka individer 

använder för att bevara eller utöka sitt kapitalinnehav (Bourdieu 1994, s 286), och 

därmed behålla eller förbättra sin position i klassförhållandenas struktur.  
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9 Sammanfattning av analys 
 

 

Jag gick in i arbetet med denna studie med de förutfattade tankarna att det kanske är 

så att en tidning som Sydasien har ett, allmänt sett, kvalitativt bättre innehåll 

angående en konflikt som den i Sydasien än Göteborgs-posten. Genom den kritiska 

diskursanalysen har jag fått en djupare bild av olika dimensioner i denna 

problematik.  

 

Det korta svaret till denna studies första frågeställning är att - ja - Sydasien ger totalt 

sett en djupare, mer mångfacetterad och bredare bild av konflikten. Detta kan jag se 

under båda tidsperioderna jag analyserat.  

    Men – detta resultat kan problematiseras på följande vis. Sydasien ger en allmänt 

sett bättre bild av konflikten. Samtidigt så ställer deras artiklar krav på mig som 

läsare på olika sätt och om jag inte uppfyller dessa krav så är risken stor att min bild 

av konflikten vrids åt dimensioner som inte kan sägas vara en nyanserad syn på Sri 

Lankas problem, och bilden blir inte bättre än den jag får i G-P. För det första så bör 

jag läsa alla texter som Sydasien publicerar angående konflikten, om jag endast 

väljer ut en artikel här och en där, så riskerar jag att få en mycket begränsad och även 

vinklad bild (se mikroanalys av artikel i Sydasien nr 3 1999). Även en artikel som 

den jag analyserade på mikronivå i Sydasien nr3 1983 ger en begränsad bild. Det 

problematiska är då att en sådan artikel är lång och tar upp en rad dimensioner av 

konflikten och därmed så kan man som läsare lätt få en tro att nu har jag erhållit en 

närmast total bild av konflikten. I själva verket (vilket bland annat 

mikro/makroanalysen visar) så utesluts en mängd perspektiv och frågan blir då om 

man som läsare, efter att ha läst artikeln, lämnas i en djupare förståelse. Inte ens om 

man läser alla de artiklar som jag analyserat så når man en vad jag vill kalla riktigt 

djup bild. Man måste som läsare vara medveten om denna begränsning och ha 

möjlighet att kvalitativt söka information på fler håll.  

 

Arbetet med studiens andra frågeställning gav följande: För period 1983 så 

publicerar Sydasien texter som innehåller markant mer av bakgrund och 

mångfacetterat material gentemot G-P. Den övergripande skillnaden mellan 

skrifterna är större 1983 än period 1998/1999. I båda skrifterna sker en kvalitativ 

utveckling av texterna över tid, och utvecklingen åt det bättre syns tydligast i G-P. 

Båda skrifterna visar därmed upp mer av ett komplext material under den senare 

perioden. Men, som nämnts ovan, Sydasien har ett innehåll som är bredare och 

djupare båda perioderna. 
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Svar på den tredje frågeställningen erhölls genom analys och reflektion via 

Faircloughs andra och tredje nivå (diskursiv och social praktik). Här nådde jag, för 

mig, nya aspekter på journalistik och dess produkter likt G-P och Sydasien och 

texterna i dessa skrifter. Jag inledde denna analys med tankar om att Sydasien 

tillhörde de skrifter vilka produceras utefter närmast altruistiska idéer hos skribenter 

och övriga inblandade. Här blev Bourdieus teorier ett bra ramverk att reflektera 

utifrån. Och jag kan nu se med nya ögon på orsaker till varför en journalist väljer att 

arbeta i skrifter som Sydasien. Jag anser att det är ett problem att det journalistiska 

fältet innehåller en rad, utåt sett, faktorer som styr vad som är ett bra journalistiskt 

beteende med avseende på sätt att röra sig yrkesmässigt (tänk på den kritik Jan 

Scherman fått av journalistkollegor efter att ha gått från att vara kritisk 

samhällsreporter till vd för TV 4).  

    Man kan också reflektera över om journalistiken i sig gynnas av denna kamp inom 

fältet/fälten om det inte finns en öppenhet - vilket jag menar inte finns efter att gjort 

denna studie - angående kvaliteten på de journalistiska resultaten i sig.  Denna 

öppenhet bör påvisa det extremt svåra i att producera texter om en konflikt som den i 

Sri Lanka, och detta gäller även för texter som skrivs för Sydasien (eller andra 

specialiserade skrifter). Brist på denna öppenhet kan bli en faktor i en process som 

leder mot att skrifter som Sydasien slutligen reduceras till produkter vilka endast blir 

verktyg för individen att markera en specifik smak. 
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10 Avslutande reflektion 
 

Carlsson (Carlsson 1995, s 37) tar upp journalisters allmänna förutfattade meningar 

om publikens krav som en motverkande kraft till förändring och förbättring av 

konfliktjournalistiken. Att benämna det som förutfattade meningar kanske är en 

förenklad bild av journalisters syn men man kan ändå reflektera över om det implicit 

kan existera som en form av makt som publiken får över journalistiken. Men frågan 

blir då om denna makt gynnar publiken mot ett bättre medieinnehåll, eller tvärtom? 

Strömbäck talar om det komplicerade för publiken att göra bra val för att nå en 

relevant information inom samhällsjournalistik, han menar att publiken ofta saknar 

kunskaper att göra bra val (Strömbäck 2009, s 153). De val Bourdieu talar om som 

individer gör som reproduktionstrategi är därmed något som är problematiskt  för 

publiken på så sätt att man kanske inte når bättre kunskap. Publiken erhåller endast 

något som på ytan verkar gynna i kampen om ökat kulturellt kapital.  Detta 

kompliceras ytterligare på så sätt att medieföretagen, och i sin tur journalisterna, 

håller sig kanske i en hög grad till ett för vad man tror konventionellt och invant 

material för en viss publik som man vill nå (Strömbäck 2009, s 154). Denna 

värdering av vad publiken vill ha kan bli en (medveten och/eller omedveten) broms 

mot att söka och ta in en variation av perspektiv och icke-konventionellt material. 

Resultatet av det blir att man producerar medieinnehåll för att behålla sin publik eller 

nå en grupp som ekonomiskt gynnar medieföretaget. Medier med en stor publik kan 

då möjligen lättare hamna i en värderingsmekanism som sållar bort det komplicerade 

för att istället nå en bredd i återgivning av samhället för att kunna behålla ett stort 

spektrum av individer. Listerman (2003 s 162ff) visar i sin undersökning på denna 

problematik med förenklade framställningar av komplicerade problem på så vis att 

Natos propaganda angående Kosovokonflikten syns tydligt i både Aftonbladet och 

Dagens Nyheter. De två tidningarna framställer exempelvis en tydlig polarisering 

och personifiering mellan Clinton och Milosovic samt mellan Kosovoalbanska och 

Serbiska parter.  

     Problematiken med tidningars förenklade framställningar kan kopplas till den 

reellt ekonomiska situation som många lever i, vilken inte låter människor att ha mer 

än kanske en tidning eller ens det.  Ekonomin bidrar till att de reproduktionsstrategier 

Bourdieu talar om enligt ovan utförs på ett möjligt ofrivilligt sätt. Det viktiga är att 

erkänna att det är ett specifikt förhållande, ett särskilt system av förklarande faktorer 

inverkar vid val av media, (Bourdieu 1994 s 269ff), och denna uppsats kan i detta 

specifika ses som en del i analys av vad publiken faktiskt får i sina val. 
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Framtida studier kan bygga på och utveckla denna uppsats genom att utföra kritiska 

diskursanalyser utifrån intervjuer av journalister på Sydasien och G-P för att nå än 

närmare kunskap om produktionsförhållanden, och därmed mer konkret nå 

Faircloughs andra och tredje nivåer.  

    Om större forskningsresurser finns så kan man också utveckla mikroanalysen av 

medieinnehåll till att bli en högre andel av den text som ingår i en studie. Detta för 

att nå en bredare detaljkunskap i innehåll som i sin tur kan relateras till en analys likt 

denna uppsats. Detta skulle kunna kopplas till receptionsanalyser för att undersöka 

tolkningar som publik gör av texterna. På så sätt kan man i högre grad få möjlighet 

att se vilka kvalitetsaspekter olika publikgrupper finner i sin val av olika specifika 

medier. 
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Attentat hotar 50-årsfesten  

Sri Lanka firar i krigets skugga 

  

 

 

 

 

 

  

Tusentals arbetare har skottat upp nya vägspärrar, som bemannas av 15 

000 soldater. I Sri Lankas huvudstad Colombo firas i dag landets 50-årsdag. 

av JAN ARELL 
031-62 42 96 
För varje gång som separatistgerillan LTTE, Tamilska befrielsetigrarna, har 
genomfört ett attentat har armén trappat upp bevakningen. Ändå har Tigrarna 
lyckats slå till igen. Och igen. 
Förra söndagen exploderade en bomb i ett tempel i staden Kandy öster om 
Colombo, 
16 människor dog. Regeringen anklagar LTTE för attentatet. Gerillan nekar, 
som 
den alltid gör. 
Templet bevakades av tusentals soldater. Ändå kunde gerillan (ingen tvivlar 
på 
dess skuld) angripa vad som kallas nationens hjärta. 
Templet hyser en tand som sägs ha räddats från Buddhas likbål. 
Tanden, som inte skadades, är landets främsta relik och templet är en symbol 
för 
Sri Lankas 50 år som självständig nation. 
Skolorna blir 
soldaters logement 
- Man slog till mot vår buddistiska identitet och stolthet, mot tron att reliken 
vakar över vårt land, ger det regn och är folkets skydd än i denna dag, skrev 
en Colombo-tidning efter attentatet. 
Kandy skulle bli centrum för 50-årsfirandet. Nu har gerillans attacker tvingat 
regeringen att flytta ceremonierna till huvudstaden Colombo, där 
säkerhetspådraget slår rekord - särskilt som den forna kolonialmakten 
Storbritanniens kronprins Charles är hedersgäst. 
Planerad mottagning 
ställs in 
Alla infarter till huvudstaden är avspärrade. Alla gator patrulleras. Alla 
bilister och fotgängare visiteras; regeringen tror att minst två tamilska 
självmordsgrupper gömmer sig i staden. 
Skolorna är stängda - inte för att barnen ska få ledigt och fira 
självständigheten, utan för att klassrummen behövs för att inackordera alla 
soldater. 
Kronprinsens livvakt har dessutom tvingat regeringen att inställa en planerad 
mottagning i Colombos stadshus, eftersom säkerheten inte kunde garanteras. 
Efter explosionen i Kandy har biträdande försvarsminister Anuruddha Ratwatte 
lämnat in sin avskedsansökan, som president Chandrika Kumaratunga har 
vägrat att 
acceptera. 
Över 50 000 
har dödats 
General Ratwatte är mannen bakom strategin att besegra Tigrarna med 
militära 
medel, till varje pris. Ett av hans mål var att en buss i dag skulle kunna köra 
från Colombo till nordkusten, gerillans bas. 
Om bussen skulle avgå lär den ha få frivilliga passagerare. De senaste 
dagarna 
har hårda strider, med hundratals dödsoffer, ägt rum alldeles i närheten av 
vägen. 
Inbördeskriget mellan regeringen, dominerad av singaleser, och gerillan 
började 
1983. LTTE-gerillan kämpar för att den tamilska minoriteten ska få ett 
självständigt område i norr. Över 50 000 människor har dödats i strider och 
attentat. 
 
Sri Lanka 
Invånare: 18,5 miljoner 1996 
Yta: 65 000 kvadratkilometer (Sverige 450 000 kvkm) 
Befolkningstäthet: 285 inv per kvkm (Sverige 21) 
Huvudstad: Colombo (650 000 invånare, osäker uppgift p g a 
flyktingströmmen) 
Statsskick: självständig republik sedan 4 februari 1948, först under namnet 
Ceylon 
President: Chandrika Kumaratunga, hennes mor Sirimavo Bandaranaike är 
premiärminister 
Folkgrupper: singaleser 74 procent, tamiler 18 procent, morer 7 procent 
Religion: buddister 69 procent, hinduer 15 procent 
BNP per capita: 28 000 kronor 1992 (Sverige 160 000 kronor) 
(Källor: Utrikespolitiska institutet och CIA World Factbook) 
Bildtext: 
 - Bild: GEMUNU AMARASINGHE I hetluften. Kronprins Charles (i mitten) 
skyddades av ett jättelikt parasoll när han i går kom till Sri Lankas huvudstad 
Colombo. Bättre skydd behövs om den tamilska gerillan tänker störa firandet 
av landets 50 år som självständig nation. 
© Göteborgs-Posten eller artikelförfattaren. 
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