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ABSTRACT 
 

Titel: Medierapporteringen om Markalemassakern – en komparativ analys av New York 

Times, DN:s och Oslobodjenjes rapportering om Markalemassakern 

 

Författare: Azra Juzbasic 

 

Nivå: D 

 

Handledare: Patrik Åker 

 

Ämne: Medie- & kommunikationsvetenskap  

 

Antal sidor: 118 

 

Syfte: Syftet är att se om det finns likheter och skillnader mellan Oslobodjenjes, DN:s och 

New York Times rapportering om massakern som inträffade den 5 februari 1994 på 

Markalemarknaden i centrala Sarajevo. Syftet är också att se hur journalister från de tre 

tidningarna förhåller sig till händelsen och de inblandade aktörerna. Avsikten är dessutom att 

upptäcka om vilken typ av journalistik det handlar om i rapporteringen om den utvalda 

krigssituationen, samt att se av vilka metoder som tidningarna använder sig av för att uppnå 

och förmedla ett visst budskap om situationen till sina läsare.  

 

Metod: kritisk diskursanalys 

 

Material:  

Oslobodjenje (11-18 februari 1994), Sarajevo/Ljubljana. Europeisk utgåva. Nr. 48 

Dagens Nyheter (6-7 februari 1994)  

New York Times (6-7 februari 1994) 

 

Huvudresultat: 

Det har visats existera både likheter och skillnader mellan de utvalda tidningarnas 

rapportering om Markalemassakern. Tidningarna har på ett likadant sätt definierat massakern, 

samt offer. Dock finns det skillnader mellan tidningarnas förhållningssätt till de inblandade 



parterna i konflikten, samt till de internationella aktörerna. När det handlar om typen av 

journalistiken i rapporteringen om Markalemassakern, har det visats existera sida vid sida 

olika typer av journalistiken. Resultaten har också visat att tidningarna, i produceringen av en 

bestämd kunskap om situationen, använt sig av nästan likadana metoder. Dessa metoder har 

även lett till insikten om att tidningarna strävat efter att visa och bevisa existensen av den 

”objektiva” nyhetsförmedlingen. Dock har enbart New York Times lyckats bekräfta sin profil 

som ”oberoende” och ”objektiv” förmedlare av situationen på Markalemarknaden. Hos andra 

två tidningar har det varit svårt att bekräfta en sådan status, då Oslobodjenjes rapportering 

visade följa en bosnisk politisk linje, medan det hos Dagens Nyheter uppenbarades ett NATO-

perspektiv.  
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1. Inledning  
 

Kriget i Bosnien och Hercegovina utbröt den 6 april 1992 efter att Slovenien och Kroatien 

förklarade sig självständiga i juni 1991. Upptrappning av konflikten i Bosnien och 

Hercegovina var en strategisk metod för att förhindra proklameringen av landet till en 

självständig stat.  Parallellt med desintegrationen av Jugoslavien, växte en ny form av extrem 

nationalism fram, vilken även spreds inom Bosniens gränser. Under de följande fyra åren av 

ett blodigt krig kunde världen vittna om en strategiskt genomförd och till slut fullbordad 

etnisk rensning, förorsakad av massmord, våldtäkter och tortyr av civila runt om i Bosnien 

och Hercegovina (Kaldor, 1999; s.63).  

 

Den 5 februari 1994 skedde den värsta massakern under 22-månaders belägring av Bosnien 

och Hercegovinas huvudstad Sarajevo. Från sina positioner runt om Sarajevo besköt serbiska 

militära styrkor Sarajevoborna och orsakade allt fler offer (Shoup, 1999; s 145). Under 

bombningen av Markalemarknaden i centrala Sarajevo dödades 66 och sårades 200 civila. 

Skakande bilder på döda och sönderstyckade kroppar förmedlades via medier till resten av 

världen. Både nationella och internationella medier visade ett stort intresse för denna 

händelse. Det gällde inte enbart tv-sändningar utan även tidningar som i stor omfattning 

rapporterade om massakern och förmedlade bilder från marknaden till sin publik. Samtidigt 

kan det sägas att mediernas roll inte enbart var att visa världen de tragiska bilderna från 

marknadsplatsen, utan även att genom dramatiska bilder påverka västmakternas inställning 

gentemot situationen i Bosnien. Detta gällde framför allt de internationella medierna som 

genom kombinationen av bilder och utsagor från ögonvittnena försökte väcka den globala 

opinionen. Medier visade att kriget och massakrer i Bosnien och Hercegovina inte enbart var 

ett lokalt problem, utan att denna konflikt behövde internationella politiska och militära 

insatser om dess upptrappning ska hejdas. Men, trots starka reaktioner som massakern väckte 

inom NATO-unionen, försökte den internationella organisationen att undvika en militär 

konfrontation med den angripande parten. Därför prioriterades det av NATO politiska 

metoder, som fredsförhandlingar och delning av landet i etniska regioner, framför ett militärt 

agerande i landet. Det fanns dock olika skäl bakom NATO:s passiva agerande i Bosnien och 

Hercegovina. Författaren Mary Kaldor skriver att NATO:s misslyckande till att stoppa kriget i 

Bosnien och Hercegovina bland annat berodde på bristen på sammanhållning i EU, samt på 

”flera regeringars ovilja att ställa tillräckliga resurser till förfogande och politikernas 



kortsynthet” (Kaldor, 1999; s 69). Hon menar dock att största problemet bakom NATO:s 

passivitet i landet var dess oförmåga att förstå varför och hur kriget i Bosnien utkämpades. 

Utöver de orsaker som författaren uppger, visades det i tidningarnas rapportering även andra 

politiska motiv bakom NATO:s passivitet i landet. I de utvalda tidningarna publicerades fakta 

som avslöjade vissa dolda förhållanden mellan världsmakterna, speciellt mellan väst och öst, 

samt mellan NATO och de lokala parterna. Relationer mellan olika aktörer var en betydande 

faktor bakom NATO:s ovilja till att militärt agera i Bosnien.  En sådan information 

publicerades dock inte i varje tidning som jag analyserade. Hur medier förhåller sig till de 

olika aktörerna och makterna i krigssituationer är en av utgångspunkterna i min uppsats. 

Samtidigt spelar utgångsperspektivet i rapporteringen en stor roll för hur en tidning 

rapporterar om en krigs- och krissituation. De utvalda tidningarna, Oslobodjenje, Dagens 

Nyheter och New York Times, utgår i sin rapportering ifrån tre olika perspektiv: det lokala, 

nationella och internationella perspektivet. Ledande fråga i uppsatsen är om det finns likheter 

och skillnader i rapporteringen mellan dessa tre tidningar beroende på deras perspektiv i 

rapporteringen. Kan perspektivet styra innehållet i rapporteringen och kan det styra 

vinklingen i texten? Hur legitimerar medier sin makt i samhället; kan publiceringen av en viss 

information visa vilken makt och profil som den enskilda utvalda tidningen har?  

 

Konstruktivistiska teorier kommer att vara den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen. 

Konstruktivisterna utgår ifrån antagandet om att allt är en social konstruktion vilket bland 

annat betyder att människan får sina kunskaper och erfarenheter i interaktionen med sin 

omvärld. Det är genom kommunikationen som människor konstruerar en bild av verkligheten. 

Människan fostras genom livet i en bild av verkligheten, vilket gör att när vi lär oss något 

nytt, kan vi aldrig bortse från det vi redan vet. Samtidigt lär sig människan genom att 

observera; observationen grundas på det binära systemet, som utgör en ram för hur vi ska 

uppfatta olika fenomen och skeende. Även det binära systemet är en konstruktion som 

reproduceras genom språket och diskurserna. Därmed blir diskursteorin en annan viktig 

teoretisk utgångspunk i uppsatsen. Diskurser skapas inom olika system samtidigt som de 

konstruerar oss och vår kunskap. Även teorier om den journalistiska verksamheten kommer 

att tas upp i uppsatsen. Det handlar framför allt om objektivitetsteorin samt om teorier som 

berör de olika typerna av journalistik. 

 
 
 



1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Mitt syfte med uppsatsen är att se om det finns likheter och skillnader mellan Oslobodjenje, 

DN och New York Times när det handlar om rapporteringen om massakern som inträffade 

den 5 februari 1994 på Markalemarknaden i centrala Sarajevo. Syftet är också att se hur 

journalister från de tre tidningarna förhåller sig till händelsen och de inblandade aktörerna. 

Anledningen bakom mitt val av ämnet har bland annat varit att se hur lokala, nationella och 

internationella medier fungerar under krigssituationer, och vad som prioriteras när det handlar 

om en händelse där det förekommer mord av civila? Jag vill även se vilka metoder som 

journalister använder sig av i re/produceringen av en viss kunskap om situationen i Bosnien 

och Hercegovina. De strategiska metoderna som används i reproduceringen av diskurser och 

kunskaper kan även visa om vilken typ av journalistik det handlar om, samt även visa om det 

förekommer propagandistiska drag i rapporteringen. En annan viktig utgångspunkt för 

rapporteringen om situationen kan vara källor. Innehållet i rapporteringen kan se annorlunda 

ut mellan dessa tre tidningar beroende på vem som är källan bakom informationen. Syftet är 

att se om tidningarna använder sig av samma eller olika källor i sin rapportering om 

Markalemassakern.  

  

• På vilket sätt har Oslobodjenje, DN och New York Times rapporterat om 

massakern som skedde på Markalemarknaden i Sarajevo?  

Finns det några likheter och skillnader mellan Oslobodjenje, New York Times och 

Dagens Nyheter i rapporteringen av Markalemassakern? Hur har de olika tidningarna 

hanterat denna händelse?  

• Hur framställs de olika aktörerna och parterna i dessa tre tidningar? 

Vilka aktörer som förekommer i rapporteringen av Markalemassakern? Finns det 

likheter och skillnader mellan dessa tre tidningars framställning av och dess 

förhållningssätt till de olika parterna och offer?    

• Vilken typ av journalistik som kan upptäckas i rapporteringen av 

Markalemassakern? Finns det propagandistiska drag i rapporteringen av dessa 

tre tidningar? 

Vilka metoder och strategier använder sig journalister från dessa tre tidningar  

av i re/produceringen av en viss kunskap och diskurser? Håller sig journalister från                              

dessa tre tidningar till de professionella journalistiska principerna såsom  



objektivitet, neutralitet, aktualitet, och tydlighet eller finns det drag från den kritiskt                        

granskande journalistiken i rapporteringen om Markalemassakern? Vilken betydelse 

har den lokala/nationella/internationella perspektivet för rapporteringen av 

Markalemassakern? Vilken journalistisk roll som uppenbaras i framställningen av 

händelsen? Hur framträder och rapporterar journalister, öppet eller dolt? Hur 

synliggörs detta? Hur förhåller sig journalister till sina källor och hur tydliga är de i att 

visa var informationen kommer ifrån? Att visa vilka källor som tidningarna använder 

sig av kan visa om det finns propagandistiska drag i rapporteringen.  

 

1.3 Urval och avgränsning 
 

Kriget i Bosnien och Hercegovina varade i nästan fyra år. Därför var jag tvungen att, på grund 

av tidsmässiga skäl, avgränsa mig till att enbart analysera en händelse. Jag valde att analysera 

hur tre olika tidningar, Oslobodjenje, Dagens Nyheter och New York Times, rapporterade om 

den största massakern som skedde den femte februari 1994 i Bosnien och Hercegovinas 

huvudstad Sarajevo (Burg & Shoup, 1999; s.145). Under bombningen av marknaden dödades 

66 och sårades runt 200 människor. Markalemassakern hade en stor betydelse för den 

internationella politiken, då världsorganisationernas hantering av internationella konflikter 

och den moderna krigsföringen sattes på prov. NATO:s och FN:s inblandning i Balkankriget 

visade att konflikten och folkmord inte enbart var ett lokalt problem utan internationellt som 

fick lösas med hjälp av internationella militära krafter.  

 

Tidningar som jag har valt att analysera är den svenska morgontidningen Dagens Nyheter, 

amerikanska dagstidningen New York Times och den bosniska oberoende dagstidningen 

Oslobodjenje. När det gäller det utvalda numret av Oslobodjenje är det viktig att påpeka att 

det handlar om en veckoutgåva, vilken är en utmärkande karaktäristik för en veckotidning. 

Anledning till detta är att det handlar om en europeisk utgåva som kommer ut en gång i 

veckan.  

 

Det utvalda materialet kommer att sträcka sig från den 5 till den 7 februari 1994, eftersom 

under dessa två dagar fokuseras tidningarna framför allt på momenten när massaker hade 

begåtts. Bombningen av markanden är utgångspunkten i analysen. I tidningarnas rapportering 

efter den 7 februari skiftar fokusen från massakern och dess konsekvenser till de 



internationella aktörernas vidtagande av eventuella militära åtgärder mot angriparen. Mitt 

syfte är att se vad dessa tre tidningar, som har olika utgångsperspektiv i rapporteringen, 

prioriterar i sin rapportering om situationen där det förekommer mord av civila.  

 

USA har från början av Bosnienkriget varit en viktig politisk aktör vars inblandning i kriget 

haft en stor betydelse för Bosniens framtid. Detta kom mest till utryck under senare skedde av 

kriget. USA-s roll i Bosnien har varit en anledning till att jag valde att även analysera någon 

amerikansk tidning. Skälet till att jag valde New York Times som ett av forskningsmaterialen 

är att denna tidning är en oberoende och prestigefull dagstidning i USA. Samtidigt visades 

New York Times innehålla en väldigt omfångsrik information om massakern som skedde den 

5 februari 1994 i centrala Sarajevo. Av samma anledningar valde jag den svenska 

dagstidningen Dagens Nyheter och den bosniska Oslobodjenje, vilka profilerar sig som 

oberoende dagstidningar. Dock måste jag påpeka att valet av händelsen och av den bosniska 

tidningen baserades på material- och informationsomfång om den aktuella massakern. Det var 

svårt att få tag på någon bosnisk tidning eftersom de varken finns arkiverade i någon av 

Stockholmsbibliotek eller på Internet. När jag till slut fick fram ”Oslobodjenje” ansåg jag att 

det skulle vara lämpligt att i valet av ämnet utgå ifrån en händelse som är mest omskriven i 

Oslobodjenje, eftersom det var lätt att få tag i Dagens Nyheter och New York Times.  

Anledningen till att jag valde tre tidningar är att jag ville se om det finns ett mönster när det 

handlar om rapporteringen från olika perspektiv. Hur det lokala och det globala förhåller sig 

till varandra, och finns det likheter och skillnader i rapporteringen beroende på 

utgångsperspektivet.  

 
2. Bakgrund 

 
Kriget i Bosnien och Hercegovina har enligt författaren Mary Kaldor blivit till ett paradigm 

för en ny typ av krigsföring, vilken utgörs av en blandning av krig, organiserad kriminalitet 

och systematisk kränkning av mänskliga rättigheter. Samtidigt påpekar hon att det 

internationella samfundet har, trots sina ansträngningar till att påverka krigets upptrappning, 

varit relativt oförberett att bemöta detta krig. Kriget i Jugoslavien har inte bara betytt en 

rekonstruktion och omprövning av världspolitiken och det internationella strategiska 

tänkandet och handlandet utan även satte de internationella aktörernas och organisationernas 

militära, politiska och humanitära effektivitet på prov (Kalder; s.41-2). I likhet med 

Nohrstedts, Höijers och Ottosens kritiserande av de internationella aktörernas paralyserade 



agerande under kriget på Balkan (Nohrstedt, Höijer och Ottosens, 2002; s.35), riktar Kaldor 

sin kritik mot EU:s och Natos oförmåga att hantera upptrappning av konflikter och 

krissituationer i Bosnien. Under senare krigsskede ändrade den västeuropeiska unionen sin 

attityd gentemot kriget, men även då kunde man utmärka bara enstaka nationella och 

internationella politiker som ”entusiastiska” till att stoppa kriget på Balkan (Kalder; s.41-2).  

 

Kriget i f.d. Jugoslavien har inte bara betytt en drastisk omvandling av världspolitiken och en 

omprövning av EU:s och Natos effektivitet att hantera kris- och krigssituationer på den 

globala nivån, utan även en omprövning av den journalistiska etiken och dess tillämpning i 

krigssituationer. På vilket sätt internationella medier hanterade och rapporterade om kriget i 

Bosnien och Hercegovina och hur de förhöll sig till de olika parterna och aktörerna i kriget 

har bland annat undersökt av Wilhelm Kempf och Heikki Luostarinen. Deras resultat som de 

redovisar i sin bok ”Journalism och the New World Order” har visat att, under Gulfkriget och 

kriget i Bosnien och Hercegovina, spelade PR byråer en avgörande roll för politikernas och 

militärens hantering och kontrollering av medieutbudet, vilket de kallade för privatisering av 

propaganda. Den filtrerade och konstruerade informationen betydde inte bara en manipulering 

av allmänheten utan även en omprövning av journalisternas moraliska och etiska värderingar: 

”The coverage of the Bosnia and Kosovo conflicts is full exemples of how journalists served 

their moral impetus by means of information control and fabrication of news” (Kampf & 

Luostarinen, 2002; s.59). Samtidigt skriver författarna att kontrollering och manipulering av 

medieutbudet under Gulfkriget väckte en medvetenhet hos journalister, vilket ledde till en 

självreflektion och omvärdering av de moraliska frågorna inom nyhets- och krigsjournalistik. 

Under kriget i Bosnien började journalisterna allt mer ignorera de professionella reglerna och 

normerna, för att ägna sig åt en ”kritisk” rapportering av kriget som en kamp mellan det onda 

och det goda. Därmed omformulerades den journalistiska professionella ansvaret från att 

”neutralt” och ”objektivt” förhålla sig till och rapportera om situationen och parterna i 

konflikten till att aktivt delta i konflikten (Kampf & Luostarinen; s.59). Kravet på sanning, 

vilket i detta fall ansågs vara nödvändig föra att visa på de grymheter som begicks under 

kriget i Bosnien och Hercegovina, ögonblickligen kolliderade med andra två viktiga etiska 

ideal inom journalistiken: objektivitetsideal och en allsidig nyhetsrapportering (Ekström & 

Nohrstedt, 1996; s.88-9).  

 

Redan under 70-talet var ambitioner till att göra Jugoslavien till ett gemensamt 

kommunikativt rum väldigt små. Varje republik ville ha en total kontroll över sina 



mediekanaler, samtidigt som ett lands utbud kunde nå andra nationer inom den jugoslaviska 

nationella ramen. De jugoslaviska medierna fick en nationell och etnisk profil. Den 

kontrollerande attityden gentemot de nationella medierna förblev oförändrad under de senare 

åren. Under kriget i f.d. Jugoslavien användes medier i syfte att sprida ett nationellt budskap 

och en strategiskt välgenomtänkt propaganda. De elektroniska medierna användes enligt 

Kaldor mest av den serbiske ledaren Slobodan Milosevic för att genom de direktsända 

uttalandena appellera till den serbiska nationen att ställa sig bakom sina militära ledare. På det 

sättet upplevde den serbiska allmänheten ett ”virtuell” krig innan det riktiga kriget ens 

började. Genom en sådan manipulation av information var det svårt för allmänheten att skilja 

mellan en ”sann” och en re/konstruerad information (Kaldor; s.50). 

 
 
3. Teori  
 

3.1 Konstruktivism 
 

Konstruktivismen är en heterogen teori som har sina rötter inom olika vetenskapliga 

discipliner, som till exempel sociologi, filosofi och biologi. En viktig utgångspunkt inom 

konstruktivismen är att kunskap byggs upp av individen; genom sociala och kognitiva 

aktiviteter konstruerar vi en verklighet ojämförbar med verkligheten som existerar utanför 

vårt kognitiva system (hjärna och kropp). Verkligheten och sanningen konstrueras inom 

individen i ett samspel med individens omgivning. Gemensamma beslut, normer och regler 

bevaras och förankras i samhället genom språket och den kollektiva kunskapen (Rorty, 2003; 

s.54-55). Den kollektiva kunskapen kännetecknar en kultur som är differentierad i ”kulturella 

modeller”, utifrån vilka kognitiva och sociala systemen anskaffas med topiker, värderingar, 

bestämmelser och bilder av ”verkligheten”. Konstruktivisterna anser de sociala, psykologiska 

och biologiska förutsättningarna vara av primär betydelse för människans uppfattning av 

verkligheten. Därför koncentrerar sig konstruktivisterna på ”hur” människor konstruerar 

verkligheten, snarare än på frågan ”vad” som är verkligt och sant (Schmidt, 1992; s.295). 
 

Enligt sociologen och systemteoretikern Niklas Luhmann består samhället av en rad 

autopoetiska system som genomsyras av en egen inre logik. Trots att Luhmann utgick i sina 

teorier från en övergripande perspektiv då han fokuserades på samhällssystemen och inte på 

individen, kan hans systemteorier relateras till hur mediesystemet fungerar. Han menar att 



samhällssystem är självreglerande, självrefererande, självproducerande och funktionellt slutna 

system som bestämmer sina egna regler, normer och funktioner. Normer, ideal och 

yrkeskunskaper som kännetecknar ett system sammanhåller systemets inre struktur samt ger 

den en integritet och legitimitet i samhället (Ekström & Nohrstedt, 1996; s.42). Systemens 

autonomi betyder dock inte att de är isolerade från varandra. Autonomin som karaktäriserar 

de samhälleliga systemen är ett resultat av systemens självrefererande (Schmidt, 1992; s.300). 

Systemen opererar med en beskrivning av sig själv som en enhet av procedurer och funktioner 

i kontrast till andra operationer. Differentieringen mellan de olika systemen är en viktig 

förutsättning för systemens överlevnad. Radikala konstruktivister, som till skillnad från 

Luhmann utgår ifrån individen som medskapare av samhället, menar att individen är ett 

autopoetiskt och slutet system.  De olika systemen i samhället identifieras och definieras i 

relation till varandra; varje system gör egna distinktioner utifrån vilka de observerar sin 

omvärld.  Dessa distinktioner är övergående och endast existerar inom det observerande 

systemet. Observationer determineras utifrån de erfarenheter, normer, och den kollektiva 

kunskap som finns inom ett system (Schmidt, 1992; s.298). Varje observation opererar utifrån 

distinktioner eller ”blind spots”, då våra uppfattningar av ”verkligheten” styrs av våra egna 

fördomar och erfarenheter, samt den kulturella och sociala kontext som vi är en del av 

(Schmidt, 1992; s.298). Det kallar konstruktivisterna för ”förstaordens observation”. Därmed 

blir det omöjligt för individer att utifrån ett objektivt och distanserat perspektiv se på sin 

omgivning; den individuella perceptionen och kognitionen är kollektiva konstruktioner, men 

kan förändras då nya distinktioner fogas in i systemet. Först när ett system distanserar sig från 

de för/kunskaper och erfarenheter som det besitter, kan det objektivt se på verkligheten och 

det som sker runt om det (andraordens observation) (Schmidt, 1992; s.23). Konstruktivisterna 

förnekar inte verklighetens existens utanför det enskilda systemet, men de påpekar att 

verkligheten för individer är kognitivt onåbar. De menar att verkligheten ”bor” i en människa 

och inte kan överföras från en person till en annan. Dock framhåller de också att människan 

får sina kunskaper genom en interaktion med andra människor. Därför förespråkas 

intersubjektivitet och konsensus inom konstruktivismen som grundläggande förutsättningar 

för att människor ska kunna betrakta något som verkligt och sant (Schmidt, 1996; s117). Inom 

den konstruktivistiska diskursen anses allting vara en social konstruktion: skillnader mellan 

olika samhällsgrupper, könsskillnader, samt till och med vår kunskap och identitet är 

produkter och konstruktioner av vårt samhälle, vår kultur och den tid vi lever i (Mihailescu & 

Hamarneh; s.23).  

 



Inom den konstruktivistiska doktrinen anses språket ha en central roll för hur människor 

uppfattar sig själv och sin omgivning. Språket är ett system av distinktioner och fungerar som 

ett verktyg för konstruktion och upprätthållande av vår kunskap och våra intersubjektiva 

uppfattningar om verkligheten (Rorty, 2003; s.54-55). På motsvarande sätt som 

konstruktivisterna skiljer mellan subjekt och objekt, realitet och aktualitet (våra erfarenheter), 

system och dess omgivning drar de även en tydlig skiljelinje mellan ”verklighet” och språk. 

Konstruktivisterna tar avstånd från tanken att språket ”avspeglar” verkligheten, eftersom de 

menar att verkligheten är en konstruktion samt ett resultat av en konsensus mellan individer. 

Å ena sidan tolkar människor texter utifrån sitt kulturella, etniska och sociala ursprung, vilket 

ger texterna en polysemisk karaktär (Gripsrud, 2000; s.171) Å andra sidan är ”verkligheten” 

en produkt av vår perception, det vill säga det vi som individer uppfattar genom våra sinnen, 

och utifrån våra fördomar och förkunskaper (Schmidt, 1995; s.35). Det vi ser, uppfattar vi 

som verklighet, men ser inte bortom den. Samtidigt förnekar konstruktivisterna inte att 

verklighet finns, men de menar att vi inte kan nå den. Sanningen är förankrad i språket vilket 

är inget annat än en social konstruktion. Kulturen konfirmeras och stabiliseras genom 

kognitiva och kommunikativa processer (Schmidt, 1992; s.301). 

 

Sociologen Niklas Luhmann har vid sidan om sina studier om samhällsförändringar ägnat en 

stor uppmärksamhet åt studierna av mediernas utveckling och förändring genom tiderna. Från 

att vara ett passivt rapporteringsorgan har medier blivit till ett mäktig, självorganiserande och 

funktionellt slutet system bland alla andra som bestämmer sina egna regler, normer och 

funktion. Faktum är att vi lever i ett mediesamhälle där gränserna mellan det lokala och det 

globala blir alltmer diffusa; de traditionella kulturella ordningarna och aktiviteterna 

transformeras till en mediekultur.  Sociala och individuella konstruktioner av verkligheten, 

samt progressiva samhälls- och normativa förändringar är alla beroende av 

mediekommunikationen (Schmidt, 1997; s.131). Medier sprider en kunskap om det okända 

och det aktuella som sker på den lokala, nationella och globala nivån. Samtidigt anses den 

kunskap och verklighet som medier förmedlar vara en konstruktion formad utifrån mediernas 

premisser, betingelser och principer. På vilket sätt den journalistiska verksamheten fungerar, 

vilka principer och betingelser den undergår, och vilken konsekvens mediernas 

”konstruktion” av kunskap och verklighet har för sociala och kognitiva systems uppfattning 

av ”verkligheten” är frågor bland många andra som kommer att teoretiseras kring i de 

följande teoriavsnitten.  

 



3.1.1 Den konstruktivistiska synen på medier och den journalistiska verksamheten 
 

Idag har medier en central roll i samhället, vilken upprätthålls genom ett urval, en raffinering 

och spridning av information, samt genom en selektion av samhällets självbeskrivningar. Den 

strategiska omarbetningen av informationen är ett sätt för medier att tillfredställa den 

heterogena publiks krav på att veta och bli informerad. En av mediernas viktigaste funktioner 

enligt Niklas Luhmann är just selektionen och generaliseringen av samhällets 

själbeskrivningar; detta utförs genom mediernas sortering av informationen enligt koden 

information/icke-information. Med Luhmanns ord ”reaktualiserar” medier samhällets 

självbeskrivningar och självdefinieringar (Rasmussen, 2003; s.108). Utifrån den binära koden 

bestämmer mediesystemet sina funktioner. Kodens andra viktiga funktion är att den håller 

mediesystemet separerat från dess omvärld (Luhmann, 2000; s.18). Mediesystemet är genom 

en strukturell koppling förknippad med sin yttre omvärld bestående av sociala och kognitiva 

system. Den strukturella kopplingen fungerar som en länk mellan mediesystemet och andra 

samhällssystemen, eftersom medierna operativt inte kan nå andra samhällssystem. Den 

strukturella kopplingen handlar om en samevolution av sociala och kognitiva system, det vill 

säga en parallell och synkroniserad utveckling av de existerande samhällssystemen 

(Rasmussen, 2003; s.92). Sociala och kognitiva system blir medvetna om sig själv genom 

mediernas informering om och beskrivningar av systemens struktur och funktioner. Medier 

blir en observationspunkt utifrån vilken andra system observerar sig själv (andra ordens 

observation).  

 

Enligt konstruktivisterna är mediesystemet ett autopoetiskt (slutet, självrefererande) och 

autonomt system bland alla andra som bestämmer sina egna regler, normer och funktion.  

Autonomin är ett fundament för detta system, då den ger systemet en immunitet mot andra 

systemens kritik och ifrågasättande av dess arbetsmetoder och professionella principer och 

ideologier (Ekström & Nohrstedt, 1996; s.46). Dock visar Ekström och Nohrstedt i sin 

forskning en annan, osäkrare bild av den moderna journalistiken. Den snabba 

medieutvecklingen, som i allt större utsträckning potentieras av marknadskraven, leder enligt 

författarna till en underminering av journalistiken som en sammanhållen profession med 

gemensamma värdesystem och etiska ideal. Det pågår en differentiering inom mediesystemet, 

vilken framför allt kännetecknar nyhets- och faktajournalistiken (Ekström & Nohrstedt, 1996; 

s.48).  Samtidigt uppstår det inom mediesystemet en delning i uppfattningen om och i 

förhållningssättet till de etiska idealen och yrkesnormer som underbygger dagens 



journalistiska verksamhet. Hittills har medier ansets visa en verklighet formad utifrån de 

professionella journalistiska principerna såsom innehållets sanning, saklighet, objektivitet, 

korrekthet och autenticitet. I och med differentieringen av nyhetsjournalistiken i den dagliga 

(objektiva och faktamässiga) och den kritiskt granskande journalistiken, har betydelsen av 

professionens etiska ideal och möjligheten till dess förverkligande börjat allt mer ifrågasättas. 

Verkligheten som medier presenterar är ett resultat av mediernas förståelse för den aktuella 

tiden och de olika systemens funktioner. Enligt mediesociologer är den medieproducerade 

verkligheten en produkt av andraordens observation. Men det kan även konstateras att vissa 

medier fortfarande jobbar utifrån förstaordens perspektiv, då informationen och fakta som 

förmedlas, betraktas som ”den sanna och riktiga verkligheten”. Rasmussen förklarar den 

positionella tvetydigheten på följande sätt: ”Alla funktionssystem bedriver både förstaordens- 

och andraordens perspektiv. Det speciella med massmedier är att de framställer andraordens 

observationer som förstaordensperspektiv” (Rasmusen, 2003; s.102). I enlighet med 

konstruktivisten Rasmussen, menar sociologen Luhmann att medier är omedvetna om att de 

konstruerar en verklighet, och kallar detta fenomen för ”transcendental illusion” (Rasmusen, 

2003; s.99). I sin beskrivning av verkligheten använder sig journalistiken av ett ”mediespråk” 

samt av olika metoder som tillspetsning, förenkling och polarisering. De tekniska metoder 

som medier använder sig av är för mottagare en ”blind fläck” (Rasmussen, 2003; s.98). Vi ser 

det som visas, men vet ingenting om hur informationen konstrueras. Vi bedömer, kritiserar 

och agerar utifrån det som förmedlas via medieutbudet utan att reflektera över om 

textinnehållet och bilderna är sanna eller falska. Genom de olika teknikerna försöker 

journalistiken uppnå en verklighetseffekt hos publiken, vilken enligt Ekekrantz och Olsson 

mer eller mindre är garanterad genom en ”manipulation av tillvarons och världens tids- och 

rumsparametrar” (Ekecrant & Olsson, 1998; s.62). I sin beskrivning av situationen etablerar 

nyhetsjournalistiken en tidsrum som är gemensam för de berörda parterna och den beskrivna 

världen. Att medieverkligheten är en konstruktion vidarepoängteras av Luhmann, som menar 

att antagandet om att medier förvränger ”verkligheten” är ohållbart, eftersom det krävs en 

”sann verklighet” för att den ska kunna förvanskas av medierna (Luhmann, 2000; s.7). Då 

verkligheten/sanning är producerad inom ett system enligt systemets egna uppfattningar om 

vad sanning är, blir det omöjligt och för konstruktivisterna obetydligt att mäta om något är 

sant eller falskt. Att verkligheten ”journalistiseras” betyder inte att den förvanskas utan att den 

anpassas till den journalistiska diskursens förutsättningar (Ekecrant & Olsson, 1998; s.63). 

”Sanning/verklighet” blir till en intern korrelat mellan operationer inom ett system. Luhmann 

menar också att medier inte ”speglar” (=avbildar) verkligheten, på grund av att verkligheten 



är förankrad i det socialt konstruerade språksystemet, samt på grund av den sociala, kulturella, 

och språkliga ramen inom vilken journalister är verksamma. Samma ståndpunkt poängteras av 

Jan Ekecrantz då han menar att journalister i sin rapportering om situationen styrs av 

”journalistfaktorn”. Författaren definierar denna faktor på följande sätt: ”Journalistfaktor 

innebär att rapportern styrs av egna motiv, kunskaper, fördomar, fel, och tjänster. Det innebär 

till exempel att man inte ser det som finns att se, eller se mer än det man har ögon för, allt i 

syfte att ge en bild eller berättelse som blir begriplig, logisk och sammanhängande” 

(Papadopoulos & Höijer, 1996; s 121). Detta överensstämmer med konstruktivisternas 

påstående om att under observationen av världen utgår vi ifrån den kunskap som vi skaffat oss 

i mötet med andra människor samt utifrån våran perception. Sanning bortom den existerar, 

men är onåbar för individernas kognitiva system. I sitt arbete som journalist styrs man dock 

inte endast av den socialt konstruerade kunskapen och perceptionen utan även av 

redaktionella villkor, regler och professionella etiska ideal. Detta gäller speciellt 

utrikeskorrespondenter vars rapportering i slutändan styrs av hemmaredaktionen som har sitt 

sista ord i bestämmandet av dagordningen (Papadopoulos & Höijer, 1996; s 121).  

 

Vid sidan om selektionen och förfiningen av information som mediesystemet ägnar sig åt, är 

det viktigt för medier att välja och kategorisera informationen enligt uppfattningen om den 

differentierade publiken, för att på det sättet kunna skapa förståelse hos publiken för 

medieutbudet. På grund av sin operativa slutenhet blir det omöjligt för medier att nå till 

individer; därför konstruerar medier en egen och abstrakt grupp av mottagare. (Rasmussen, 

2003; s.91-2). Mottagarna eller det kognitiva systemet tillhör mediesystemets omvärld. Om 

informationen ska sälja är det viktig att den väcker intresse hos publiken. Därför utgår 

medierna alltid ifrån antaganden om vad publiken vill se och vad den vill bli informerad om. 

Kommunikationen som sker mellan sändare och mottagare är en envägskommunikation. 

(Rasmusen, 2003; s. 91). Det är en av mediernas viktigaste förutsättningar att spridningen av 

information utesluter en direkt kontakt mellan sändare och mottagare. Och även om det finns 

möjligheter från mottagarens sida att reagera över medieutbudet, är dessa metoder 

minimaliserade och för medier i stort sätt obetydliga. Massmedier behöver ingen 

tvåvägskommunikationsprocess. Ekström och Nohrstedt anser dock att den ensidiga 

kommunikationen mellan sändare och mottagare är en av orsakerna bakom de delade 

uppfattningarna om betydelsen av de professionella etiska idealen. Olika förhållningssätt till 

de journalistiska etiska idealen, svårigheten till att hantera saklighetskraven samt klyftan 



mellan ideal och verklighet har enligt författarna resulterats ur en osäkerhet inom 

journalistiken om vad publiken egentligen efterfrågar (Ekström & Nohrstedt, 1996; s.305).  

 

Mediesystemet reflekterar över sig själv och sitt utbud. Det opererar med en beskrivning av 

sig själv som en sammanhållning av funktioner i kontrast till andra samhällssystem och deras 

operationer. Medier granskar ständigt sina program och förnyar och raffinerar sitt utbud. För 

att kunna självreflektera och självanalysera sina funktioner är det viktig för mediesystemet att 

inta ett observeringsperspektiv, att tillämpa andraordens observation. Denna grad av 

observation möjliggörs genom att medier indirekt observerar sina observationer, samt genom 

en binär information/icke-information kod och topiker. Den binära koden kan inte tematiseras 

eftersom den ligger till grund för systemets självreflektion. Topiker är ett viktigt element för 

mediekommunikation. De hjälper till att medier, trots sin operativa slutenhet, inte isoleras från 

sin omvärld. Topikerna bidrar till en systematisk kategorisering av kommunikationen 

producerad genom tiderna (Luhmann, 2000; s.12). Genom topikerna möjliggörs den 

strukturella kopplingen mellan medier och andra samhällssystem. Mediernas framgång och 

makt i samhället baseras på topikernas acceptans av mediesystemets omvärld, oavsett den 

reaktion dessa topiker framkallar hos andra system. Samtidigt möjliggör de en balans mellan 

självreferens och ”other-reference” (andraordensobservation), då dessa två koordineras till 

varandra under kommunikation som pågår inom mediesystemet (Luhmann, 2000; s.12-13).  

 
 
Niklas Luhmann skriver om att mediesystemet själv har tilldelats ett samhällsuppdrag för att 

på det sättet kunna kontrollera statsmakten och politiken. ”Som folkets företrädare” ser de till 

att den legitima makten inte missbrukas. Det demokratiska uppdraget som medier 

”självtilldelats” innefattar även en pedagogisk och förmedlande uppgift, vilket innebär ”krav 

på tydlighet och enkelhet i rapporteringen, i syfte att underlätta för allmänheten att 

tillgodogöra sig nyheterna” (Ekström & Nohrstedt, 1996; s.303).  Paradoxalt nog visas detta 

uppdrag vara en viktig förutsättning för mediernas överlevnad. Luhmann kommenterar detta 

uppdrag på följande sätt: ”Det kan vara lite otydligt att prata om ett samhällsuppdrag så länge 

det är tal om en funktion som via differentieringsprocesser fått den form som den har idag” 

(Luhmann, 2000; s.107). Samma mediala uppdrag har även diskuterats kring i boken 

”Journalistikens etiska ideal”. Mats Ekström och Stig Nohrstedt menar att journalistiken styrs 

av en ideologi enligt vilken den spelar en avgörande roll i främjandet av ett demokratiskt 



samhälle. Detta kommer mest till synes då journalistiken intar en representerande roll och 

ställer sig på folkets sida mot makthavarna (Ekström & Nohrstedt, 1996; s.18). 

 

Genom iscensättning, selektion och kameravinklingar försöker medier potentiera och befästa 

ett tankesätt, fördomar och en viss ideologi. Vad som tas upp och visas på tv skärmen och i 

tidningar beror delvis på journalistens eget intresse bakom det hela. Som de ”beordrade och 

utvalda” till att ansvara för samhälle, konstruerar journalister en verklighet enligt de 

huvudprinciper som nyhetsinnehållets sanning, saklighet, korrekthet och neutralitet för att 

därmed kunna vinna förtroende hos allmänheten (Ekström, 1996; s.214). Men, 

objektivismidealet som kännetecknar dagens journalistik är enligt konstruktivisterna omöjlig, 

på grund av den kulturella, sociala och etniska bakgrund som de kognitiva systemen bär inom 

sig. Objektivitetsidealet som nyhetsjournalistiken strävar efter kallar Luhmann för en 

”operativ fiktion”. Den operativa fiktionen gör att den journalistiska texten inte uppfattas som 

en konstruerad och subjektiv berättelse; nyheter ska framstå som professionella 

rapporteringar, och ska inte knytas an till någon politisk preferens. Samtidigt betonar 

Luhmann att objektivitetsidealet kamouflerar bestämda institutionella funktioner och avsikter 

(Rasmussen; s.129). Ekström och Nohrstedt skriver att oavsett avsikten med de enskilda 

nyhetstexterna är de alltid en del av re/produktionen av en viss ideologi eller myter, som 

gynnar vissa grupper i samhället och missgynnar andra (Ekström & Nohrstedt, 1996; s.31). 

Mellan texter och kultur existerar ett ömsesidigt förhållande: texterna är produkter av en 

kultur, samtidigt som kulturen genom texterna kommunicerar med sig själv. 

Masskommunikationen blir därmed ideologiskt förankrad; den re/producerar ett visst sätt hur 

man ska bete sig och tänka, samt upprätthåller de redan existerande samhällsnormerna och 

strukturerna.   Den ”naiva” objektivitetsidealen har även tagits upp av Mats Ekström, som i 

sin text ”Epistemologi och etik”, relaterar till Michel Foucaults postmodernistiska teorier om 

objektivitetsidealet. Enligt Foucault handlar strävan efter objektivitet om att främja vissa 

institutioners intresse för att därmed kunna befästa en ideologi och konventioner. Typen av 

journalistik som följer det positivistiska spåret handlar om den dagliga nyhetsrapportering 

som kännetecknas av minimala krav på en saklighetskontroll och källkritisk granskning, till 

skillnad från den kritiskt granskade och undersökande journalistiken som bygger på normativa 

utgångspunkter och vars motiv är att ”rättfärdiga tillförlitligheten och relevansen i de 

uppgifter som nyheten bygger på” (Ekström, 1996; s.214). Den kritiska journalistikens mål är 

att genomskåda makthavarnas avsikter som uttrycks genom de politiska uttalandena.  

 



3.2 Nyhetsjournalistik 

 

Jan Ekeckrant och Tom Olsson har i sin bok ”Det redigerade samhället” (1998) diskuterat 

kring temat om nyheter är en mediekonstruktion, formad utifrån den journalistiska 

verksamhetens principer och villkor, eller om de är en direkt avspegling av verkligheten vilket 

envist har påståtts av många journalister. Författarna ställer två olika synsätt, det 

journalistiska och det konstruktivistiska, mot varandra för att därmed klarlägga hur denna 

problematik uppfattas utifrån journalisternas ståndpunkter (Ekecrantz & Olsson, 1998; s 34-

36). Enligt det journalistiska perspektivet anses nyheter vara givna företeelser. Konflikter 

framställs som entydiga och endimensionella (Ekström & Nohrstedt, 1996; s.95).  I 

förmedlingen av världshändelser, speciellt sådana som hos publiken framkallar känslan av 

irritation, rädsla och panik, är det viktig för nyhetsmedier att visa att nyhetsförmedlingen 

bygger på aktualitet och autenticitet. Det krävs en konstant nyhetskontinuitet och acceleration 

av information. Bilden av nyhetsförmedlingen som objektiva och givna fakta ifrågasätts sällan 

inom medieverksamheten, förutom i enskilda fall då nyhetsrapporters kvalitet och relevans 

undras över. ”Verkligheten som en direkt avspegling av verkligheten” är en grundsyn inom 

journalistiken och gestaltas i uttryck som ”nyhetsförmedling”, ”nyhetsvärdering”, 

”rapportering”, ”aktualitet” och ”redovisning” (Ekecrantz & Olsson, 1998; s 34). 

Verkligheten är vad den är och information och fakta uppfattas som givna. Under 

produktionen av utbudet utvärderas informationen enligt koden information/icke-information 

för att på det sättet kunna skilja mellan det ”dagsaktuella” från det ”tidsaktuella”. Journalisten 

kamouflerar sin närvaro i texten genom att ställa två parter mot varandra, och utifrån deras 

uttalande skapas en berättelse. Parterna/källorna utkristalliseras i förhand och deras oftast 

kontrasterande uttalanden och åsikter framställs som en objektiv fakta som blir till en 

”optimal” nyhet, då den produceras på en kort tid och uppfyller kraven på enkelhet och tydligt 

budskap (Ekström & Nohrstedt, 1996; s 95). Nyheter som spegling eller rapportering uttrycks 

även i det att de oftast presenteras som en självklar fakta, utan att det anges varifrån 

informationen kommer, vem som är källan bakom informationen, hur informationen väljs och 

produceras, med mera (Ekström & Nohrstedt, 1996; s 52). Journalisten deltar aktivt i 

produktionen av nyheter då han/hon väljer vinkel i texten, överväger och gör prioriteringar av 

informationen, gör intervjuer och dylikt. Dock osynliggörs hela den arbetsprocessen bakom 

texten, vilket gör att nyheten inte uppfattas som en aktivt förmedlad bild, utan som en objektiv 

avspegling av verkligheten som den är. På detta sätt undviks också ifrågasättandet av 

journalistens förhållningssätt till och tillämpning av de professionella etiska idealen i 



produktionsprocessen (Ekström & Nohrstedt, 1996; s 123). Redan här kan det upptäckas 

konstruktivistiska drag i den ”objektiva” nyhetsförmedlingen, då informationen vinklas 

utifrån redaktions- och organisationskrav och principer, samt utifrån urvalet av lämpliga 

källor: ”texterna är konstruktioner som framför allt leder sitt ursprung till den redaktionella 

organisationen och de journalistiska rutiner som den viktmakthåller” (Ekecrantz & Olsson, 

1998; s 34). Nyhetsjournalistiska texter är enligt konstruktivisterna inget annat än en 

konstruktion formad utifrån föreställningen om vad den differentierade publiken vill se och 

veta. Verkligheten konstrueras under mötet mellan journalisten och informationskällor, och 

därefter mellan texten och det individuella medvetandet. En invändning kan riktas mot 

konstruktivisternas tes om att den konstruerade verkligheten rätt och slätt är ”ett påhitt” 

(Ekecrantz & Olsson, 1998; s 35). Begreppet ”konstruktion” är tvetydig i sin betydelse; 

informationen väljs och formas utifrån journalistiska principer, normer och betingelser, samt 

utifrån journalistens egna förkunskaper, erfarenheter och fördomar som han fått i kontakt med 

sin omvärld.  Detta behöver dock inte betyda att objektet som det är tal om inte 

överensstämmer med verkligheten som den relaterar till. Detta kan relateras till massakern i 

Sarajevo, vilket skulle betydda att massakern som inträffade den 5 februari 1994 och som 

krävde 66 människoliv var inget annat än ett journalistiskt påhitt, skapad i kommersiella 

syften. Däremot kan den producerade verkligheten definieras som en illusion, då varje 

journalist i produktionen av sina texter styrs av den sociala och kulturella kontext som han är 

en del av. Därmed blir även en objektiv rapportering av situationen och journalistens 

objektiva förhållningssätt till händelsen och aktörerna en illusion. Dessa teorier öppnar flera 

frågor för min forskning: På vilket sätt har det i de tre utvalda tidningarna rapporterats om 

massakern i Sarajevo, finns det någon koherens eller differens i förmedlingen av fakta, siffror 

och bilder mellan de utvalda tidningarna? Är det möjligt att i de skrivna texterna genomskåda 

journalistens förhållningssätt till situationen? Vilka metoder journalister/tidningen använder 

sig av i rapporteringen av massakern? Luhmanns begrepp ”operativ fiktion” blir i detta fall ett 

lämpligt begrepp för att kunna förklara hur journalister genom olika metoder kamouflerar det 

partiska förhållningssättet tillsituationen. Skillnader och likheter i rapporteringen kan bero på 

olika faktorer, vilket kan även hjälpa till att se om det finns propagandistiska drag i texterna. 

Att se på rapporteringen om massakern i Sarajevo utifrån den lokala, nationella och globala 

aspekten är en annan intressant utgångspunkt i uppsatsen.   

 

Jan Ekecrantz har i sin text ”Våldsamma nyheter” (1996) uttryckt samma skepticism 

gentemot mediernas avsikter med förmedlingen av krigssituationer som konstruktivisterna 



gjort, samt gentemot journalisternas förhållningssätt till kriget och framställning av olika 

aktörer. Denna misstro har tydligt synliggjorts i hans följande frågor: ”Handlar det om en total 

uppgivenhet hos medierna eller är det ett sätt att legitimera en nyhetsförmedling inriktad på 

ögonblicksbilder av våldets konsekvenser på bekostnad av analyser av krigets handlingar?” 

En annan viktig och för denna uppsats väsentlig fråga låter följande: ”Hur mycket av 

rapporteringen och berättelserna i övrigt är på detta sätt ett resultat av krigsskildrandets 

mediala förutsättningar och vilken roll spelar den rapporteringen för krigsutvecklingen och för 

vår och världens oförmåga eller ovilja att göra något i fallet Bosnien” (Papadopoulos & 

Höijer, 1996; s 115)? Det intressanta i Ekecrantz text är att den innehåller lösryckta utdrag ur 

brev som sonen till författaren och dåvarande FN soldat i Bosnien och Hercegovina, skickade 

till sin far. Innehållet i dessa brev relaterar författaren till sina teorier om nyhetsjournalistiken 

och dennes förhållningssätt till verkligheten och aktörerna. Fakta beskrivet i breven kan 

uppfattas som ett underlag för författarens kritik gentemot den journalistiska konstruktionen 

av ”verkligheten”. Journalister konstruerar en verklighet i kommersiella syften, men även för 

att skaffa sig ett väl anseende. I ett av sina brev riktar soldaten en skarp kritik mot 

journalister: ”Alla journalister och fotografer har vinnlagt sig om att beskriva ett så våldsamt 

Bosnien som möjligt för att själva få del av hjälteglorian” (Papadopoulos & Höijer, 1996; s 

123). Författaren fortsätter på denna kritik med anmärkningen att journalister tjänar på att på 

ett dramatiskt sätt framställa ett krig, vilket metodiskt görs genom att förvandla motsättningar 

mellan grupperna till etniska, nationella, eller religiösa konflikter eller i någon kombination 

av dessa.  Författaren gör en generalisering i framställningen av den journalistiska 

verksamheten vilket kan ha negativa konsekvenser för den allmänna synen på journalistiken. 

Ekecrantz menar vidare att journalister alltid måste anpassa sig till den kontext inom vilken 

informationen produceras under de rådande förhållandena. Journalister utgår alltid ifrån vad 

publiken vill se och utifrån den bilden skapar en text. I förmedlingen av en viss kunskap 

framträder journalisten som en ”allseende, allvetande och profetisk författare” (Papadopoulos 

& Höijer, 1996; s 126). Dock vill jag påpeka en paradox i författarens förhållningssätt till den 

information som underbygger hans teorier om nyhetsverksamheten, vilken kan även leda till 

ifrågasättandet av validiteten i hans teorier. I koherens med konstruktivisterna, menar 

författaren att även direkta upplevelser delvis är en ”funktion av en förförståelse och givna 

referensramar” (Papadopoulos & Höijer, 1996; s 118). Om man utgår ifrån antaganden om att 

våra förkunskaper och erfarenheter är sociala konstruktioner, kan det konstateras att 

författaren tog soldatens skrivna ord för givna utan att ifrågasätta dess trovärdighet. Vi som 

individer betraktar världen utifrån en kunskap som vi bär inom oss, en kunskap konstruerad 



inom samhälleliga och kulturella ramar som vi är en del av. Soldaten i fråga kommer 

ursprungligen från ett land som ingår i ett internationellt medie- och ideologiskt system som i 

stort sätt domineras av USA som nyhetskälla (Papadopoulos, 2000; s 31).  Detta gör att han 

uppfostras med och indoktrineras i den amerikanska synen på världen och aktörer. Den 

amerikanska propaganda om enskilda nationella och religiösa grupper som spreds under 

Gulfkriget i början av 1990-talet anammades av en stor del av världen; denna syn lever 

fortfarande idag. Under detta krig präglades även den svenska rapporteringen av ett 

”polariserad perspektiv”, som grundades på ett binärt system bestående av ett ”vi” det vill 

säga västvärlden och ”de” som var Irak och dess ledare. Informationsflödet skedde på ”den 

industrialiserade världens och i synnerhet USA:s villkor (Papadopoulos, 2000; s 30). Den 

amerikaniserade inställningen till enskilda religiösa och etniska grupper kan märkas även i 

soldatens brev då han anklagar bosniska, rättare sagt ”muslimska” styrkor för ”bombningen 

av sina egna civila” med avsikt att vända västvärldens uppmärksamhet mot den ”riktiga 

aggressorn” – ”serberna”. Han anklagar öppet den bosniska sidan för det som hade skett i 

Bosnien och Hercegovina under det nästan fyraåriga kriget och ögonblickligen ”rättfärdigar” 

den andra sidans handlingar som enligt hans uppfattning kan betraktas som ett ”självförsvar”. 

Min avsikt med denna kritik och generellt med min uppsats är inte att analysera vad som är 

sant eller falskt i varken soldatens brev eller mitt empiriska material, utan att visa hur en 

kunskap och syn på världen re/produceras och förankras i de sociala och kognitiva systemen. 

Journalister som rapporterar om krig som förs i ett annat land än hans eget måste besitta bra 

kunskaper om landet, dess struktur, landets politiska och sociala system, samt dess kultur och 

historia. Utan dessa kunskaper bli journalisten lätt ”förd bakom ljuset”; varje information, 

oavsett dess källa, blir mottagen och troligen accepterad, för att på det sättet producera en 

enkel och snabb nyhet.  

 

När man talar om etiken inom den journalistiska verksamheten måste man utgå ifrån faktum 

att det under de sista decennierna har skett en differentiering inom nyhetsjournalistiken, som 

ledde till att olika typer eller genrer av nyhetsjournalistiken får olika syn på och 

förhållningssätt till de professionella etiska idealen. Visionen om vad en riktig journalistik är 

diversifierad, och avspeglas i den enskilde journalstens förhållningssätt till och tillämpning av 

etiska idealen i praktiken. Den så kallade handlingsetiken består av situationsbundna 

handlingsregler som tillämpas i det journalistiska arbetet: ”Handlingsetiken är dels relaterad 

till idealen men dels också till de villkor som påverkar arbetet, dvs. de omständigheter som 

man på ett medvetet eller omedvetet sätt måste ta hänsyn till i det dagliga arbetet” (Ekström & 



Nohrstedt, 1996; s 140). Hur förhåller sig journalister under krigssituationer till de etiska 

idealen och kan dessa ideal över huvud taget överleva krigets brutalitet och parternas 

uppdelning i kriget är frågor som kommer att tas upp i den följande teoretiska delen.   

3.2.1 Krigsjournalistik  
 

Wilhelm Kampf och Heikki Luostarinen har i sin bok Journalism and the New World Order 

(2002) ägnat stor uppmärksamhet åt analysen av mediernas bevakning av olika 

världskonflikter. De drar en tydlig gräns mellan krigs- och fredsjournalistik och teoretiserar 

kring dessa genrers förhållningssätt till de professionella principerna. Även i frågan om 

krigsjournalistik har författarna uppmärksammat på skillnader och likheter mellan olika typer 

av journalistik inom denna kategori.  Under Gulfkriget styrdes medier av den militära och 

politiska diskursen; urvalet av material och information gjordes utifrån politiska och militära 

intressen för att på det sättet styra allmänhetens bild av konflikten. Saddam Hussein, 

irakiernas ledare, framställdes som en negativ person, vars ”avsikt” var att rubba freden i 

världen; med författarnas ord ”demoniserades” Iraks ledare, medan USA framstod som en stat 

som i freds namn bekämpade det onda (Kampf & Luostarinen, 2002; s.29). Författarna visar 

tydligt hur journalister med hjälp av olika retoriska och tekniska metoder konstruerar 

verkligheten. Samtidigt försöker Kampf och Luostarinen rättfärdiga det journalistiska sättet 

att vinkla och ”förvränga” informationen genom att ge skulden till både medieinstitutionen, 

som betingar de enskilda journalisternas arbete med normer och principer, och till det 

politiska system och de ekonomiska krav som journalisterna är tvungna att anpassa sig till 

(Kampf & Luostarinen; s.173). I krigsjournalistiken används propaganda för att mobilisera 

kraften till krig och motivera till handling, samt för att rättfärdiga och stödja den militära eller 

politiska ledarens beslut och handlingar. Med hjälp av propaganda och psykologisk 

manipulering smutskastas motståndare och dess ledare, och deras handlingar kritiseras och 

fördöms. Trots att det samtida mediesystemet är ett självreglerande och självstrukturerande 

system (Schmidt, 1992; s.298), kännetecknas den moderna krigsföringens epok av en politisk 

kontroll över medieutbudet som är en nödvändig del av militära och statliga strategiska och 

operativa handlingar (Kempf & Luostarinen; s.29). Det moderna kriget kan betecknas som 

opinions- och informationskrig då politiska och militära auktoriteter sprider via mediekanaler 

propagandistiska budskap (Papadopoulos & Höijer, 1996; s 126).  En annan viktig förändring 

som skett inom journalistiken under 1990-talet är att journalister inte bara återger 

informationen, utan även aktivt deltar i konflikten. I sin bok analyserar författarna 



mediebevakningen av kriget i förre detta Jugoslavien och menar att under denna period har 

det synliggjorts motsättningar mellan å ena sidan krigsjournalistik, som med hjälp av PR-

byråer spridit propaganda och uppmuntrat kriget, och å andra sidan en mer ”rättvis”, kritisk 

journalistik, som till en viss del ignorerat de ”professionella” etiska principerna, såsom en 

objektiv och neutral förhållningssätt till ”verkligheten”, för att öppet visa vem som tillhör den 

goda eller onda sidan, vad som anses vara rätt och fel, vem som är offer och vem som är 

aggressor i konflikten, med mera (Kempf & Luostarinen; s.59). Den kritiskt granskande 

journalistiken kan relateras till en av flera olika verklighetskonstruktioner som Ekecrantz och 

Olssons kallar för ”lägesbeskrivning” (Ekecrantz och Olssons, 1998; s 77). 

Lägesbeskrivningen handlar om en skildring av enskilda situationer som händer ”här och nu”. 

Dock finns det en tydlig skillnad mellan ”lägesbeskrivningar” och de ovan nämnda typerna av 

krigsjournalistiken. Skillnaden ligger i det att krigsjournalistiken, oavsett genren, ofta saknar 

det objektiva och neutrala förhållningssättet till situationen och aktörerna, vilket är ett vanligt 

drag för de faktamässiga ”lägesbeskrivningarna”. I lägesbeskrivningarna blir läsaren bekant 

med flera uppgifter samtidigt. Den gemensamma nämnaren mellan lägesbeskrivningar och de 

olika typerna av krigsjournalistik är att i båda fall uppgifter och fakta sammanställs utifrån det 

binära systemet för att på det sättet ge läsaren en tydlig bild om situationen och aktörerna i 

konflikten. Författarna betonar dock att det ”givna” fakta oftast innehåller bedömningar från 

olika auktoriteter och experter, som anses vara preliminära källor till informationen och som 

”tillerkänns fakta- och bedömningsmonopol”(Ekecrantz & Olsson, 1998; s.78). Bedömningar 

och uttalanden från auktoriteter framstår i media som en exakt och häpnadsväckande 

information. En annan typ av verklighetskonstruktionen är fallbeskrivningen. I ett reportage, 

som är en fallbeskrivning, baseras innehållet på sanning och relevans, samt på en närhet till 

händelsen och situationen. Journalistens direkta upplevelser av situationen genomsyrar 

texternas innehåll.  I fallbeskrivningen handlar det till skillnad från lägesbeskrivningen om en 

avbildande konstruktion av verkligheten, som inte endast förmedlar fakta utan även bilder, 

upplevelser, situationer, och erfarenheter. Bakomliggande avsikten med denna strategi är att 

hos läsaren framkalla känslor av identifikation och medlidande, ilska, fördömande och 

empati. Sanning förmedlas på ett dramaturgsikt sätt, då journalisten på ett känslomässigt sätt 

vill beröra och påverka sina läsare. Ett dynamiskt, bildligt och symbolladdad språk samt 

närhetsbilder är vanliga metoder i sådana typer av konstruktioner av verkigheten. 

Avbildningen förmedlar den upplevda samtiden och konkreta situationer. I relation till de 

olika sätt att förmedla verkligheten är det förståeligt att den avbildande strategin saknar en 

objektiv förhållningssätt till situationen och aktörerna. Frågan är hur en lägesbeskrivning kan 



anses vara en objektiv rapportering av verkligheten, då det handlar om en rekonstruktion av 

information som produceras utifrån politikernas uttalande och bedömningar. Som det redan 

påpekats i samband med den objektiva nyhetsförmedlingen, utkristalliseras källor i förhand 

och deras uttalanden anses vara en objektiv fakta som blir till en ”optimal” nyhet (Ekström & 

Nohrstedt, 1996; s 95). Detta betyder att tidningen redan i förväg vet vilket budskap som den 

vill förmedla till sin publik och utifrån den tanken väljer uttalandena och kombinerar dem 

med varandra. Genom valet av källan till en nyhet visar journalisten/tidningen sitt 

förhållningssätt till situationen och de olika parterna i konflikten. Även i fallen då 

bedömningar från två eller flera sidor presenteras, kan det genom sättet att framställa dessa 

parter i texten genomskådas journalistens förhållningssätt till situationen och aktörerna. Det är 

det binära systemet god/ond, bra/dålig som gör en text meningsfull och autentisk. 

Objektivitetsproblematiken har särskilt uppenbarats i krigsjournalistiken. I krigssituationer 

uppstår det i förmedlingen av ”verkligheten” en konflikt mellan det objektiva, dagliga 

journalistiken och den kritiskt granskande journalistiken. Problemet gäller journalistens 

förhållningssätt till professionella etiska idealen och hans/hennes tillämpning av dessa i olika 

situationer. Förhållningssättet till de etiska principerna har alltid varit en svår moraliskt fråga 

inom den journalistiska verksamheten. Jan Ekeckrantz (1996) delar den dagliga 

nyhetsrapporteringen i två olika genrer eller berättelsestrategier. Skillnaden mellan dessa 

ligger i avståndsperspektivet till händelserna. Den ena strategin opererar utifrån ett kort 

avstånd till händelsen och förmedlar ofta tragiska realitetsbilder på offer. Författaren menar 

dock att, trots den autenticitet som journalisten försöker vinna genom realitetsbilder på blod 

och sår, framstår dessa bilder som en ”fiktion”. Någon mer konkret förklaring till denna 

synsätt får man inte av författaren, förutom då han menar att fiktionaliseringen av nyheter 

förstärks genom musikinsättningar till våldsinslag i TV-nyheterna (Papadopoulos & Höijer, 

1996; s 126). En tydligare tolkning ges dock av Mats Ekström och Stig Arne Nohrstedt, som 

menar att nyheter alltid är en form av berättande. Verkligheten får sin betydelse genom att 

olika beskrivningar relateras till varandra och genom användningen av bilder, metaforer och 

andra metoder som med sina starka effekter ändå kan ge berättelse en fiktionaliserad karaktär 

(Ekström & Nohrstedt, 1996; s 180).  Den andra strategin opererar från ett distanserat 

perspektiv på situationen och kan relateras till ”lägesbeskrivningar”. I lägesbeskrivningar är 

utgångspunkten den stora världen som den lilla, som beskrivs i fallbeskrivningar, är beroende 

av.  I likhet med lägesbeskrivningar handlar det i denna berättelsestrategi om en skildring av 

ett större geografiskt och socialt rum för att på det sättet ge en överblick över hela situationen.  

Den förmedlade informationen är en rekonstruktion av auktoriteternas uttalande om 



situationen och deras angivning av fakta i form av siffror. Ekström menar att det sällan händer 

att journalisterna själva producerar denna sammanställning av uttalande och siffror; i stället 

övertas de från någon nyhetsbyrå och/eller någon av parterna. Dessa två berättelsestrategier 

kan dock kombineras i en text (Papadopoulos & Höijer, 1996; s 126).  

 

Skillnaden mellan olika typer av krigsjournalistik uttrycks även i dess förhållningssätt till 

sanning. Medan den första typen av krigsjournalistiken, som i konstruktionen av 

”verkligheten” använder och förmedlar informationen tagen från PR-byråer, handlar om 

privatisering av information, kan man hos den andra mer kritiska typen av journalistik 

ifrågasätta dess funktion och konstruktion av ”sanning”; det som är sant och rättvist för en 

journalist kan innebära lögn och konspiration för en annan. Kempf och Luostarinen menar att 

en rättvis krigsjournalistik ändå ska sträva efter att vara neutral och distanserad; man ska 

kritisera ens egen sida samtidigt som journalisten på ett ”objektivt” sätt ska rapportera om 

motståndares handlingar. För att journalister ska kunna bidra till en nedtrappning av 

konflikten och förstärka fredsprocessen måste medier reflektera över sin roll som tredje 

statsmakten, samt reflektera över sitt egentliga inflytande och ansvar som de har i samhället. 

För att kunna uppfylla kraven på en objektiv och distanserad förhållningssätt till de olika 

parterna i kriget krävs det av journalisten att ha en kunskap om situationens/konfliktens 

karaktär. På det sättet blir det lättare för journalisten att få en överblick över situation och 

därmed lättare motstå manipuleringen och propagandan från politiska och militära auktoriteter 

(Kempf & Luostarinen; s.60).  

 

Tidigare studier visar dock en tendens hos den nationella och lokala journalistiken att stödja 

propaganda och den politiska och militära diskursen som råder i samhället. Detta fenomen 

kan förklaras på olika sätt.  Att journalister stödjer den ena parten i konflikten och 

”demoniserar” den andra kan betyda att journalisten identifieras med den egna sidan. I 

rapporteringen av situationen använder sig journalisten av polariseringsmetoden då den egna 

sidans brutaliteter tonas ner medan motståndarens handlingar sätts i fokus eller överdrivs 

(Papadopoulos, 2000; s 31).  En annan förklaring kan vara att medier, för att behålla sin status 

och respekt hos allmänheten, blir tvungna att stödja den officiella politiska och militära 

diskursen som råder i samhället. Journalisten måste anpassa sitt utbud till sociala 

uppfattningar, vilket konsekvent leder till att inte bara samhället utan även journalister 

manipuleras av politiska och militära makten. I krigssituationer hämtar publiken sina åsikter 

hos de politiska och militära ledarna.  Detta sker framför allt i situationer då allmänheten inte 



har tillgång till en annan information än den som propageras av deras politiska ledare. 

Mediernas funktion blir att offentliggöra de politiska ståndpunkterna. Detta är ett psykologiskt 

sätt att föra ett krig då eliterna genom censur och kontroll över medieutbudet paralyserar 

allmänhetens möjlighet till motstånd (Kempf & Loustarinen, 2002; s 69). Denna typ av 

krigsföring är dock endast möjligt om det existerar en sammanhållning bland politiker och en 

samstämmighet i åsikterna dem emellan. Något som är viktig under krigssituationer är en 

nationell eller etnisk sammanhållning mellan medborgarna och politikerna. Känslor av 

gemenskap vs främlingskap gestaltas och förmedlas via medier. Den officiella politiska och 

militära diskursen som i krigssituationer adopteras av medier, förmedlas i retur till publiken 

för att på det sättet få människor att stödja kriget och fördöma oppositionen eller den tredje 

förmedlande parten i konflikten (Kempf & Luostarinen; s.167).  

Kempf och Luostarinen påpekar också att medier kan motstå påtryckningarna från politiker. 

De menar att medier inte är så labila och svaga för att inte kunna motstå de politiska 

makternas manipulering: ”To varying extents, journalists decide their own priorities, for 

example whether to publish or to refuse propaganda material and whether to make critical 

comments about the source from which the material has been supplied” (Kempf & 

Luostarinen; s.143). Propaganda måste, om det ska lyckas, anpassas till mediernas regler och 

genrer, samt de förändringar som medier genomgår under ”överraskande” händelse- och 

situationsvändningar. För att kunna mottas och förstås av den heterogena publiken måste 

propaganda dock inte bara anpassas till medierna utan även till mottagarnas sociala och 

kulturella identitet samt till de olika värderingar och kunskaper som råder i samhället (Kempf 

& Luostarinen; s.18).  

 

3.4 Kritisk diskursanalys som teori 
 

Den brittiske lingvisten Norman Faircluogh har utvecklat en kritisk diskursanalys som 

möjliggör att upptäcka samband mellan texter och sociala och kulturella strukturer som råder i 

samhället. I likhet med konstruktivisterna utgår diskursanalytiker alltid ifrån frågan om hur en 

verklighet konstrueras och varför verkligheten eller det utvalda forskningsobjektet ser ut som 

det gör. Därmed ägnar sig diskursanalytiker åt studier av mening och hur och var meningen 

skapas och hur den förankras i samhället (Neumann, 2003; s.18). I analysen av en text riktar 

diskursanalytiker inte sin uppmärksamhet mot frågan om det finns en generell kunskap och 

allmänna uppfattningar i ett textligt innehåll, utan fokuseras i stället på frågan hur en sanning 



konstrueras och förankras och vilka konsekvenser detta får för sociala praktiker (Jörgensen & 

Phillips, 1999/2000; s75).  

 

Den kritiska diskursanalysen utgår ifrån Norman Faircloughs tredimensionella modell som 

består av tre olika nivåer: text, diskursiv praktik och social praktik. Detta tyder på att den 

kritiska diskursanalysen inte enbart fokuseras på textens inre lingvistiska uppbyggnad utan 

även riktar sin uppmärksamhet mot den diskursiva kopplingen mellan en text och dess 

sociokulturella omvärld som texten är en del och produkt av. I likhet med konstruktivisterna 

menar diskursanalytiker att diskurser skapar och skapas av samhället. Diskurser begränsar 

betydelser och kunskap i samhället, samtidigt som människor aktivt deltar i diskursiv och 

social reproduktion och förändring. Den diskursiva praktiken som innebär en användning av 

språket för att producera och konsumera en text och en kunskap, kan ha både negativa och 

positiva konsekvenser för samhället. En ”traditionell” användning av diskurser i en 

produktionsprocess kan leda till reproduktion av ideologier och maktförhållanden som redan 

existerar i samhället. Den traditionella diskursiva praktiken är en indikator på ett ”stabilt” 

samhälle utan strukturella rubbningar och sociala och kulturella förändringar; ett samhälle 

som fastnat i en status quo position där de redan etablerade samhällsnormerna och lagarna 

fortsätter att råda. När en rörelse mot en förändring i samhället upptäcks, försöker den 

begränsas och förtryckas av makter som dominerar den rådande diskursen (Neumann, 2003; 

s.40). Iver B. Neumann menar att det i ett modernt samhälle blir till ett hårt diskursivt jobb att 

bevara samhällssituationen oförändrad. Detta kräver en ständig upprepning av specifika 

representationer av handlingar och identiteter, tills dessa representationer lyckas konserveras i 

samhället (Neumann, 2003; s 139). För att kunna främja en förändring i samhällsstrukturen 

krävs det att diskurser är öppna för förändring. Det krävs även en ny och komplex blandning 

av diskurser, vilken Fairclugh kallar för en ”kreativ diskurspraktik”, som uppstår som ett 

resultat av motståndet mot den hegemoniska diskursen i samhället (Faiclough, 1995; s.60). 

Hur ett nytänkande och innovationer lyckas införas och integreras i samhället beror på vilken 

möjlighet samhället har till att förändra de etablerade normerna och reglerna. Fairclough 

menar att en ny och kreativ användning och blandning av diskurser, som främjar en 

förändring, kan begränsas av maktrelationer, institutionella strukturer och bestämda lagar och 

normer, vilka sätter rammarna för vem som har tillträde till olika diskurser (Jörgensen & 

Phillips;s.19). Även Neumann visar en skepticism gentemot någon konkret och större 

förändring, eftersom varje diskurs har en inneboende tröghet som envist håller de etablerade 

reglerna och effekterna vid liv. Dessa regler och effekter vidmakthåller sig själva genom att 



stöta bort praktiker som hotar deras existens, och därmed försvårar möjligheten till innovation 

och introducering av nya sociala praktiker. Diskursens tröghet indikerar även att vissa sociala 

praktiker förvandlades till rutiner. Eftersom diskurser genomsyras av makt leder det till att 

maktrelationer mellan subjekt i samhället blir oförändrade. Subjektpositionerna och 

relationerna dem emellan förankras som en normalitet (Neumann, 2003; s.119-20) Diskurser 

som används i en dikursiv praktik och som utgör en diskursiv ordning uppstår inte hur som 

helst utan diskurserna väljs ut, kontrolleras och organiseras för att uppnå ett visst syfte 

(Fahlgren, 1998; s.19). Detta tyder på att den kritiska diskursanalysen har en politisk karaktär, 

vilket även betonas av Norman Fairclogh. Faircloughs diskursanalys är en kritisk angreppssätt 

som tenderar att avslöja vilken roll diskursiva praktiker spelar för att upprätthålla ojämlika 

maktförhållanden i samhället. Kan saker och ting vara annorlunda än vad de är? Resultaten 

från denna typ av diskursanalys används i syfte att främja förändringen i samhället (Jörgensen 

& Phillips, 1999/2000; s70).  

 

Diskurs som ett begrepp används i en mängd olika sammanhang. Grundtanken är att språket 

består av olika mönster och att våra utsagor följer dessa mönster beroende på inom vilken 

social domän vi agerar i. Norman Fairclough definierar begreppet ”diskurs” som en form av 

social praktik som konstruerar den sociala världen, och som både reproducerar och förändrar 

kunskap, identiteter, och maktrelationer i samhället samtidigt som den konstitueras av andra 

sociala praktiker. Även Iver B. Neumann ger en logisk definition av diskursen. Hans 

definition av diskursen låter följande: ”En diskurs är ett system för skapande av en 

uppsättning utsagor och praktiker som, genom att få fotfäste inom olika institutioner, kan 

framstå som mer eller mindre normala. Systemet är verklighetskonstituerande för sina bärare 

och uppvisar en viss ordning i sitt mönster av sociala relationer” (Neumann, 2003; s.17). 

Enligt Fiarclough står diskurser i ett dialektiskt förhållande till andra sociala praktiker; 

diskurser inte bara formar och re/konstruerar sociala strukturer utan även speglar dem 

(Jörgensen & Phillips; s 68).  Därmed är det viktigt att, med tanke på den diskursiva 

praktikens ideologiska karaktär, uppmärksamma de olika diskurser och genrer som en 

journalist använder sig av i konstruktionen av ”verkligheten”. Valet av diskurser i en text 

beror på journalistens avsikt med den skrivna texten, vilket resulterar i att det, genom den 

bestämda diskursiva konstruktionen av medietexter, konstrueras och förmedlas en viss 

kunskap som sedan naturaliseras och förankras i samhället (Jörgensen & Phillips;s.75). I sin 

re/produktion av kunskap utgår medier alltid ifrån den journalistiska diskursen genom vilken 



journalistiken upprättar en typ av kommunikation i den konkreta världen (Jan Ekekrantz & 

Tom Olsson, 1998; s 74) 

 

Förutom undersökningen av den kommunikativa händelsen i en kritisk diskursanalys, är det 

viktigt att även koncentrera sig på diskursordningen, det vill säga summan av olika diskurser 

inom en viss institution eller social domän. Å ena sidan kan vissa diskurser utgöra en 

harmonisk symbios med varandra, genom att de används på ett traditionellt sätt utan någon 

sammanblandning med diskurser från andra diskursiva ordningar.  Å andra sidan kan 

diskurser från diskursordningens omvärld göra intrång på den enskilda diskursordningen som 

kan leda till omvandlingar av diskursordningens struktur. Detta visar att diskursordningar är 

öppna för införandet av nya diskurser vilket betyder att en text kan bestå av diskurser från 

flera olika sociala domäner. Fairclough redovisar i sin bok Media Discourse hur marknads –

och politiska diskurser försöker göra intrång på mediediskursordningen och anpassa 

medieutbudet enligt de kapitalistiska eller politiska principerna. Syftet med detta är, menar 

Fairclough, att begränsa den makt som medier besitter: ”The state does have an interest in 

controlling media output. The media, and especially television with its massive audiences, 

have immense potential power and influence. This includes a mobilizing power, as well as 

ideological potential of the media” (Fairclough, 1995; s.45).  I koherens med 

konstruktivisterna menar Fairclough att mediesystemet är ett komplext system, och trots att 

det finns tendenser från andra sociala institutioner till att kontrollera medieutbudet, är det 

ändå medier som bestämmer hur medieutbudet ska se ut:”…But in claiming that the media 

constitute a powerful ideological apparatus, one is not necessarily suggesting that they are 

subject to overt political manipulation on a large scale” (Fairclough; s.46).  

 

Ett begrepp som är viktig att uppmärksamma i textanalysen och som hänger ihop med 

blandningen av olika diskurser är begreppet ideologi. Tidigare medieforskningar har visat att 

informationen i medieutbudet ofta innehöll ideologiska drag, vilket betyder att dessa texter 

konstruerats i syfte att reproducera och förstärka de dominerande sociala relationerna. 

Ideologierna i en text är snarare implicita än explicita och är ”embedded  in ways of using 

language which are naturalized and commonsencial for reporters, audiences, and various 

categories of third parties – presuppositions and taken-for-granted assumptions upon which 

the coherence of discourse depends,…” (Fairclough, 1995; s 45). Fairclough påpekar 

samtidigt att varje medietext inte behöver vara ideologiskt förankrad. Ideologin är inget 

självklart och konstant fenomen i medieutbudet, men däremot ska frågan om det finns 



ideologiska tendenser i en text vara bland de ledande för en diskursanalytiker (Fairclough; 

s.47). Vilka diskurser och genrer som kan användas i en kommunikativ situation bestäms och 

styrs av diskursordningen inom en institution. Detta visar att diskurser är sociala och 

institutionella konstruktioner, en produkt av den tid och rum som de verkar i; alla kan inte 

yttra sig i en diskurs och det finns bestämda regler vem som kan uttala sig om visas saker, 

vilka handlingar som är relevanta eller orimliga, vad som anses vara rätt eller fel och så 

vidare. Detta bekräftar den konstruktivistiska tesen om att inte bara språket utan via språket 

även identiteter och intersubjektiva relationer är sociala och kulturella konstruktioner som 

följer bestämda normer och regler. Samtidigt anser Fairclough till skillnad från till exempel 

Adorno att människor är aktiva aktörer som tillsammans konstruerar betydelser och därmed 

kan påverka och förändra de existerande strukturerna i samhället (Faiclough; s.60). Enligt 

honom är den kreativa användningen av diskurser en indikator på den tid vi lever i; en tid av 

snabba förändringar och omstruktureringar av etablerade amhällsstrukturer (Jörgensen & 

Phillips; s.60).  

 
Siv Fahlgren teoretiserar i sin avhandling Diskursanalys, Kunskap och Kön runt en annan 

viktig relation, nämligen relationen mellan en diskurs och dess sociokulturella kontext.  En 

diskurs finns alltid i ett visst sammanhang, och alltid verkställs av speciella skäll (Fahlgren; 

s.22-3). Eftersom institutioner med hjälp av diskurser konstruerar och konstituerar en viss 

kunskap och sanning i samhället, blir det enligt Fahlgren viktigt att i diskursstudier av 

medietexter fokusera på de villkor och förutsättningar under vilka informationen realiseras, 

samt på frågan hur makten och kunskap opererar för att förvandla informationen till en ”sann 

verklighet”.  För att undersöka relationen mellan olika diskurser samt mellan en diskurs och 

dess institutionella eller sociokulturella kontext är det viktig att utgå ifrån två viktiga begrepp 

hos Fairclough: interdiskursivitet och intertextualitet. Relationen mellan olika diskurser kallar 

Fairclough för interdiskursivitet (Jörgensen & Phillips; s 77). I analysen av en diskursordning 

läggs fokus på att identifiera de diskurser som finns i en text, samt att se på vilket sätt en 

blandning av olika diskurser påverkar diskursordningen och därmed även relationer mellan 

olika diskursordningar. Vad betyder sammanblandningen av diskurser från olika sociala 

domän? Hög interdiskursivitet hänger ihop med förändringen. En låg interdiskursivitet tyder 

däremot på en reproduktion av den redan etablerade, hegemoniska diskursen. Genom att 

uppmärksamma interdiskursiva relationer och rekontextualisering av mening kan 

diskursanalytiker få en insikt i hur propaganda och politisk retorik hanteras av journalister 

(Kempf & Luostarinen, 2002; s 132). Intertextualitet är också en intressant utgångspunkt i 



analysen av texter. En text börjar aldrig från början, utan genom att låna språkliga element 

från andra texter blir den till en del av den intertextuella kedjan som binder ihop 

kommunikativa händelser (Jörgensen & Phillips; s.77). Den intertextuella analysen är 

orienterad mot studier av historiska utvecklingar och förändringar; genom denna typ av analys 

kan man upptäcka reproduktionen av diskurser. Intertextualitet förknippas med stabilitet och 

instabilitet, kontinuitet och förändring beroende på vilka diskurser som finns förankrade i en 

text. Fairclough menar att kontexten är en viktig utgångspunkt i analysen av intertextuella 

relationer. I kontexten av två texter finns en speciell betydelse som kan gå förlorad om 

forskaren endast inriktar sin uppmärksamhet mot analysen av enstaka texter. 

 

4. Metod 
 

I analysen av medierapporteringen om massakern i Sarajevo som inträffade den 5 februari 

1994, kommer jag att använda mig av en kritisk diskursanalys. Faircloughs tredimensionella 

modell kommer att vara utgångspunkten i denna studie.  Med hjälp av den kritiska 

diskursanalysen kommer jag att se hur en text konstrueras för att journalisten ska kunna 

förmedla ett visst budskap till publiken. Jag vill även se vilken kunskap som (re)produceras 

via diskurs/er som existerar i rapporteringen om Markalemasaskern. Den kritiska 

diskursanalysen är lämplig för att kunna upptäcka den roll som texter spelar för att 

upprätthålla vissa förhållanden i samhället. Samtidigt anser jag texter vara ett sätt att förmedla 

och genom diskursen/erna förankra en viss kunskap i samhället. Något som är viktigt att 

påpeka i samband med diskurser är att de står i ett dialektiskt förhållande till andra sociala 

dimensioner då diskurser reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och sociala 

relationer samtidigt om den formas av sociala strukturer och praktiker (Jörgensen & Phillips; 

s.71). Vilken eller vilka diskurser som de utvalda tidningarna producerade för att förmedla ett 

visst budskap och en kunskap om situationen i Bosnien och Hercegovina? Vilka metoder som 

journalister använder sig av i förmedlingen av ”verkligheten” i landet? För att kunna besvara 

dessa och flera andra frågor i uppsatsen kommer fokusen att riktas mot den diskursiva 

praktiken som är en av Faircloghs tre nivåer i analysen av kommunikativa händelser. I studier 

av diskursiva praktiker, som är en form av social praktik, kan man se hur diskursiva praktiker 

konstituerar den sociala världen, sociala identiteter och sociala relationer. Analysen av 

diskursiva praktiker hjälper till att se på vilket sätt olika diskurser underbygger/kompletterar 

och motverkar varandra för att kunna förmedla och förankra en viss kunskap och mening i 



samhället. Syftet är således att se om det finns en bestämd diskurs eller fler olika diskurser 

som är skapade inom den journalistiska institutionen i syfte att re/producera en bestämd 

kunskap i samhället. I analysen av mitt empiriska material kommer jag även att 

uppmärksamma den textliga nivån för att se hur diskurser förverkligas textuellt. Jag kommer 

att närmare titta på textens byggnad, det vill säga de lingvistiska element som en text bygger 

på. En intressant utgångspunkt i uppsatsen kommer även att vara relationen mellan de 

kommunikativa händelser och den bredare social praktiken. I analysen av diskurser utgår man 

ifrån två punkter: kommunikativ händelsen och diskursordning. Faircloughs ”diskursordning” 

är ett viktigt begrepp i den kritiska diskursanalysen av kommunikativa händelser. Eftersom 

varje diskursordning är förknippad med en särskild institution blir det intressant att se om 

relationen mellan olika diskurser i en diskursordning är stabil, det vill säga om det råder en 

självklarhet mellan diskurserna, eller om den är instabil, då det pågår en strid mellan 

diskurserna om att definiera ett socialt fenomen. Innehållet i varje diskurs beror på vilken 

institution de realiseras i. Genom att re/producera en viss kunskap konstituerar diskurserna 

värden och objekt i samhället på ett bestämt sätt, skapar gränser mellan sant och falskt, och 

därmed bestämmer vilka typer av handlingar som är relevanta eller oacceptabla (Jörgensen & 

Phillips; s.138).  

 

I förhållande till medier är det viktigt att se hur medier re/produceras vissa diskurser och hur 

dessa accepteras av och förankras i samhället. Genom att låna diskurser från andar sociala 

domäner vill medier begrunda och bekräfta en viss bild av en situation. I krigssituationer är 

det för den politiska och militära diskursen viktig att den accepteras av och förmedlas via 

medier till allmänheten, för att propagandan på det sättet ska kunna uppfylla sin funktion.  

 

I analysen av den utvalda empirin kommer jag att tillämpa Faircloughs följande 

tredimensionella modell:  

• Textens lingvistiska uppbyggnad (textnivå). Genom en detaljerad analys av de 

lingvistiska element i en text som till exempel vokabulär, ordval, satsens grammatiska 

byggnad, pronomen, med mera, kan man studera hur diskurser förverkligas textuellt. 

Utifrån lingvistiska element kan man avläsa diskursiva praktiker i en text, då dikurser 

och genrer konstrueras lingvistiskt. Fairclough menar att den lingvistiska textanalysen 

är en nödvändig del av textanalys, men däremot otillräcklig eftersom en text som en 

produkt av samhället består av flera viktigare elementer än bara de grammatiska och 

vokabulära. Därför är det viktigt att även koncentrera sig på nästa textanalysnivå: 



• Analys av diskursiv praktik. Analysen av diskursiva praktiker fokuseras på hur 

textskaparen i produktionen av en text utgår ifrån de redan existerande diskurserna och 

genrerna. Vilken typ av diskursiv praktik råder i en text, det vill säga, vilka diskurser 

som används i produktionen och konsumtionen av en text? Fokus ligger på att 

upptäcka och analysera de enskilda diskurser som finns i en text, eftersom diskurser 

inte bara formar och reproducerar sociala strukturer och processer, utan även speglar 

dem (Jörgensen & Phillips; s.68). Den diskursiva praktiken konstituerar den sociala 

världen, och därmed bidrar till att skapa och reproducera de existerande 

maktförhållandena mellan olika grupper och klasser i samhället. Eftersom den 

diskursiva praktiken spelar en stor roll i upprätthållandet och förändringen av gamla 

sociala strukturer är det viktigt at se vilka konsekvenser detta har för: 

• Den bredare sociala praktiken. Genom en uppsättning regler och procedurer skapar 

människor tillsammans den verklighet de lever i. Därmed formas sociala praktiker av 

sociala relationer och maktförhållanden, men Fairclough påpekar att människor ofta är 

omedvetna om dessa processer (Jörgensen & Phillips; s 72). Denna nivå berör textens 

bredare institutionella och sociokulturella kontext. En annan aspekt är att se hur den 

journalistiska diskursen påverkar människornas syn på världen. (Fairclough; s.63). 

 

I analysen av de utvalda tidningarna kommer jag även att ägna mig åt: 

• att studera hur journalister förhåller sig till situationen och de olika aktörerna, samt 

vilka källor som används i produceringen av informationen. På denna punkt kan olika 

tekniker användas för att komma fram till ett logiskt resultat. Dessa tekniker är till 

exempel modaliteter, tilltal, med mera. Modalitet betyder journalistens grad av 

instämmande i en text, och kan komma till uttryck på olika sätt.  Modaliteten 

inkluderar val av pronomen, verbformer, sätt att tala, osv. Vilken typ av modaliteten 

som används i en text har konsekvenser för ”diskursens konstruktion av både sociala 

relationer och kunskaps- och betydelsesystem” (Jörgensen & Phillips; s 88). Olika 

diskurser använder sig av olika modaliteter. Sanning är en typ av modalitet. Genom 

denna modalitet förmedlar journalisten en viss kunskap som kan variera mellan en 

säker och sann kunskap och en osäker kunskap. Sanning som modalitet uttrycks i 

termer som ”kan vara”, ”kommer att vara”, med mera.  Tillåtelse är en annan slags 

modalitet genom vilken sociala relationer bestäms på ett visst sätt. Journalistens 

användning av ord, som ”kan” och ”får”, ”ger mottagaren lov” att agera på ett visst 

sätt.  En objektiv modalitet, i kontrast till en subjektiv modalitet, används ofta av 



medier för att visa att de tolkningar som framläggs i texten är ett objektivt och givet 

fakta. Den objektiva modaliteten uttrycks i ord som ”är” och ”har varit”. Genom den 

objektiva modaliteten osynliggör journalisten både sig själv och källan till 

informationen. Fairclough betonar att mediernas användning av olika modaliteter både 

speglar och främjar deras auktoritet (Jörgensen & Phillips; s 88). Modaliteter kan 

enligt Fairclough uttryckas genom hedges och intonation. Med hjälp av en hedge kan 

en journalist reglera sitt instämmande och sina påstående i en text. En hedge kan 

uttrycka låg affinitet genom ord som ”liksom”, ”lite”, ”ganska”, och en hög affinitet 

genom att knyta ett uttalande till en auktoritär aktör (en politiker eller en expert).   Den 

höga affiniteten uttrycks genom ord som ”utan tvekan”, ”absolut”, ”naturligtvis”, med 

mera (Jörgensen & Phillips; s 88).  

• I analysen av empirin kommer jag även att beskriva bilder för att se om det finns en 

samstämmighet mellan bild- och textinnehåll. I beskrivningen av bilder kommer jag 

dock inte att använda mig av en semiotisk bildanalys, då mitt preliminära och enda 

syfte i uppsatsen är att analysera medietexter utifrån en kritisk diskursanalys. Jag anser 

ändå bilderna vara av en stor betydelse för förmedlingen av ett budskap, speciell 

sådana tragiska händelser som massakern på markanden, eftersom bilden har en kraft 

att omedelbart fånga läsarnas uppmärksamhet och väcka dess intresse för innehållet i 

texterna. Bilder skapar en dramatisk moment som kan förloras om informationen 

endast förmedlas textuellt.   

• I studien av rapporteringen av Markalemassakern kommer jag att behandla följande 

frågor: Hur de utvalda tidningarna har rapporterat om Markalemassakern? 

Vilken/vilka diskurs/er tidningarna producerar gällande samma tema? Vilka aktörer 

som presenteras i tidningarna, och hur de presenteras? Vad kan framställningen av de 

olika parterna säga om tidningens perspektiv på situationen samt om deras vinkling av 

textinnehållet? Därmed kommer jag i analysen att även uppmärksamma frågor som 

berör den journalistiska rollen i rapporteringen av krigshändelser. Vilken betydelse har 

den lokala/nationella/internationella perspektivet för rapporteringen av 

Markalemassakern, finns det likheter och skillnader i de tre utvalda tidningarnas 

förhållningssätt till situationen och aktörerna? Vilken journalistisk roll som 

uppenbaras i framställningen om händelsen? Hur framträder och rapporterar 

journalister, öppet eller dolt? Hur synliggörs detta? Hur förhåller sig journalister till 

sina källor och hur tydliga är de i att visa var informationen kommer ifrån? Att visa 



vilka källor som tidningarna använder sig av kan visa om det finns propagandistiska 

drag i rapporteringen.  

 

5. Analys 
 

I analysen av rapporteringen om massakern på Markalemarknaden i centrala Sarajevo är det 

viktigt att närma sig studieämnen från olika aspekter för att på det sättet kunna se likheter och 

skillnader i rapporteringen mellan de tre utvalda tidningarna. Journalister från dessa tre 

tidningar rapporterar om händelsen utifrån tre olika perspektiv, nämligen det lokala, det 

nationella, och det internationella perspektivet, vilket kan ha en stor betydelse för hur en 

världssituation behandlas av de olika medierna beroende på deras avstånd till situationen. En 

annan viktig utgångspunkt för rapporteringen om situationen kan vara källor. Texternas 

innehåll kan se annorlunda ut i dessa tre tidningar beroende på vem som är källan bakom 

informationen. Detta är dock frågor bland många andra som kommer att besvaras i denna 

studie av rapporteringen om Markalemassakern.  

 

5.1 Analys av Oslobodjenjes rapportering om Markalemassakern 

 
I analysen av rapporteringen om Markalemassakern kommer jag att börja med analysen av 

texterna i den oberoende bosniska tidningen Oslobodjenje. Anledningen till detta är att 

tidningen i sin rapportering av händelsen utgick ifrån och styrdes av ett lokalt perspektiv på 

situationen. Detta kan leda till att tidningen möjligen visar en annorlunda förhållningssätt till 

situationen och de olika aktörerna än de två andra tidningarna skulle ha gjort. Till skillnad 

från internationella journalister kommer journalister från Oslobodjenje ursprungligen från 

landet där massakern inträffade, vilket kan påverka deras syn på situationen och aktörerna. 

Därmed påverkas bosniska journalister i sin rapportering om kriget och massakern av de 

nationella och kulturella värderingar som de delar med resten av den bosniska nationen. En 

annan viktig sak är att Oslobodjenjes journalister besitter särskilda politiska och sociala 

förkunskaper som de fått i en direkt kontakt med livet i landet, vilket också kan påverka dess 

förhållningssätt till situationen och aktörerna. Analysen av det empiriska materialet i 

Oslobodjenje har manifesterat en svårighet hos Oslobodjenje att enbart vara en objektiv 

förmedlare av ”verkligheten”. Tidningens journalister intog ofta en politisk och analytisk roll 

för att på det sättet ge sina läsare bredare kunskaper om massakerns bakomliggande orsaker, 



om samspelet mellan olika aktörer och om situationens konsekvenser gentemot den bosniska 

civilisationen.  Det gällde inte enbart att rapportera om fenomenet ”massakern”, utan att 

utifrån en kontextuell utgångspunkt även visa bakomliggande orsakerna till själva händelsen.  

 

5.1.1 Diskurs om Markalemassakern som en planerad attack mot civila 
 

Diskursen om Markalemassakern kan kännetecknas som en hegemonisk och övergripande 

diskurs, och byggs upp av olika teman som tillsammans ger en kunskap om massaker som 

inträffade den 5 februari 1994 i centrala Sarajevo. Utifrån denna diskurs inhämtas information 

om händelsen vilket gör att den strategiskt utvalda och skrivna informationen kan styra 

läsarnas och allmänhetens syn på situationen; kunskapen i diskursen formas utifrån 

journalisternas framställning av situationen, vilket gör att det bildas en kunskapsram vilket 

begränsar läsarnas uppfattning om situationen och deras syn på de olika aktörerna och offren. 

Genom denna diskurs förankras det i samhället en bestämd kunskap om massakern, dess 

bakomliggande orsaker och konsekvenser gentemot samhället. Diskursen om 

Markalemassakern framställs i Oslobodjenje utifrån flera olika teman som ger händelsen flera 

dimensioner och som kategoriserar aktuella parter i konflikten i tre grupper: gruppen av de 

inblandade parterna i konflikten som delas upp i den bosniska och den bosniskserbiska sidan, 

offer och internationella aktörer. I rapporteringen förekommer även en fjärde grupp, som kan 

karaktäriseras som en biaktör. Det handlar om nationella och internationella medier. 

Tidningens intresse för och engagemang i situationen uppenbaras just i det att tidningen inte 

enbart förmedlar fakta om situationen; den även väljer att utvidga sitt lokala perspektiv mot 

det större, globala perspektivet för att på det sättet ge sina läsare en bred kunskap om 

bakomliggande orsakerna till händelsen, om samspelet och konflikterna mellan olika parter, 

om situationens konsekvenser, med mera.   

5.1.2 Aktörer i Oslobodjenje 
 

I Oslobodjenje förekommer det i samband med massakern fyra huvudparter: den bosniska 

regeringen, aggressorn, offer, och internationella aktörer. I Oslobodjenjes rapportering 

uppenbaras även en femte aktör: medier. De fyra första parterna har i Oslobodjenje 

tematiserats kring i nästan lika stor omfattning. Det som skiljer dem åt är framställningen och 

beskrivningen av parterna. Frågor som kommer att besvaras i det kommande avsnittet om 

aktörerna är: Hur beskrivs de olika parter som förekommer i Oslobodjenje i samband med 



massakern i Sarajevo? Kan det i rapporteringen upptäckas Oslobodjenjes förhållningssätt till 

de olika parterna, lokala som internationella?  

 

5.1.2.1 Involverade parter i kriget 

 

Under kriget i Bosnien och Hercegovina var det tre olika sidor som stred mot varandra: den 

bosniska (bosniska muslimer eller bosnjaker), bosnienserbiska och bosnienkroatiska sidan. I 

samband med Markalemassakern har det dock enbart uppenbarats två sidor, den bosniska och 

den serbiska sidan, som anklagar varandra för attacken mot civila på Markalemarknaden.  

Eftersom Oslobodjenje anses vara en oberoende tidningen, blir det intressant att se hur de 

lokala parterna framställts i rapporteringen. Eftersom det handlar om lokala parterna kommer 

jag att analysera var för sig för att ge en klar bild av tidningens skildring av parterna och deras 

agerande.  

 

5.1.2.1.1 Den serbiska sidan  

 

I Oslobodjenje beskylls den serbiska sidan för massakern som inträffade den 5 februari 1994 i 

centrala Sarajevo. Tidningen lägger fram fakta som (be)visar att det är den serbiska sidan som 

är skyldig till bombningen av Markalemarknaden. Budskapet om den serbiska sidan som 

aggressorn i Bosnienkriget poängterades redan i början av rapporteringen. Tidningen lägger 

fram och kombinerar starkt talande offerbilder och stora rubriker som exempelvis ”Två 

cetniks slaktande i Sarajevo” för att visa för läsare vem som är offer och vem som är 

angriparen Bosnienkriget. Oftast beskyller Olsobodjenjes den serbiska nationalistiska gruppen 

”cetniks” för attacken mot civila på Markalemarknaden. I ”strävan” att (be)visa att det är 

denna grupp som står bakom den sistinträffade attacken på marknaden lägger tidningen fram 

en information som tyder på att det är ”cetniks” som är den angripande parten: 

 
”I början av presskonferenser var det fortfarande oklart om hur många civila som 

dödats och sårats av cetniks granater. … Däremot, fick man bekräftelse på att 

granaten avfyrades från byn Markovići, att dess kaliber är 120 mm stor, och att den 

är en serbisk produkt gjord i någon av de serbiska dödsfabrikerna, …” (s 3) 
 

För att bekräfta informationen om att det är ”cetniks” som bombade marknaden lägger 

tidningen fram en grundlig fakta om från vilket skotthåll marknaden besköts och av vilken 



kaliber granaten var.  Samma information placeras i rubriken på sidan två vars budskap är att 

det är den serbiska nationalistiska gruppen som står bakom massakern på marknaden. I 

artikeltexten på samma sida upprepas en likadan information om utövaren av våldet. Förutom 

den grundliga informationen om vem som står bakom attacken mot civila betonas det också 

att sådana brutala angrepp mot civila inte handlar om någon tillfällighet; likadana angrepp 

mot civila begicks förut också.  I beskrivningen av ”cetniks” handlingar väljer och placerar 

tidningen på ett strategiskt sätt verb intill substantivet ”cetniks” vilka tydliggör vad för typ av 

handlingar det är tal om. I den ovan nämnda rubriken ”Två cetniks slaktande i Sarajevo” 

klargör tidningen om att det handlar om hänsynslösa mördande eller ”slaktande” av civila i 

Sarajevo. Journalisten synliggörs inte i texten; journalisten är en förmedlare av informationen 

som producerats inom den bosniska politiska apparaten. Källan bakom informationen är den 

bosniske presidenten Alija Izetbegovic som på en presskonferens utpekade den serbiska 

militära styrkan ”cetniks” som skyldiga till dådet. Dock publicerar tidningen aldrig någon 

information som skulle ifrågasätta eller negligera presidentens påstående. Informationen anses 

vara korrekt och den bosniska sidan som en trovärdig informationskälla. Genom presidentens 

uttalande konstrueras ett budskap om vem som är den angripande parten i kriget. Samtidigt 

kan tidningens sätt att förankra kunskapen om den serbiska sidan som aggressor tolkas som 

ett sätt för tidningen att bekräfta sin position som företrädare för den bosniska nationen. För 

att motverka irritationen hos sina läsare gentemot situationen blir tidningen tvungen att 

snabbare och effektivare än andra två tidningar re/agera och visa den skyldige bakom 

attacken. Som en lokal tidning krävs det av den också att, trots sin oberoende profil, 

identifiera sig med den bosniska sidan och därmed även ”stödja” den bosniska politiska 

apparaten.  

 

I Oslobodjenjes rapportering om Markalemassakern upptäcks en tendens hos tidningen att 

blanda olika texttyper. Detta kan tolkas som en strategi för att inte enbart förmedla en ren och 

formell fakta om händelsen, utan att genom noggranna retoriska skildringar ge läsaren en 

tydlig bild av situationen innan, under och efter bombningen av marknaden. Därmed skapar 

tidningen en kontextuell helhetsbild av händelsen, för att på det sättet visa de bakomliggande 

orsakerna till händelsen samt om attackens förödande konsekvenser gentemot befolkningen i 

Sarajevo. I en reportagetext använder sig journalisten av två olika metoder för att på ett tydligt 

sätt skildra stunden efter bombningen av marknaden. Det handlar om avbildnings- och 

ögonvittnesmetoden utifrån vilka det skapas ett budskap om vem som är angriparen och vem 

som är offer i kriget. Utsagorna från ögonvittnena blandas med journalisten egna skildringar 



av situationen efter bombningen för att därmed kunna skapa en känsla av en direkt avspeglad 

situation autentisk med den som skedde på markanden:  

 
”Sönderstyckade kroppar, döda, sårade och blod … ligger på marknadens mark i 

centrala Sarajevo efter detoneringen av cetniks granater.” (s 2)  

 

Journalisten använder sig i sin beskrivning av situationen av korta meningar som består av 

epitet och substantiv: ”sönderstyckade kroppar, döda, sårade, blod, …”. Det handlar om en 

nominalisering, som enligt Norman Faircloughs betyder att ett substantiv ersätter en pågående 

process (Jørgensen & Phillips, 2000; s.87). Genom att använda sig av substantiv i 

beskrivningen av en situation skapas en dynamik i texten. Denna metod indikerar att 

journalisten befinner sig på platsen och själv är en åskådare av situationen. ”Just nu” 

momentet samt ögonvittnenas vittnesmål ger situationen en autenticitet.  

 

Budskapet om ”cetniks” som angriparen tydliggörs och bekräftas genom att tidningen 

publicerar dokument och uttalandena som tydligt visar att det är denna militära grupp som 

bombade markanden. Ett exempel är publiceringen av utdraget från presskonferensen med 

Bosnien och Hercegovinas president Alija Izetbegovic och utrikesministern Haris Silajdzic. 

Journalisten citerar inte presidentens uttalande utan redovisar deras ord:  

 
”I början av presskonferenser var det fortfarande oklart om hur många civila som 
dödats och sårats av cetniks granater. … Däremot, fick man bekräftelse på att 
granaten avfyrades från byn Markovići, att dess kaliber är 120 mm stor, och att den 
är en serbisk produkt gjord i någon av de serbiska dödsfabrikerna, …” (s3) 
 

Även i detta fall visar tidningen en stor tillit för de bosniska diplomaterna då deras uttalanden 

publiceras utan att den förmedlade informationen på något sätt diskuteras kring eller 

kritiseras. Genom att lägga fram fakta om att granaten kom från Markovici samt om granatens 

kaliber, bekräftas det vem som är ansvarig för mördandet av civila. Samtidigt använder sig 

journalisten av metaforen ”dödsfabriken” som tillsammans med epiteten ”serbisk” indikerar 

att granaten var en nationell produkt tillverkad av serberna. Den bosniska sidan anses vara en 

trovärdig informationskälla vilket uppenbaras då dess utsagor aldrig kommenteras eller 

kritiseras. I rapporteringen publiceras inte någon kontrasterande information som skulle 

ifrågasätta validiteten i de bosniska politikernas uttalanden. Den bosniska sidan framställs 

som ”den goda sidan” medan ”cetniks” gestaltas som den onda som mördar oskyldiga civila.  

 



Den angripande parten förekommer i rapporteringen inte enbart som en grupp, utan den även 

nationaliseras. Ett vanligt begrepp som används i samband med aggressorn i Oslobodjenje är 

”serber”. Beteckningen ”serber” indikerar att en nation anses vara skyldig till mördandet av 

civila i Bosnien och Hercegovina. Detta poängteras i texten på första sidan: 
 

”… Serbernas enda mål är att totalt förstöra denna stad, mörda dess befolkning, och 

bebo Sarajevo.… Och hur mår Muslimerna som Serberna i två år har bombarderat, 

mördat, …” (s 1) 

 

Genom begreppet ”serber” nationaliseras fienden, då tidningen vill visa att det inte enbart är 

en grupp som utövar våld över civila utan en hel nation som stödjer en regim som tillåter 

mördandet av oskyldiga människor. Samtidigt ställs två parter mot varandra, den muslimska 

kontra den serbiska parten, för att genom polariseringen visa vem som är offer och vem som 

är aggressorn i konflikten. I samband med den citerade delen är det viktigt att påpeka att 

beteckningen ”Muslimer” inte handlar om en religiös grupp utan om en etnisk grupp. Under 

samma tid som massakern hade begåtts, kallades bosnier med muslimsk religiös bakgrund för 

”Muslimer”. Idag kallas denna etniska grupp för bosnjaker. Att det i detta fall handlar om en 

etnisk och inte religiös grupp betecknas med ett stort ”M” i början av ordet.   

 

I rapporteringen om Markalemassakern uppenbaras en annan, kritiserande, typ av 

journalistiken. Den kritiska rollen visas framför allt i tidningen framställning av den serbiska 

sidan:  

 
 ”Genom massakern över människor, som, lurades ut av den ganska varma 
februaridagen, …, för att för en kort stund återuppleva ett normalt liv, nådde 
serbernas fascism botten. …Serbernas enda mål är att utrota den bosniska 
befolkningen och belägra denna stad” (s 1) 

 

I sin beskrivning av aggressorns genomförande av dådet använder sig journalisten av starka 

ord, som ”fascism”, för att på det sättet tillskriva den serbiska regimen ett värde. Serbernas 

dåd relateras till fascism som konnoterar till fascisternas regim under andra världskriget och 

deras mördande av judar och zigenare. I sin beskrivning av situationen överlämnar 

journalisten rollen av en reporter och intar en kritisk position gentemot aggressorn och dess 

agerande. Texten innehåller information om situationens bakomliggande orsakerna och visar 

vilka konsekvenser ”serbernas” attack mot civila mål har för den bosniska nationen. Samtidigt 

informerar journalisten sina läsare om att det finns ett militärt mål bakom attackerna: den 



hänsynslösa mördandet av civila är ett sätt för serberna att överta och befolka de muslimska 

områdena i Sarajevo. Journalisten poängterar vidare att massakrer i Sarajevo är ett strategisk 

”utrotning” av ”Muslimer” i Bosnien och Hercegovina, vilket visas i följande meningar:  
 

”… Och, hur mår folket, de bosniska Muslimerna, som serberna under två år 

konstant bombarderat, mördat, fördrivit från deras hem och transporterat dem till 

koncentrationsläger… Och säg Belgrad, hur Sarajevo mår, efter att serbiska granater 

och krypskyttar mördat mer än tio tusen människor och barn, och förlamat 

tiotusentals.” (s 1) 

 

I det korta citerade utsnittet ur texten hittas två definitioner på kriget: att kriget i Bosnien och 

Hercegovina är ett krig mot civila, och att den sistinträffade massakern är bara en fortsättning 

på en strategisk ”utrotning” av ”bosnier”. Ett intressant fenomen i detta stycke är att 

journalisten personifierar två länders huvudstäder och ställer dem mot varandra. 

Huvudstäderna symboliserar centrum av ett land, en nation. Även i detta fall visas en tendens 

hos tidningen att nationalisera fienden: 

 
”… Vad tjänar det till att ställa sådana frågor till ett land som tre gånger i rad valt 

Slobodan Milosevic till sin ledare, i vars parlament sitter största krigsförbrytarna. En 

sådan miljö ska föraktas. Serbien, du ska skämmas” (s 1). 

 

Skulden för massakern ges till Serbien, men inte som ett land, utan som en nation. 

Journalisten informerar om att det är från Serbien som kommandot om mödandet av civila i 

Bosnien och Hercegovina dirigeras och att den serbiska nationen stödjer en sådan regim. 

Genom en kritisk inställning till den serbiska sidan, samt genom en framläggning av en 

information om händelsens bakomliggande orsakerna, om aggressorns mål med mördandet 

samt om dess konsekvenser, försöker journalisten väcka en medvetenhet hos läsarna om vad 

kriget egentligen handlar om. Journalisten framstår som en politisk expert som utifrån ett 

personligt perspektiv definierar massakern som en följd av serbernas försök att ”belägra” 

staden Sarajevo. Samtidigt kan journalistens kritiska roll diskuteras som ett sätt för tidningen 

att propagera för den bosniska sidan. Fienden som i detta fall är den serbiska sidan, dess 

ledare, samt den serbiska nationen, demoniseras och dess handlingar framställs på ett negativt 

sätt. Det polariserade systemet, då budskapet formas utifrån motsatspar, den goda kontra det 

onda, är ett kännetecken för krigsjournalistiken(Papadopoulos, 2000; s 31).  

 



I en studie som Nohrstedt, Höijer och Ottosen genomfört om rapportering av Kosovokriget 

konkluderar forskarna att internationella medier hade för en tendens att personifiera kriget, då 

Serbiens dåvarande president Slobodan Milosevic ansågs vara den skyldige bakom ”den 

humanitära krisen på Balkan och till Kosovokonflikten”. Milosevic ”demoniserades” då hans 

handlingar i analyserade medier jämfördes med Hitlers mördande under andra världskriget 

(Nohrstedt, Höijer & Ottosen, 2002; s 70-3). En sådan bild av serbiska ledare framkommer 

vid ett tillfälle i Oslobodjenje. Hans regim kallas för ”fascistisk” och hans logik är 

”domedagen”. Samtidigt riktas kritiken inte enbart mot Milosevic för folkmord i Bosnien och 

Hercegovina, utan tidningens journalist anklagar den serbiska nationen för att den stöttat 

Milosevics regim och därmed även accepterat hans ”fascistiska” politik.  

 
”… Det är inte värt att diskutera med ett folk som tre gånger i rad väljer Slobodan 
Milosevic till sin ledare, i vems parlament sitter de största krigsförbrytarna.” (s1) 

 

Om journalisten i stället hade vänt sig till den serbiske ledaren Milosević och endast riktat 

sina anklagelser mot honom och hans politik skulle den serbiska sidan eller aggressorn 

personifieras. Milosevic skulle framställas som den ansvarige till folkmord i Sarajevo.  Istället 

väljer journalisten att åta sig rollen av en kritiker och öppet visar att det hos den serbiska 

nationen råder en medvetenhet om vilken politik som Milosevic utövar. På det sättet anklagar 

han inte bara de serbiska politiska och militära ledarna för mördandet av civila i Bosnien och 

Hercegovina utan även det serbiska folket som stödjer denna typ av politik. I Oslobodjenje 

förmedlas och genom olika metoder förankras i diskursen om Markalemassakern en kunskap 

om den serbiska sidan som skyldigt till Markalemassakern och till tidigare attacker mot civila 

i Sarajevo. Tidningen visar också att det är serberna som är aggressorn i kriget i Bosnien och 

Hercegovina. Dock kan framställningen av den serbiske ledaren och den serbiska nationen 

uppfattas som propagandistisk då tidningen på ett öppet och konkret sätt visar sin negativa 

inställning gentemot den serbiska sidan.  

 
5.1.2.1.2 Den bosniska sidan  
 
En stor del av fakta i tidningen baseras på uttalandena från bosniska politiker. I tidningen är 

den bosniska regeringen och dess ledare en av huvudkällorna till information. Deras 

uttalanden värderas högt av tidningen, då Oslobodjenje ger politikerna en stor plats i 

tidningen till att uttrycka sina åsikter om situationen och aktörerna. I tidningen visas en 

tendens till att personifiera den bosniska sidan då Bosnien och Hercegovinas president sätts i 



fokus av rapporteringen och avbildas som en stark och modig ledare mån om sitt land och 

sina medborgare. Ett förekommande tema i tidningen är presidentens reaktion och svar på 

”serbernas” attack mot civila i Sarajevo. Genom presidentens uttalanden förmedlar tidningen 

ett budskap till sina läsare om att en av avsikterna bakom Markalemassakern var att stoppa 

fredsförhandlingarna i Genève:  

 
”Vi förstår att de (serberna) försöker att emotionellt knäcka oss, och därmed få oss 

att agera på ett fel sätt, vilket i detta fall betyder negligeringen av 

fredsförhandlingarna. Detta misstag kommer inte att göras. Vi måste bara hålla oss 

lugna.” (s 3) 
 

Tidningen ger de bosniska ledarna ett utrymme att uttala sig om situationen och om 

angriparens avsikter bakom attackerna mot civila. Uttalandet säger att bombningen av 

marknaden var ett strategiskt sätt för serbiska ledare att på ett känslomässigt sätt förlama den 

bosniska regeringen, och få den att negligera förhandlingarna. Tidningen publicerar aldrig 

uttalande från den serbiska sidan som skulle försvara sig mot dessa anklagelser och därmed 

leda till att sanningen i presidentens uttalande ifrågasätts. På det sättet styrs tidningens 

innehåll till en viss del av den bosniska politiska institutionens syn på situationen. 

Uttalandena från bosniska ledarna visas ha ett stort nyhetsvärde för tidningen. I det ovan 

citerade stycket uppenbaras ett sådant fall då den bosniske presidenten får en möjlighet till att 

uttrycka sina åsikter om situationen och den mottsatta sidans handlingar. Den kritiskt 

granskande journalistiken som uppenbarades i samband med definiering av den angripande 

parten, övergår i rapporteringen om den bosniska sidans reaktioner och agerande efter 

Markalemassakern till en objektiv, förmedlande journalistik. Den bosniske presidentens 

anklagelser mot den serbiska sidan kommenteras eller kritiseras inte av tidningen. I tidningens 

rapportering finns ingen motpart vars uttalanden skulle leda till att validiteten i presidentens 

utsagor skulle ifrågasättas eller rubbas. Genom uttalanden från auktoriteter som exempelvis 

den bosniske presidenten och Bosniens utrikesminister, bekräftas antaganden om att 

”serbernas” avsikt med bombningen av marknaden var ett sätt för ”serberna” att stoppa 

fredsförhandlingar i Genève. Samtidigt publicerar tidningen fakta som försvarar den bosniska 

sidan från serbiska anklagelser om att det är den bosniska sidan som bombat sina egna 

medborgare. Oslobodjenje visar om vilka anklagelser det är tal om:  

  
”… Milosevics media har med en otrolig cynism beskrivit massakrer som begåtts i 

Dobrinja och på marknaden i centrala Sarajevos. Mediernas undergivenhet har 



nästan blivit pervers. Radio Belgrad har i två timmar försökt övertyga serber och 

Serbien om att dessa massakrer är ”muslimernas förskräckliga iscensättande”. En av 

journalisterna har skamlöst sagt att det tydligen handlar om ”muslimernas skänkande 

av nya offer till Allah”. (s 1) 

 

Oslobodjenjes journalist kritiserar serbiska medier för att sprida Milosevics propaganda om 

att det är de bosniska muslimerna som begått dådet. Tidningens visar också hur Milosevic 

använder sig av religiösa uttryck och inslag för att på det sättet (be)visa att den muslimska 

sidan står bakom dådet. Förblindade av sin religiösa ”fanatism” går muslimerna så långt att de 

offrar sina egna i syfte att komma närmare Guden. Detta är en taktik som kan hänvisas till 

Gulfkriget mellan Irak och USA. Diskursen om den muslimska ”fundamentalismen” fick sin 

riktiga och slutgiltiga skepnad under Gulfkriget och förankrades i det globala rummet som en 

hegemonisk diskurs om muslimerna som de onda. Av samma diskurs använde sig ”den 

serbiska sidan” i sin propaganda för att på det sätt få världen att inse att det är muslimerna 

som står bakom dådet. Jag vill återigen påpeka att mitt syfte i uppsatsen inte är att försöka 

bevisa vem som är skyldig till dådet. Jag vill visa hur medier genom att identifiera sig med 

den egna sidan reproducerar en förbestämd kunskap i samhället. Oslobodjenje kritiserar 

Milosevics sätt att ”förneka sitt ansvar” till dådet. Samtidigt låter tidningen Bosnien och 

Hercegovinas president uttrycka sina åsikter om ”den serbiska sidans” förnekande av 

attacken. På presskonferensen som hölls i stadshuset i Sarajevo efter att massakern hade 

inträffat kommenterar Bosniens utrikesminister Haris Silajdzic situationen och påpekar att 

”serberna” förnekade sitt ansvar till dådet, men att det inte är något ovanligt eftersom de, 

enligt Silajdzic, ”alltid brukar göra detta”. Han poängterar också att ”serberna, efter att de 

begått massakern, brukar beskylla den bosniska sidan för att bomba sina egna civila”. Genom 

dessa uttalanden förlöjligas den serbiska sidan medan deras uttalanden och anklagelser 

uppfattas som lögner. Tidningen har på ett strategiskt sätt sammansatt fakta och uttalandena 

för att få fram ett eftersträvat budskap. Genom att framställa den bosniska sidan som positiv 

och den serbiska sidan som negativ skapar tidningen motpoler, vilket även indikerar 

tidningens perspektiv i rapporteringen. Då det handlar om en lokal tidning och om dess 

framställning av lokala parterna kan den positiva bilden av den bosniska sidan antyda 

tidningens identifiering med samma sida. Identifieringen med den bosniska sidan leder 

tankarna till en typ av journalistik som kallas för krigsjournalistik. En vanlig karaktäristik för 

krigsjournalistiken är journalistens rättfärdigande av den egna sidans handlingar. Genom att 

ställa två parter mot varandra visar journalisten vem som är offer i kriget och vem som anses 



vara aggressorn. Detta perspektiv kallar Papadopoulos för ett ”polariserad perspektiv” 

(Papadopoulos, 2000; s 30). Tidningens pro-bosniska profil visas även tidningens prioritering 

av källor. Den bosniska sidan utgörs till huvudkällan bakom informationen, vilket gör att 

budskapet i Oslobodjenje styrs av de bosniska politikernas uttalanden. Bevisen på vem som är 

skyldig till massakern läggs fram och ögonvittnen intervjuas för att på det sättet kunna 

bekräfta vem som är aggressorn och vem som är offer i kriget.  

 

Den bosniske presidenten Alija Izetbegovic gestaltas i tidningen som en stark ledare mån om 

sitt land och sina medborgare. Hans ledarskap framhävs i tidningen genom att tidningen 

publicerar presidentens politiska beslut efter Markalemassaker:   

 
”… Vi beslutade att lämna förhandlingarna. Vi kommer att skicka brev till ungefär 

fyrtio länder där vi kommer att skriva om vad som pågår i Sarajevo. I dessa brev 

kommer vi att poängtera att vi känner oss dödsdömda. Vi kommer att kräva tillbaka 

vår rättighet till själförsvar. …” (s 3) 

 
 
I citatet framgår det tydligt presidentens ansvar för landet. Medan tidningen tenderar att 

centrera innehållet kring presidentens uttalande och beslut, framhävs det samtidigt i 

presidentens tal en solidaritet mellan medlemmar i den bosniska regeringen. I stället för att 

betona sin auktoritativa roll som en statschef, använder sig presidenten av pronomen ”vi” för 

att därmed visa att alla i den bosniska regeringen har lika röster att påverka de politiska 

beslutet. Det handlar om ett demokratiskt samhälle där politiska frågor beslutas genom en 

samstämmig konsensus bland medlemmarna i det bosniska parlamentet.  

 
Tidningen strävar samtidigt att i sin rapportering visa en annan sida av presidenten: hans 

sårbarhet. I två texter intar presidenten rollen av en ”vanlig” människa då han öppet visar sina 

känslor och ”tårar” för de döda och sårade.  Presidenten besöker ett av sjukhusen i Sarajevo 

vart de sårade transporterades: 

 
”Från rum till rum, från sår till sår, från säng till säng, tårar, tystnad och smärta, som 
presidenten Izetbegović delade med dem som var tvungna att gå till marknad i 
Markale för att skaffa sig lite föda. … ” (s 3) 

 
Som en representant för den bosniska regeringen besöker presidenten de sårade som låg på 

sjukhuset. Hans auktoritet tonas ner då han tillsammans med de drabbade genomgår en djup 

sorg.  Han visar öppet sin empati för de döda och sårade. Tidningen skriver också att 



presidenten besökte sjukhusen i Sarajevo strax efter presskonferensen. Sin humanitet visar 

presidenten även på presskonferensen då han i inledningen beklagar sorgen till de dödas 

familjer. Hans ”sårbarhet” och auktoritet sätts sida vid sida för att betona presidentens roll 

som en god ledare. Hans plikt och ansvar för landets framtid samt hans roll som en ledare som 

är mån om sitt land och sina medborgare, bekräftas om och om igen i Oslobodjenje. Detta är 

en bild som kontrasterar bilden av den serbiske ledaren Milosevic som via ”sina medier” 

sprider propaganda och på det sättet manipulerar den serbiska nationen. Tidningens 

identifiering och dess perspektiv i rapporteringen visas också genom att den bosniske 

presidenten lyft upp och gestaltas som en stark och ledare. En sådan bild av presidenten är 

nödvändig för läsarnas uppfattning av Bosniens ledarskap som kämpar för landets och 

nationen framtid.  

 

5.1.2.2 Offer  

 
Oslobodjenje ägnar en stor uppmärksamhet åt dem som drabbades av aggressorns hänsynslösa 

attack mot Markalemarknaden. Genom talande bilder och stora rubriker visar tidningen att det 

är de civila som är offer i kriget. Bilder som läggs fram har en och samma fokus då innehållet 

centreras kring döda och sönderstyckade kroppar, samt kring några män som förflyttar 

kropparna från dådplatsen. Bilderna uppfyller sin illustrativa funktion då dess innehåll 

signalerar en rörelse och ger en känsla av panik och rädsla. Bilderna kan tolkas som ett 

komplement till innehållet i texterna; tillsamman ger de ett budskap om vem som är offer i 

kriget. För att kunna bekräfta och befästa budskapet om civila som offer för aggressorns 

upprepade attacker, kombinerar tidningen en ren, formel fakta med politiska uttalandena som 

ger ”exakta” uppgifter om hur många som dödades och sårads under Markaleattacken. Dock 

fokuseras tidningen i skildringen av offer på ”ögonvittnesmetoden” då tidningen genom 

ögonvittnenas utsagor ger sina läsare en bild av situation under och efter bombningen av 

marknaden.  Vittnesmålen ger rapporteringen en djupare dimension och gör att den 

förmedlade informationen uppfattas som trovärdig. Ögonvittnena beskriver situationen efter 

bombningen av marknaden på ett dramatiskt och tragiskt sätt:  
 

” Jag vet inte hur jag överlevde. I stunden då granaten exploderade tappade jag både 

synen och hörseln.  Jag tror att det tog en hel evighet innan jag kom tillbaka till 

verkligheten. Det var ett rop som väckte mig…” (s 2) 

 



Tidningen försöker att på ett bildlig och dramatiskt sätt skildra situation på marknaden. Detta 

lyckas tidningen förverkliga genom utsagor om direkta upplevelser av bombningen. I texten 

återges situationen genom användning av starka ord, framför allt substantiv och epitet, för att 

på det sättet lättare konstruera en bild av verkligheten. Genom sådana ord får verkligheten en 

”karaktär”, vilket gör att det blir lättare för tidningen att definiera situationen i Sarajevo och i 

landet. I användning av verbformer används ofta en imperativ tempusform, för att därmed 

komma åt attackens förödande följder som journalisten beskriver på följande sätt:  

 
”I all hastighet försöker de lägga döda kroppar i potatissäckar, linda om dem med 
plastfolie; tak från granatträffade stånd förvandlas till bårar. ... Blod överallt.” (s2) 

 

Detta är ett utdrag ur en reportagetext som heter ”Dödsmarknaden”. I textens rubrik lyckas 

journalisten genom användning av starka ord och metaforer fånga läsares uppmärksamhet, 

samtidigt som läsare, genom journalistens tillämpning av retoriska metoder, får en klar bild av 

hur situationen efter granatexplosionen såg ut på marknaden.  Med hjälp av starka retoriska 

bilder och metaforer frambringar journalisten en medvetenhet och medlidande hos läsare.  

 
”Sönderstyckade kroppar, döda, sårade, blod … omkringkastade över hela centrala 

marknaden efter detonationen av cetniks granat…” (s 2) 

 

Genom detaljerade beskrivningar av miljön avbildar journalisten en direkt upplevd situation, 

vilket ger rapporteringen en validitet och den förmedlade informationen en autenticitet. 

Metoden som journalisten använder sig av i den ovan citerade delen är användningen av korta 

och långa meningar. En sådan kombination uppenbaras i hela rapporteringen, oberoende av 

om vilken textgenre det är tal om. Mellan korta och långa meningar finns en tydlig, men 

också en intressant och strategisk koherens som gör att läsaren får en bättre förståelse för 

situationen och kan lättare leva sig in i de drabbades upplevelse och lydande. Samtidigt kan 

det konstateras att ögonvittnesmetoden som används i rapporteringen för att begrunda fakta, 

är också ett sätt för tidningen att hos läsarna väcka känslor av empati, sorg och hat för 

aggressorn.     

 

Budskapet om att attacken på Markalemarknaden var ett angrepp mot civila bekräftas även 

genom uttalandena från bosniska läkare. Läkaren på det kliniska centret i Sarajevo berättar:  

 



”Detta är en av de mest tragiska dagarna under detta krig; en dag av största siffror av 

sårade och döda…” (s 3) 

 

Genom läkarnas uttalande ges massakern en definition: det handlar om den största och mest 

tragiska massakern över civila under 22 månaders belägring av Sarajevo. I samband med 

beskrivningen av situationen på sjukhusen i Sarajevo efter att massakern hade inträffat, lyfter 

en av läkarna upp barn som en särskild grupp bland de drabbade av aggressorns attacker. 

Detta är också en strategisk metod för tidningen att genom sådana uttalanden väcka hos 

läsarna känslor och fördömande av aggressorns konstanta mördande av civila.  

 

Tidningen använder sig i rapporteringen av presidentens uttalande som källan till 

informationen om antalet döda och sårade under bombningen av marknaden. Samtidigt 

förmedlas det genom bosniska diplomaternas uttalande ett annat budskap om att offret inte 

enbart är människor som befann sig på markanden då granaten exploderade, utan hela den 

bosniska nationen. För att bekräfta ett sådant påstående publicerar tidningen fakta om hur 

många människor som dödades under krigets gång:  

 
”… Dagen innan massakern har det serbiska artilleriet dödat 12 civila. Från början 

av aggressionen över Bosnien och Hercegovina tills nu har det mördats mer än 

200 000 människor, av detta 16 000 barn. Fortsatta mord av civila har förödande 

konsekvenser för Bosnien och Hercegovinas framtid som en kultur och en stat. …” 

(s 4) 

 

Citatet är ett utdrag ur presidenten uttalande på presskonferensen. Det uppges att mördandet 

av civila i Bosnien och Hercegovina har tragiska konsekvenser för den bosniska nationen och 

dess stat. Det dolda budskapet i presidentens uttalande handlar om en ”utrotning” av en 

civilisation, då det menas att utan människor finns ingen stat, och utan ett land finns varken en 

nation eller en kultur. Genom att attackera civila uppnår aggressorn sitt politiska och militära 

mål att ”förinta” en kultur.  

 

Genom en kombination av fakta, uttalanden från diplomater, utsagor från ögonvittnen och 

talande bilder konstruerar tidningen en kunskap om att det är de bosniska civila som är offer i 

kriget. Samtidigt visas det också att kunskapen om den drabbade parten inte enbart handlar 

om dem som dog eller sårades under attacken, utan även om hela den bosniska nationen. 

Detta är ett budskap som tidningen får fram genom uttalandena från de bosniska politiska 



representanterna. I samband med framställningen av de civila som offer i kriget använder sig 

tidningen av olika metoder samt av olika journalistiska textgenrer. På det sätt blir det lättare 

för tidningen att ge en tydlig bild av en hopplös situation som de drabbade upplevde den 5 

februari, samt att förmedla en kunskap om att mördande av civila i Bosnien och Hercegovina 

är aggressorns militära strategi att förverkliga sina politiska mål. Även i förmedlingen av 

informationen om den drabbade parten försöker tidningen visa att den representerar den 

bosniska nationen och i de drabbades namn förmedlar fakta som avslöjar vem som är 

aggressorn och vem som är offer i kriget. Eftersom det handlar om en lokal tidning kan den 

känna ett krav från läsare att visa ”sanningen”.  Konsekvensen blir att innehållet styrs åt det 

hållet som just visar vem som är den goda och onda sidan i kriget.  

 

5.1.2.2.1. Den serbiska nationen – ett offer? 

 

Ett intressant tema som i rapporteringen uppenbaras i samband med tidningens framställning 

av offer handlar om den serbiska nationen som offer. Dock, till skillnad från den bosniska 

nationen, visas den serbiska nationen vara ett offer för den serbiska statsregimen; i 

Oslobodjenje anses den nationella gruppen vara ett offer för Milosevics propaganda, vilket 

Oslobodjenje öppet visar i början av sin rapportering om Markalemassakern. Milosevics 

propaganda som Oslobodjenje skriver om handlar om serbernas anklagelser som de riktar mot 

den bosniska sidan för att bomba sina egna på markanden. Trots bevisen som finns 

registrerade hos NATO om vem som är skyldig till massakrer i Sarajevo, ”köper” den 

serbiska nationen Milosevics ”lögner” och blint stödjer hans handlingar och beslut.  

Konsekvensen blir att det inte enbart en militär grupp, utan en hel nation anklagas för 

folkmord i Bosnien och Hercegovina då de väljer ”krigsförbrytarna” som sina ledare och 

stödjer deras regim. 

 

Dock blir en mer ingående diskussion kring detta tema omöjlig eftersom det i tidningen fattas 

en information som beskriver hur den serbiska nationen upplever kriget i Bosnien och 

Hercegovina. Samtidigt uppenbaras framställningen av den serbiska nationen som offer för 

Milosevics propaganda i enbart en text som genomsyras av journalistens kritiska och 

subjektiva inställning gentemot Milosevic och hans politik.  

 
 



5.1.2.3 Den internationella parten  

 

I Oslobodjenjes rapportering om massakern på Markalemarknaden visas en negativ bild av de 

internationella aktörerna. Informationen om NATO:s agerande i landet grundas på tidningens 

egna åsikter om aktören, samt på de bosniska politikernas och de överlevdas uttalanden om 

den internationella parten. Den internationella parten kritiseras i Oslobodjenje för sin 

indifferens gentemot situationen i Bosnien och Hercegovina. Ett tema som ofta upprepas i 

tidningen är relationen mellan de internationella aktörerna och aggressorn. NATO:s 

indifferens gentemot situationen i landet anses vara en orsak till ”serbernas” fortsatta attacker 

mot civila.  

 
”… Fasansfulla bilder från ‘cetniks slaktande’ på marknaden i centrala Sarajevo 
nåde via medierna resten av världen och vittnade om ett elände och tortyr som 
Sarajevoborna dagligen utsätts för.  Detta är en konsekvens av världens indifferens 
gentemot situationen i landet, som med sin likgiltiga attityd uppmuntrar 
aggressorn och därmed aktivt deltar i mördandet av civila.” (s 2) 

 

Detta är ett utdrag ur artikeltexten på sidan två där skarpa kritiker riktas inte enbart mot 

aggressorn utan även mot hela ”världen”. I beskrivningen av dessa två aktörer använder sig 

journalisten av en strategisk övergångsmetod från den ena aktören till den andra och på det 

sättet formar grupperingar och synliggör relationer mellan de framträdande aktörerna. 

Bosnien och Hercegovina förvandlas till en skådeplats där den goda sidan (Bosnien och 

Hercegovinas medborgare och dess regering) är tvungen att försvara sig och kämpa mot de 

Onda, som i detta fall är de serbiska nationalistiska styrkorna och västvärlden. I den citerade 

delen klargör journalisten konsekvenserna av de internationella makternas passiva attityd 

gentemot situationen i Bosnien och Hercegovina och förklarar att ett sådant förhållningssätt 

uppmuntrar aggressorn i hans fullbordande av ”genocid”, vilket enligt journalistens 

uppfattning gör västvärlden medverkande i massakreringen och mördandet av civila. 

Oslobodjenjes journalist blir i detta fall inte bara en förmedlare av ”verkligheten” utan en 

aktör, en kritiker som bedömer och kritiserar aktörernas agerande. Samtidigt identifierar sig 

journalisten med de drabbade då han/hon i beskrivningen av offren använder sig av den 

possessiva pronomen ”våra (medborgare)”.   

 

I rapporteringen om Markalemassakern formas bilden av NATO som en aktör i Bosnienkriget 

framför allt utifrån uttalandena från bosniska diplomater. Det ges ett stort utrymme i tidningen 

åt de bosniska politikerna att uttrycka sina uppfattningar och åsikter om NATO:s roll i 



Bosnien och Hercegovina. Tidningen publicerar ett brev som den bosniske presidenten 

ämnade skicka till 40 länders statschefer.  I brevet krävs det bland annat att NATO annullerar 

vapenembargot i Bosnien och Hercegovina och därmed beviljar landet att försvara sig mot 

aggressorn. Avsikten med tidningens publicering av presidentens brev är att via brevet 

förmedla ett budskap som säger att NATO:s indifferens gentemot situationen i landet gör 

världsorganisationen delaktig i folkmord. Genom presidentens uttalande om NATO:s passiva 

agerande i landet underbygger tidningen sin egen kritisk inställning gentemot de 

internationella aktörerna. Oslobodjenje publicerar också ett annat brev skrivet av Bosnien och 

Hercegovinas utrikesminister där han uttrycker sitt missnöje över FN:s ”oförmåga att 

förhindra serbernas angrepp mot de skyddade zonerna” som var under FN:s försvar. I sitt brev 

kritiserar utrikesministern öppet världens likgiltighet gentemot situationen i Bosnien och 

Hercegovina och påpekar att västmakternas indifferens ”gynnar serbernas fortsatta 

‘barbarism’ i landet”. Publiceringen av breven kan tolkas som ett sätt för tidningen att via 

politikernas uttalanden förmedla ett eftersträvat budskap, utan att journalisten på något sätt 

behöver involveras i en kritisk diskussion kring förhållandena mellan NATO och de 

inblandade parterna i konflikten. Samtidigt får informationen sitt värde då källan bakom 

förmedlade informationen är politiska auktoriteter. Tidningen ifrågasätter aldrig 

informationens validitet i breven; fakta kommenteras eller kritiseras inte utan överlåts läsarna 

att på egen hand och utifrån sina förkunskaper tolka situationen. Samtidigt kan det konstateras 

att tidningens partiskhet i rapporteringen uppenbaras i dess urval och sammanställning av 

information. Genom valet av bilder och uttalandena från auktoriteterna konstruerar tidningen 

en kunskap om den internationella partens roll och agerande i Bosnien och Hercegovina. Det 

är utifrån tidningens perspektiv som läsaren upplever den förmedlade verkligheten. Som ett 

exempel kan nämnas brevet från den bosniske utrikesministern där han anklagar samt 

kritiserar de internationella aktörerna och menar att denna massaker är en produkt av 

västmakternas likgiltighet gentemot folkmord som sker i Bosnien och Hercegovina. Han 

ställer två viktiga aktörer, utövaren av våldet och internationella fredsstyrkor, gentemot 

varandra och på det sättet visar vad som egentligen sker i Bosnien och Hercegovina och vilka 

konsekvenser som blir av detta. Implicit visas det att det existerar ett dolt förhållande mellan 

den internationella ”neutrala” parten och den serbiska sidan. Samtidigt bekräftas det genom 

hans ord att det är de bosniska civila som är offer i kriget:  

 
”Förenta Nationernas oförmåga och ovillighet att förhindra attackerna mot ”de 
skyddade zonerna” har bara uppmuntrat aggressorn att genomföra den 
sistinträffade massakern på marknaden. Bosnien och Hercegovinas medborgare är, 



utan sin rätt till självförsvar, handlingsförlamade och lämnade i terroristernas 
händer, …”.  (s 4) 

 
I det citerade brevfragmentet framgår det tydligt vem som anses vara skyldig till massakern i 

Sarajevo och vem som är offer av dessa brutala dåd. Med hjälp av metaforer, som ”terrorister” 

och ”barbarism”, skildrar utrikesministern en hopplös situation som råder i Bosnien och 

Hercegovina.  Aggressorn demoniseras medan den internationella parten får ett rykte som 

oansvarig och oförmögen att genomföra sitt ansvar på ett kompetent sätt.  Detta budskap 

förstärks ännu mer då deras handlingar relateras till medborgarnas situation som framställs 

som hopplös och redan ödesbestämd. För att cementera budskapet om att de internationella 

aktörerna ”blundar” för mord som sker i landet, använder sig utrikesministern av ett utdrag ur 

Resolutionen, med vilket bekräftas att, i fall aggressorn attackerar skyddade zonerna, kan 

FN:styrkor på ett lagligt sätt använda sig av flygganfall mot aggressors mål. Därefter påpekas 

det att detta mandat har ”svikits” och negligerats av de skyddande internationella styrkorna i 

Bosnien och Hercegovina. 

 
Då Oslobodjenje anses vara en oberoende dagstidning är det viktig för den att balansera 

innehållet i rapporteringen. Det krävs uttalandena från alla sidor om tidningen ska uppfattas 

som en objektiv nyhetsförmedlare. Därmed publicerar tidningen även en sådan information 

som skulle ”rättfärdiga” NATO:s handlingar och dess förhållningssätt till de olika parterna i 

kriget. Tidningen intervjuar representanter för FN och UNPROFOR för att få deras 

kommentarer om vem som är skyldigt till Markalemassakern: 

 
”… Till dådplatsen kom även UNPROFOR:s general Subiru, som sa att det är tal om 

ett fruktansvärt dåd, men att något mer kan inte kommenteras innan resultanten av 

krater visar något konkret. Dådplasen besökte även FN:s general Michael Rose, som 

inte ville uttala sig alls om massakern… ” (s 3) 

 

FN:s general Michael Rose ovillighet till att kommentera massakern indikerar en försiktighet 

för och distansering från frågor om massakern. Konsekvensen blir att FN:s effektivitet och 

ansvar ifrågasätts, då de trots sitt förfogande över bevis på massakerns orsak och angriparen, 

vägrar att offentliggöra dessa fakta. Genom publiceringen av en sådan information ifrågasätter 

tidningen på ett implicit sätt de internationella aktörernas neutralitet och förhållningssätt till 

de olika parterna. Det kan konstateras att de ovan citerade uttalandena är ”självtalande” och 

kräver ingen mer tolkning för att tydliggöras. Genom att få fram ett sådant uttalande lyckas 

tidningen förmedla ett eftersträvat budskap, samt möjligen även få en önskad effekt hos 



läsarna gentemot den internationella parten. Vägran till att redogöra för de hittade bevisen på 

utövaren av massakern och dess militära strategier kan tolkas som försvarandet av den 

angripande parten.  

 

I rapporteringen om Markalemassakern ställer Oslobodjenje två internationella aktörer mot 

varandra. Tidningen uppger att NATO:s agerande i Bosnienkriget även kritiserats av USA. I 

texten som heter ”Vita Huset upprörd” kräver dåvarande amerikanske presidenten Bill Clinton 

av NATO att genomföra ett militärt ingripande mot dem som visas vara ansvariga för 

massakern. USA:s vilja till att svara mot aggressorns anfall mot civila visas tydlig i texten. I 

sitt möte med ambassadörerna från Frankrike och Storbritannien uttalade sig den amerikanske 

försvarsministern William Perry om att aggressorns ”kvävning av Sarajevo” måste stoppas; i 

annat fall måste NATO genomföra flyganfall mot aggressorns mål. William Perry framhöll 

under mötet att ”det inte längre finns någon anledning till att NATO dröjer med sin agerande 

mot aggressorn”. En annan politisk profil, republikanen Bob Dol, insisterade till att 

vapenembargo, som infördes i Bosnien och Hercegovina, avskaffas.  Dol krävde också att 

USA, i fall NATO skulle negera en militär aktion mot aggressorn, självmant genomför 

flyganfall mot aggressors mål. Den amerikanske kongressmannen Frank Mcklusky 

kommenterade att flygattackerna mot ”det serbiska artilleriet” är nödvändiga och påpekar att 

NATO ”känner till positionerna av det serbiska artilleriets placering”, samt att ”destruktionen 

av något av deras vapen betyder färre offersiffror i Sarajevo”. 

 

USA:s begäran om vidtagandet av militära åtgärder mot aggressorn visar dess vilighet till att 

förändra situationen i Bosnien och Hercegovina och att stoppa upprepningen av massakrer 

över civila i landet. Samtidigt påpekas det av USA:s utrikesminister Madeleine Albright att 

USA:s genomförande av flyganfall mot aggressorn kräver NATO:s beviljande. USA:s 

positiva inställning till ett militärt agerande i Bosnien kolliderar med NATO:s passivitet 

gentemot situation. Därmed skapas det omedelbart kontraster inom NATO- unionen då USA 

framställs som en positiv aktör villig till att hjälpa Bosnien och Hercegovina medan andra 

NATO-medlemmar gestaltas som negativa aktörer, som med sin likgiltiga attityd bidrar till 

prolongeringen av kriget och upprepningen av massakrer.   

 

Ett annat tema som tagits upp i Oslobodjenje handlar om den internationella aktörens 

humanitära insatser efter bombningen av marknaden. I beskrivningen av de internationella 

aktörernas humanitära agerande efter Markalemassakern använder sig tidningen av 



uttalandena från bosniska läkare som uppgav att UNPROFOR, strax efter massakern, började 

att ”omedelbart” (journalistens ord) agera.  Läkaren nämner även andra internationella 

aktörer som genom olika bidrag i form av medicin och sanitetsmaterial hjälpte de olika 

sjukhusen. En av dem är den internationella humanitära organisationen ”Läkare utan gränser”. 

Avsikten bakom temat om internationella aktörernas humanitära agerande är, enligt min 

uppfattning, att dölja Oslobodjenjes enformighet i rapportering om massakern, samt att 

försöka balansera innehållet i tidningen som visar att det handlar om en objektiv 

nyhetsrapportering. Tidningens prestige som en oberoende tidningen sätts på prov då den för 

det mesta används av den bosniska politiska institutionen som huvudkällan till information 

samt av ögonvittnenas berättande om upplevelser av bombningen. Omfånget av informationen 

som bestyrker de internationella aktörernas passivitet i kriget är så pass stor att deras 

humanitära insatser blir nästan osynliga. Kunskapen om den internationella parten som en 

”passiv åskådare” av situationen i Bosnien och Hercegovina förankras i diskursen om 

Markalemassakern som den ”sanna”. Denna kunskap har konstruerats utifrån politiska 

uttalandena samt genom utsagor från ögonvittnena. Konsekvensen blir att bilden av den 

internationella parten som passiv och likgiltig gentemot situationen i Bosnien och 

Hercegovina accepteras och förankras i samhället som sann.   

 

5.1.2.4 Medier som en viktig aktör i kriget 

 

I Oslobodjenes rapportering om massakern på Markalemarknaden uppenbaras ännu en aktör – 

medier. Temat om medier som en aktör i kriget kan sägas innehålla ett dubbelt budskap. 

Medier anses ha en betydelsefull roll speciellt när det handlar om rapporteringen av 

världshändelser. Definitionen om massakern i Sarajevo har visats komma ur mediernas 

beskrivning av denna händelse vilket är också viktig för hur världen uppfattar inte bara 

massakern utan kriget i Bosnien och Hercegovina. Medier har också visats spela en viktig roll 

i spridningen av propaganda för att på det sättet kunna bekräfta en viss kunskap i samhället 

samt mobilisera krafterna till kriget. Temat om medier handlar dock inte om Oslobodjenje och 

dess roll under kriget, utan om nationella och internationella medier som rapporterade om 

Bosnienkriget. Oslobodjenje har vid flera tillfällen hänvisat till internationella mediekanaler 

och hur de rapporterade om kriget och massakrer i Bosnien och Hercegovina. Då temat om 

den internationella nyhetsrapporteringen innehåller två olika budskap kommer jag att 

redogöra för dessa var för sig. 
 



5.1.2.4.1 Mediernas roll i spridning av propaganda  
 
I texten ”Serbien, du ska skämmas” kritiserar Oslobodjenjes journalist de serbiska medierna 

att förmedla Milosevics propaganda om att det är ”muslimerna” som är skyldiga till 

massakern i Sarajevo. Journalisten skriver att medier i Serbien har ”totalt underkastats” 

Milosevic och dess propaganda. Han skriver: 

 
”Milosevics medier beskriver med en otrolig cynisk de massakrer som begåtts i 

Bosnien och Hercegovina. Deras underkastelse till Milosevic har blivit – morbid. 

Radio-Belgrad engagerade några reportrar som i två timmar försökte övertyga 

Serbien och Serber om att dessa massakrer är ”muslimernas sataniska 

iscensättningar”. …” (s 1) 

 

Oslobodjenjes journalist menar att det inte enbart handlar om mediernas underkastelse till 

regimen i landet, utan att de samtidigt medvetet låter sig påverkas och styras av detta system. 

Att Milosevics medier låter sig styras är en tragedi. Men att de går med på att manipulera sin 

egen nation genom att sprida lögner är ännu värre. Det kan konkluderas att det handlar om en 

medveten konspiration mot den serbiska nationen då det finns en dold och nästan ”morbid” 

förhållande mellan de serbiska medierna och serbiska ledarna.  

 

En annan negativ bild av medier har gestaltats i en reportagetext, där ett ögonvittne berättar 

om att internationella medier, när de kom till dådplatsen, körde förbi sårade och döda 

människor som låg på marken.  

 
”Många döda, många sårade. Blod överallt. Efter granatexplosionen körde 
UNPROFOR-styrkor förbi marknaden. … Ögonvittnen påstår att ”de blåa” bara 
körde förbi de sårade och döda, utan att varken erbjuda hjälp eller transport till 
sjukhus. … Samma ovillighet till hjälp kom från internationella TV- och 
tidningsbolag.” (s2) 

 

Citatet ovan visar en annan ytterlighet inom journalistiken. De internationella mediernas 

likgiltiga attityd gentemot de drabbade på markanden kan indikera journalisternas 

förhållningssätt till de etiska principerna och yrkesreglerna som kännetecknar den 

journalistiska verksamheten: att neutralt förhålla sig till parterna i konflikten samt att vara ute 

efter ett scoop och fakta utan någon partisk inblandning i konflikten. Det gäller att på ett 

objektivt sätt förmedla en verklighet utan att behöva involveras i situationen. Samtidigt kan 

det riktas en kritik mot de internationella mediernas likgiltighet gentemot de drabbade, 



eftersom dessa personer karaktäriserades som offer i kriget och inte som någon av de 

inblandade parterna i konflikten. Detta kan indikera de internationella journalisternas 

bristande kunskaper om situationen i Bosnien och Hercegovina.    

 
5.1.2.4.2 Journalisten som en aktör i Bosnienkonflikten  
 
 
Massakern i Sarajevo har visats ha ett stort nyhetsvärde för de internationella medierna. 

Frågor som ställdes av internationella journalister till de bosniska ledarna har formats på ett 

strategiskt sätt för att på det sättet få svar om alla parter i konflikten. Det har visats en tendens 

hos internationella journalister att framför allt fokuseras på NATO:s agerande under kriget 

och dess reaktioner på massakern i Sarajevo. Ett exempel på detta är frågan ställd från BBC:s 

reporter till den bosniske presidenten om vad som förväntas av UNPROFOR efter massakern i 

Sarajevo. Mediernas betydelse har även uppenbarats i brevet skrivet av utrikesministern Haris 

Silajdzic. I sin kritik mot de internationella aktörerna påpekar han följande:  

 
”Vi, som många andra godhjärtade människor och som internationella medier, 
undrar över varför Säkerhetsrådet inte utnyttjat sina mandat och i stället undandragit 
sig sitt ansvar som den själv åtagit sig genom olika resolutioner, medan folket i 
Bosnien och Hercegovina håller på att utrotas, …” (s 4) 

 
I detta citat görs medier till en viktig aktör som tillsammans med dem som bryr sig om staten 

Bosnien och Hercegovina ifrågasätter FN:s politiska och militära roll som fredsförmedlare i 

landet. Medierna nämns även som förmedlare av situationen i landet, då det påpekas att 

allting som sker i Bosnien och Hercegovina, till och med FN:s försummande av sina 

skyldigheter, ”har via medierna rapporterats till resten av världen”. Via medier får världen en 

bild av vad som sker i landet. I sitt brev ger utrikesministern Haris Silajdzić medierna en 

särskild roll som ett vittne till och en förmedlare av ”verkligheten” i landet. 

 

I texten som heter ”USA:s reaktion på massakern i Sarajevo” återger journalisten två olika 

typer av journalistiken: en daglig journalistik och en kritiskt granskande journalistik. I 

samband med rapporteringen av massaker i Sarajevo nämns två stora amerikanska 

nyhetsbolag: CNN och ABC. Journalister från båda nyhetskanaler befann sig i Sarajevo då 

massakern inträffade men i sin rapportering av situationen väljer de att tillämpa olika 

journalistiska typer. Medan CNN:s reporter under hela dagen ”förmedlade till den 

amerikanska publiken fasansfulla bilder från marknaden”, samt ”intervjuade” bosniska 

politiker utan att diskutera deras uttalande, framstod ABC:s korrespondent i sin rapportering 



av Markalemassakern både som en förmedlare av informationen och som en kritiker. 

Anledningen till journalistens besök i Sarajevo var, enligt fakta i texten, att göra ett ”speciellt 

reportage” om tio års jubileum av De Olimpiska spelen i Sarajevo. När massaker på 

marknaden inträffade omvärderade Jennings sitt uppdrag och i stället ägnade sig åt 

rapporteringen av ”den mest fasansfulla dagen under 22 månaders belägring av Bosnien och 

Hercegovinas huvudstad”. I sitt program som sändes direkt från Sarajevo intervjuade ABC:s 

journalist ”bosnienserbernas ledare” Radovan Karadzić som i intervjun sa att ”denna 

massaker var ännu ett fruktansvärt dåd som begåtts av muslimerna för att på det sättet 

påskynda den västerländska militära interventionen mot serberna”. Genom att citera delar ur 

ABC:s nyhetsrapportering om Markalemassaker, bekräftar Oslobodjenje att serbernas 

anklagelser mot den bosniska sidan är en propaganda. Därmed ”rättfärdigas” Oslobodjenjes 

kritik mot de serbiska ledarna och deras manipulering av medier. Strategin bakom 

publiceringen av delar från den amerikanske nyhetsrapporteringen om massakern på 

marknaden kan även tolkas som ett försvarande av den bosniska sidan: 

 
”Karadzic tror att han alltid kan undanhålla sanningen – förut påstod han att 
Muslimerna mördar sitt eget folk; och det gör han även nu i samband med den 
värsta massakern som inträffade i Sarajevo. Dock har inget faktum någonsin 
kunnat bestyrka detta”.  (s 4) 

 
I detta citat riktar den amerikanske journalisten en skarp kritik mot den bosniskserbiske 

ledaren Radovan Karadzić och hans spridning av propaganda. Dock, har en annan kritik, 

riktad mot de internationella aktörerna, förlorats vid översättningen av detta stycke från 

bosniska till svenska, och därmed blivit osynlig i översättningen. Men, trots detta, kan man i 

ordet ”alltid”, vilket även finns i motsvarande mening på bosniska, genomskåda en antydan 

om att de västerländska aktörerna någon gång under kriget ”köpt” serbernas propaganda och 

ansett det vara en ”sanning”. Utifrån denna analys kan man se en skillnad mellan CNN:s och 

ABC:s sätt att rapportera om situationen. Medan det hos CNN handlar om den dagliga 

nyhetsrapporteringen med en objektiv förhållningssätt till situationen, framstår ABC:s 

journalist som både en förmedlare av massakern, och som en kommentator och kritisk 

granskare av situationen och de politiska förhållandena mellan olika parter och olika aktörer i 

konflikten. I ABC:s rapportering sker det en personifiering av den serbiska sidan då den 

identifieras med den bosniskserbiske ledaren Radovan Karadzic. Denna bild av aggressorn 

skiljer sig från den i Oslobodjenje, då den bosniska tidningen anser inte enbart de serbiska 

ledarna eller enskilda militära grupper vara skyldiga till folkmord i Bosnien och Hercegovina 

utan fienden i Oslobodjenje nationaliseras.  



5.1.3 Sammanfattning av Oslobodjenje 

 

I Oslobodjenje har det visats existera sida vid sida tre olika typer av journalistik. Den första 

typen av journalistiken i Oslobodjenje handlar om en objektiv nyhetsförmedling där 

journalisten rapporterar om massakern utan att dess närvaro synliggörs. Journalstens närvaro 

och hans inställning till de olika aktörerna döljs genom uttalandena från olika aktörer. Utifrån 

dessa utsagor konstrueras en kunskap om bakomliggande orsakerna till massakern på 

Markalemarknaden samt om dess konsekvenser.  Analysen av Olsobodjenjes rapportering om 

Markalemassakern visade att offer för aggressionen i Bosnien och Hercegovina var civila, 

medan den ”serbiska” sidan karaktäriserades som den angripande parten. Oslobodjenje la 

fram fakta som sänder ett budskap om den internationella parten som ”medskyldig” till 

Markalemassakern. Även i detta fall förmedlas budskapet om den internationella parten som 

medskyldig till massakern via uttalandena från olika auktoriteter.   

 

Oslobodjenje har på ett strategiskt sätt valt informationen och uttalandena för att därmed 

fånga och förmedla ett eftersträvat budskap om situationen oh de olika parterna. I 

rapporteringen visades den bosniska politiska institutionen vara en preliminär källa till 

informationen. Tidningen ger ett stort utrymme åt de bosniska politikerna att uttrycka sina 

åsikter om situationen och aktörerna. Uttalandena från bosniska politiker konfronteras aldrig i 

Oslobodjenje; däremot bekräftas deras utsagor genom utsagorna från ögonvittnena. Samtidigt 

kan det konstateras att det saknas en balans i rapporteringen då tidningen aldrig publicerar 

uttalandena från den serbiska sidan som anklagas för folkmord i Bosnien. Även om tidningen 

profilerar sig som en oberoende tidningen kan det konstateras att den följer en bosnisk politisk 

linje. När det handlar om den motsatta sidan publicerar tidningen en information som 

demoniserar den serbiska sidan, eller i vissa fall den serbiska extremistiska gruppen ”cetniks”.  

Tidningen visar att informationen som förmedlas via serbiska mediekanaler handlar om en 

propaganda. Oslobodjenje kompletterar innehållet i texterna med talande bilder som visar och 

bekräftar vem som är offer. Genom att sätta offers lidande, döda kroppar och blodiga marken i 

fokus av bilden blir det lättare för tidningen att hos läsarna framkalla känslor av hat, empati, 

rädsla och identifiering. Bilder gör också att innehållet i texterna uppfattas som trovärdigt.  

 

Dock kan tidningens objektivitet i rapporteringen ifrågasättas genom att uppmärksamma 

källor bakom informationen samt urvalet och publiceringen av uttalandena. Genom att 

strategiskt välja och kombinera utsagor och uttalandena förmedlar tidningen ett bestämt 



budskap till sina läsare. Kunskapen om situationen och de olika parterna konstrueras utifrån 

journalstens val av information och hans journalistiska perspektiv på situationen.   

 

Tidningen använder sig av olika texttyper för att kunna förmedla en helhetsbild om 

situationen där det kontextuella spelar en viktig roll i definieringen av situationen. Förutom en 

formell och objektiv nyhetsrapportering som Ekecranz och Olsson kallar för rekonstruktionen 

av verkligheten (Ekecrantz & Olsson, 1998; s.75), använder sig tidningen i sin rapportering 

även av fallbeskrivningar. Det handlar om en avbildning av verkligheten, där journalisten på 

ett bildligt och dramatisk sätt förmedlar upplevelser av situationen efter bombningen av 

marknaden. I detta fall använder sig tidningen av ”ögonvittnesmetoden” där bilden av 

situationen konstrueras utifrån utsagor från ögonvittnena. Ögonvittnesmetoden ger 

rapporteringen en autenticitet.  

 
 
Den andra typen av journalistik som visas i rapporteringen om Markalemassakern handlar om 

en kritisk journalistik, där journalisten ägnar sig åt en analys av och diskussion kring 

bakomliggande orsakerna till massakern. Journalistens närvaro i texterna visas genom en 

användning av metaforer och straka ord för att på det sättet poängtera sin åsikt om situationen 

och en bestämd förhållningssätt till aktörerna. Ett exempel på detta är texten på tidningens 

första sida där journalisten tydligt visar vem som låg bakom massakern, vilka avsikter 

aggressorn hade bakom attacken mot civila på marknaden, samt vilka konsekvenser detta har 

för den bosniska kulturen. Journalisten konstruerar utifrån sin synvinkel och sina kunskaper 

en bild av situationen. Det betyder dock inte att fakta i texten är ”påhittad” och felaktig. Ett 

annat exempel på en kritisk journalistik i Oslobodjenje kan hittas i en artikeltext där 

journalisten öppet och tydlig visar vem som är skyldigt till massakern i Sarajevo:  

 
”… Fasansfulla bilder från ”cetniks slaktande” på marknaden i centrala Sarajevo 

nåde via medierna resten av världen och vittnade om ett elände och tortyr som 

Sarajevoborna dagligen utsätts för.  Detta är en konsekvens av världens indifferens 

gentemot situationen i landet, som med sin likgiltiga attityd uppmuntrar aggressorn 

och därmed aktivt deltar i mördandet av civila.”(s 1) 

 

Stycket genomsyras av en stark personlig röst; informationen i stycket ger ett tydligt budskap 

om offret, angriparen samt om konsekvenserna av de internationella aktörernas ”neutrala” 

hållning till situationen i Bosnien. Samtidigt tydliggör journalisten förhållandet mellan den 



internationella parten och den serbiska sidan, då han menar att NATO:s passivitet uppmuntrar 

aggressorns i hans fullbordande av folkmord i landet. Oslobodjenjes journalist blir i detta fall 

inte bara en förmedlare av ”verkligheten” utan en aktör, en kritiker som bedömer och 

kritiserar de olika parternas agerande. Samtidigt identifierar sig journalisten med de drabbade 

då han/hon i beskrivningen av offren använder sig av den possessiva pronomen ”våra 

(medborgare)”. 

 

En tredje journalistisk typ som visas i Oslobodjenjes rapporterting om massakern handlar om 

en krigsjournalistik. Denna typ av journalistik dominerar i Oslobodjenje. Det kan konstateras 

att skillnaden mellan den kritiska journalistiken och krigsjournalistiken i Oslobodjenje är 

minimal. Texter som tyder på den kritiskt granskande journalistiken innehåller drag som kan 

tillskrivas krigsjournalistiken. Medan den kritiskt granskande journalistiken synliggörs i 

samband med den serbiska sidan och den internationella parten, uppenbaras element från 

krigsjournalistiken i tidningens tillförlitlighet för och dess identifiering med den bosniska 

sidan. Det kan konkluderas att journalisten på olika sätt försöker rättfärdiga den bosniska 

sidans handlingar; genom att ställa två parter mot varandra visar journalisten vem som är offer 

i kriget och vem som är aggressorn. Detta perspektiv kallar Papadopoulos för ett ”polariserad 

perspektiv” (Papadopoulos, 2000; s 30). En annan tendens som visats i Oslobodjenje är att 

den bosniska sidan utgörs till huvudkällan bakom informationen, vilket gör att budskapet i 

Oslobodjenje styrs av de bosniska politikernas uttalanden. Bevisen läggs fram och 

ögonvittnen intervjuas för att på det sättet kunna bekräfta vem som är aggressorn och vem 

som är offer. Tidningen publicerar även presidentens brev för att gestalta hans auktoritet och 

ansvar för landet och befolkningen. Bilden av den bosniske presidenten som en stark och lojal 

ledare skapas genom polariseringsmetoden då hans agerande som politiker och statsledare 

ställs mot Serbiens president Slobodan Milosevic som framställdes som en negativ person 

som för att förverkliga sina politiska och militära mål via medier manipulerar sin egen nation. 

Allt detta tyder på en pro-bosnisk profil hos Oslobodjenje.    

 

Att Oslobodjenje vinklar sina texter på ett sätt som främjar den bosniska sidan kan bero på att 

journalister i rapporteringen av massakern utgår ifrån ett lokalt perspektiv. Utifrån detta kan 

det konstateras att objektivitetsidealet i Oslobodjenje är svårt att förverkliga. Vinklingen i 

tidningen och val av informationen och källor uppenbarar tidningens partiska inställning 

gentemot situationen och aktörerna i konflikten.  

 



5.2 Analys av Dagens Nyheter (rapportring från den 6-7 februari 1994) 

 
Den första rapporten i Dagens Nyheter om massakern, som skedde den 5 februari 1994 på 

Markalemarknaden i centrala Sarajevo, skrevs en dag efter att massakern inträffade. I två 

dagar, den 6 och 7 februari, har DN rapporterat om denna händelse och försökt att från olika 

perspektiv belysa situationen. Dock har det visats att det, i framställning av denna händelse, 

finns vissa skillnader mellan dessa två dagar, då innehållet i texterna som publiceras den 6 

februari centreras mer kring själva massakern samt de drabbade, medan tidningen dagen efter 

riktar sin uppmärksamhet mot de internationella aktörernas hjälp till och evakuering av de 

sårade. Detta tema har dock även tagits upp den 6 februari parallellt med beskrivningen av 

NATO:s och FN:s planer över vidtagandet av militära åtgärder mot aggressorn.  I analysen av 

DN:s rapportering av massakern kommer jag att, som i studiet av Oslobodjenje, fokusera på 

byggstenar i rapporteringen, som i detta fall är de olika aktörerna, och utifrån analysen av 

dessa se hur händelsen och de framträdande parterna framställs. Bilden av aktörerna och 

offret i rapporteringen kan visa utifrån vilket perspektiv som tidningen rapporterar, samt hur 

den förhåller sig till västmakterna och de inblandade parterna. En viktig fråga i analysen 

kommer också att vara vilken typ av journalistik det handlar om, det vill säga vilken 

journalistisk roll DN åtagit sig i rapporteringen av händelsen och vad detta kan betyda för den 

svenska allmänhetens uppfattning av situationen.  

 

5.2.1 Diskurs om Markalemassakern som den blodigaste attacken mot civila 
 

Likaså i Oslobodjenje består denna diskurs i Dagens Nyheter av flera olika teman som ger 

diskursen en mångsidig, men ändå strategiskt konstruerad struktur. Även i Dagens Nyheter 

kan denna diskurs karaktäriseras som hegemonisk då det inte finns någon information i DN 

som skulle kunna dementera faktumet om att det handlar om massakern på 

Markalemarknaden i centrala Sarajevo.  Denna diskurs är hegemonisk i den meningen att 

representationer som råder i diskursen är så oomstridda att de uppfattas som ”naturliga” 

(Neumann, 2003; s 158). Eftersom Dagens Nyheter utgår i sin rapportering från ett nationellt 

perspektiv blir det intressant att se hur den nationella (svenska) och internationella (NATO) 

parten framställs i tidningen. Samtidigt kan den västerländska synen på situationen och de 

olika parterna spela ett roll hur tidningen avbildar de lokala parterna.  

 



5.2.2. Aktörer i DN  

 

Dagens Nyheter har i sin rapportering om Markalemassakern visat en tendens till att 

individualisera internationella aktörer för att på det sättet framhäva deras humanitära, 

politiska eller militära agerande i Bosnien och Hercegovina. Exempelvis har tidningen 

framför allt riktat uppmärksamhet på länder som Sverige, USA, Belgien och Storbritannien, 

och deras politiska och humanitära agerande. Dock har det i DN även visats en 

kollektivisering av de olika aktörerna. Det som kännetecknar en grupp eller kollektiv är deras 

gemensamma humanitära insatser eller politiska och militära beslutfattande. Det är utifrån 

”kollektiviseringen” av de framträdande aktörerna som det blir möjligt att kategorisera de 

olika parterna. I DN kan det urskiljas tre olika grupper: offer, den lokala gruppen med en 

indelning i den bosnienserbiska och bosniskmuslimska sidan, samt den internationella parten 

med vissa länder i fokus. Utifrån DN:s rapportering om Markalemassakern har det varit svårt, 

om nästan omöjligt, att karaktärisera någon part som aggressorn. Det har funnits spekulationer 

och antaganden om vem som kan vara skyldigt till bombningen av marknaden, vilket är en 

följd av bevisen på tidigare massakrer som visade att det var den serbiska sidan som hade 

beskjutit civila. Dock när det handlar om den skyldigt bakom Markalemassakern blir 

kunskapen i detta fall ofullständig.  

 
5.2.2.1 Offer 

 

DN använder sig av strategiska metoder för att på ett tydligt sätt klarlägga vem som är offer 

av bombningen av marknadsplatsen. Fakta om antalet döda och sårade kombineras med starka 

bilder och uttalandena från de överlevda. Det finns en tydlig stilistisk skillnad i tidningens 

beskrivning av offer och andra parter och aktörer. Framställningen av de drabbade 

genomsyras av ett lyriskt språk som förstärker betydelsen av den tragiska situationen. Det 

poetiska språket kan även uppenbara journalistens uppfattning av situationen och hans 

inställning mot den drabbade parten.   
 
”Granaten träffade den populära Markalemarknaden i Sarajevo vid lunchtiden. Det 
inträngda lilla torget mitt i staden var full med folk som njöt av det vackra vädret 
och handlade. Förmiddagen hade varit relativt lugnt.” // ”… Katastrofen drabbade 
utan förvarning och från det ena ögonblicket till det andra förvandlades en scen av 
relativt frid och mager köpenskap till ett blodigt inferno. Människor fullkomligt 
höggs i bitar när granatsplitter sopade rent bland torgstånden. …” (6/2, 1994) 
 

 



Journalisten beskriver två olika moment, innan- och efterbombningsmoment, för att på det 

sättet avbilda en hopplös situation samt förmedla känslor av panik, rädsla och död. Samtidigt 

kan det i beskrivningar av dessa två moment upptäckas språkliga skillnader. Båda moment 

beskrivs på ett bildligt sätt; dock kan det i beskrivningen av situationen före attacken 

upptäckas lyriska drag som i till exempel meningen ”… folk som njöt av det vackra 

vädret…”, medan moment efter attacken beskrivs på ett dramatiskt men ändå mer formellt 

sätt. Samtidigt kan det i skildringen av situationen efter attacken upptäckas drag från 

skräckfilmgenrer då läsaren får en bild av sönderstyckade kroppar och kroppsdelar liggande 

över marknadsytan.  Beskrivningen av den positiva stunden innan attacken skapar negativa 

känslor hos läsaren då den kombineras med den negativa stunden efter bombningen av 

markanden. Kombinationen av dessa två ökar intensiteten i rapporteringen av situationen samt 

ger rapporteringen karaktäristiker av autenticitet och aktualitet. Journalisten visar att det är en 

situation förmedlad från en ”här och nu” aspekt vilket ger en känsla av en direkt och aktuell 

nyhetsförmedling. Detaljer i skildringen av situationen ökar samtidigt trovärdigheten i 

rapporteringen. Genom polariseringen av två motsatta situationer blir det enklare för 

tidningen att förmedla en kunskap om vem som är offer för attackerna i Sarajevo. Budskapet 

om de civila som offer bekräftar tidningen med hjälp av starka visuella bilder. På en av 

bilderna kan läsaren se två liggande kroppar, där den ena kroppen är utan armen och huvudet. 

Bilden visar också en man som rör sig mot den liggande kroppen. Flera personer som hjälper 

de sårade syns i bakgrunden av bilden. Trots att det finns en rörelse i bilden då fotografen 

fångar männens steg från en punkt till en annan, fryser bildens fokus rörligheten i bilden och i 

stället hos läsaren väcker känslor av sorg och medlidande. Samtidigt vill jag påpeka att 

samma bild har publicerats i Oslobodjenje. Dock uppger DN källan bakom bilden, som är 

Reuter, medan denna information fattas i Oslobodjenje. Bilden har en tillhörande bildtext som 

informerar om att den avbildade situation handlar om förflytningen av döda kroppar från 

marknadsplatsen.  

 

Budskapet om de bosniska civila som offer för de ständiga attackerna förankras i 

rapporteringen genom civilas utsagor. Dock skiljer sig denna metod från ögonvittnesmetoden 

i Oslobodjenje. DN intervjuar några civila som utger sig vara släkt eller vänner till någon av 

de drabbade. Tidningen citerar en man som skulle besöka sin väninna som låg på sjukhuset: 

 
”Jag ska hälsa på en väninna, sa Amel Borovati. Jag fick reda på att hon skadades 

igår när jag fick höra på radion att hennes mamma dödats vid attacken. Jag sprang 



nämligen hem till henne för att vara med henne då, och då berättade grannarna att 

hon låg här också. Hon är alldeles ensam kvar nu. Redan i början av kriget dödades 

hennes pappa och hennes båda bröder…” (7/2, 1994) 

 

Något som journalisten gör genom att intervjua en person som inte direkt upplevt attacken är 

att han försöker distansera sig ett steg bort från händelsen och på ett mer ”objektiv” sätt 

förmedla en bild av situationen. Det kan tolkas som att journalsten ville undvika den 

stereotypiska dramatiska ”avspeglingen” av verkligheten. Det finnas en tendens hos personer 

som direkt erfor attacken att bli stark känslomässigt påverkade, vilket kan leda till att 

återberättande av situationen efter attacken uppfattas som ”överdramatiserad”.  Journalistens 

metod kan just tolkas som ett försök till att undvika en sådan rapportering där den förmedlade 

verkligheten kan uppfattas som överdramatiserad. Dock kan intervjuer med personer som inte 

direkt upplevde attacken tolkas på ett annat sätt. Det kan indikera journalistens intresse för ett 

scoop, för en story, utan att behöva gå djupare i beskrivningen av situationen. Då det handlar 

om en aktuell nyhetsförmedling nöjer sig journalisten med att intervjua någon som kan 

bekräfta att avsikten bakom attacken på markanden var att bomba civila mål. Då mannen 

berättar om flickans situation lyckas han ändå framkalla känslor av empati och medlidande för 

de drabbade. Samtidigt får journalisten fram ett eftersträvat budskap om att det är de civila 

som är offer, vilket även bekräftar journalistens tidigare kunskap om civila som offer för 

attackerna. Det finns dock en konsekvens att DN:s rapportering, i jämförelse med 

Oslobodjenjes rapportering om Markalemassakern, uppfattas som svag och ytlig.  

 

Likt Oslobodjenje, ger även DN i sin rapportering en definition till Markalemassaker: det 

handlar om den ”värsta enskilda massakern under tjugotvå månaders belägring av Sarajevo”. 

Tidningen uppger siffror om hur många som dödades och sårades under attacken. Det kan 

dock upptäckas en skillnad i framställningen av offer mellan de två dagarna av 

rapporterringen. Medan tidningen i början av rapporteringen fokuseras på Sarajevoborna som 

offer av aggressorns våldsamma attacker, riktar DN senare i rapporteringen sin 

uppmärksamhet mot två specifika grupper av civila: ungdomar och barn.  

 
”… Sedan kom de norska bårarna med pojken …, han hade en plastpåse med blod 

på magen och några papper som såg ut som en journal hophäftade med två 

röntgenplåtar. Varligt lyfte sjukvårdarna upp hans bår och sköt in den i den stora 

pansarbilens inre…” (7/2, 1994) 

 



Fokuseringen på barn är en metod som används för att väcka starka känslor hos läsarna 

gentemot den drabbade parten. Det är de unga som mördas och det är de unga som för vidare 

en civilisation. Även om tidningen aldrig tar någon explicit ställning gentemot någon part i 

konflikten, kan det utifrån dess strategiska sätt att sammanställa informationen konkluderas 

att mördandet av de unga och barn betyder ”mördandet” av en kultur, en civilisation.  DN 

placerar tre väldigt ”talande” bilder intill denna text som publicerats den 7 februari, som visar 

att förutom barn och unga fanns det även många äldre som mördats eller skadats. En sådan 

bild visar en gammal man med bandaget på huvudet men också med ett leende på läpparna. 

Bilden indikerar att mannen trots sin skada är ”tacksam” för att han överlevde. Leendet kan 

även tolkas som en tacksamhet till FN som kommer att evakuera honom långt bort från kriget. 

I bakgrunden visas FN soldater som håller på att evakuera de sårade. Intill den bilden står en 

annan bild som talar om ett avsked mellan mor och dotter. Genom kombinationen av retoriska 

och visuella bilder lyckas tidningen förmedla känslor av smärta och sorg. Offer är inte enbart 

de döda och skadade utan även resten av Sarajevoborna som måste ta farväl av sina anhöriga.  

 

5.2.2.1.1. FN – ett offer i kriget? 

 

Ett tema som antyds i DN:s rapportering av Markalemassakern är FN-styrkornas egen 

(o)säkerhet efter bombningen av marknaden. Vid flera tillfällen försöker DN beskriva hur FN 

styrkor upplever situation i Bosnien samt vilka risker de utsätts för under bevakningen av de 

”skyddade zonerna”, samt under deras resa till Sarajevo. Enligt fakta i texterna som handlar 

om Markalemassakern, utgör den bosniska (muslimska) sidan efter Markalemassakern det 

”största hotet” mot de enskilda FN baserna, då det menas att den sistinträffade massakern 

”kan påverka bosniernas vilja att hämnas”. Journalisten fokuserar främst på de nordiska FN 

styrkorna och skriver: 

 
”På den nordiska FN-bataljonens högkvarter i Tuzla föranledde nyheter från 

Sarajevo ett snabbt utskick till de olika kompanierna ute i området man ansvarar för. 

Alla uppmanades att vara medvetna om att händelsen kunde påverka säkerheten. – 

Skärpt uppmärksamheten skall iakttas – hette det”. (6/2, 1994) 

 

Efter Markalemassakern uppstod en krissituation som ökade konfliktens intensitet mellan de 

inblandade parterna, vilket även påverkade FN:s roll som fredsmäklare i landet. Detta kan 

betyda FN:s utnyttjande av vapen för att försvara sig själv, vilket i vanliga fall försökte 



”undvikas”. DN rapporterar om att FN lade fram en plan för flyggattackerna i fall deras egna 

trupper kommer i fara: 

 

”Det är två helt olika typer av flyginsatser i Bosnien som västmakterna nu 

diskuterar. Det ena är flygunderstöd för att skydda enskilda FN-trupper som är 

hotade…” (6/2, 1994) 
 

Genom att använda sig av ord ”hotade”, vilket upprepas flera gånger i samma text, visar 

journalisten att det i Bosnien även finns faran för FN-soldaternas liv och överlevnad. Därmed 

kan läsare dra slutsatsen om att det inte enbart handlar om civila som är utsatta för ett ständigt 

hot från den/de angripande parte/n/rna, utan att det även gäller FN:s egna styrkor i Bosnien. 

När det gäller förmedlandet av en sådan information kan kritiken inte riktas mot DN eller 

journalisten som skrev dessa texter, utan mot FN som tillåter att en sådan information 

kommer ut till allmänheten. Det märks tydligt att journalisten är en förmedlare av 

informationen som representanter för de enskilda FN-trupperna uppgivit. Samtidigt kan man 

även upptäcka en kritisk ton hos journalisten då han kritiserar FN:s egocentricitet, som 

uppenbaras då FN prioriterar att skydda sina egna, beväpnade, styrkor framför de utsatta och 

obeväpnade civila i Bosnien. Journalistens kritiska inställning gentemot FN:s agerande märks 

enbart i brödtexten, medan resten av texten baseras på uttalandena från högt uppsatta 

politiker. Därmed kan det konstateras att DN vinklar sina texter utifrån uttalandena från de 

internationella aktörerna, vilket konsekvent leder till att situationen ses utifrån NATO/FN-

perspektivet. Därmed förloras även den kritik som riktats mot FN genom att DN ger utrymme 

till FN-representanten att försvara FN:s agerande.  

 

Omvandlingen av den internationella parten från att vara en aktiv aktör till att bli ett offer för 

våldsamheter och brutalitet som kännetecknar kriget i Bosnien och Hercegovina, har dock 

negativa konsekvenser för bilden av FN som fredsförmedlare. Då FN-styrkor får en 

offerbeteckning, passiviseras de omedelbart, vilket leder till att de anklagelser som riktats mot 

FN:s inaktivitet och indifferens gentemot situationen i landet bekräftas. Därmed kan det även 

konstateras att FN blir ett offer för sin egen ovilja att hantera situationen i landet på ett annat, 

effektivare sätt. Följden blir att det inte enbart är FN-styrkor som ”utsätts” för risken att bli 

anfallna av de lokala militära grupperna, utan även de som befinner sig under FN:s skydd.  

 



Medan det i DN bekräftas att det är de civila i Sarajevo som är offer för aggressorns brutala 

och hänsynslösa våld, uppstår det en moteffekt i framställningen av FN som offer. Tidningens 

avsikt kan tänkas vara att för den nationella läsarkretsen, vilken är den svenska nationen, visa 

hur den svenska FN-truppen upplever kriget och attackerna. Syftet har varit att hos läsarna 

väcka känslor av empati och medkänsla för svenska styrkor i Bosnien. Den negativa effekten 

uppstår då FN:s militära styrkor, vilka var nödvändiga för att skydda civila i Bosnien och 

Hercegovina, förvandlas till en svag part.  

 

5.2.2.2 De lokala parterna – vem är aggressorn? 

 

I diskussionen kring vem som anses vara aggressorn i Bosnienkonflikten vill jag ännu en gång 

påpeka att mitt syfte i uppsatsen inte är att undersöka vem som är skyldig till den 

sistinträffade massakern i Sarajevo, utan att se hur tidningen förhåller sig till de lokala 

parterna, samt vilken kunskap som re/produceras via DN när det gäller den skyldige bakom 

Markalemasaskern. Tidningens inställning gentemot de olika aktörerna och offret kan visa hur 

DN definierade och rapporterade om massakern, samt vilken perspektiv den utgick ifrån i 

beskrivningen av situationen, vilket vidare visar DN:s vinkling av informationen.  

 

I Dagens Nyheter uppenbaras en konflikt mellan olika aktörer om att identifiera den 

angripande parten. Det har cirkulerat spekulationer och antaganden bland de internationella 

aktörerna om vem som kan definieras som aggressorn i Bosnien, men något konkret svar har 

aldrig givits. Trots ”saknandet av bevis” har den serbiska sidan ofta anklagats för bombningen 

av marknaden. Dessa anklagelser kan antas vara ett resultat av den redan etablerade 

kunskapen om att det var den ”serbiska sidan” som låg bakom tidigare attacker mot civila i 

Sarajevo. Anklagelser mot ”den serbiska sidan” kommer främst från den bosniska regeringen. 

Denna information upprepas flera gånger i DN. Misstänksamheten gentemot 

”bosnienserberna” kommer även från en del länder inom den europeiska unionen. Dåvarande 

svenske utrikesministern Margaretha af Ugglas fördömde öppet bosnienserbernas attacker 

mot civila och kallade dessa för ”den bosniskserbiska terrorbeskjutningen av den bosniska 

huvudstaden”. Samma åsikter uttryckte även Belgien: 

 
”De allierade NATO-länderna kommer inom de närmaste dagarna att hålla 

brådskande samtal om att diskutera flyganfall mot de Bosnienserbiska styrkorna som 

belägrar Sarajevo, sade den belgiske utrikesministern Willy Claes på söndagen, 



enligt TT. Claes sade att han hoppades att alla länder skulle enas kring ett franskt 

förslag om att ge de serbiska styrkorna ett ultimatum at dra tillbaka sina soldater före 

ett visst datum. Om de vägrar kommer NATO att börja flygbomba enligt det franska 

utkastet som presenterades på söndagen…” (7/2, 1994) 

 

Enligt informationen i det citerade stycket visas det att det existerar en medvetenhet hos 

NATO om vem som är skyldig till Markalemassakern. Det är ”bosnienserberna” som från 

sina positioner runt om Sarajevo beskjuter civila. Trots att bevisen från den sistinträffade 

massakern ”fortfarande” saknas, lägger NATO fram konkreta plan över bestraffningen av ”de 

bosnienserbiska styrkorna”. Genom att ange källan till informationen avgränsar sig DN från 

kritiken riktad mot den serbiska sidan. Med en sådan inställning poängterar DN sin roll som 

en objektiv förmedlare av ”verkligheten” och fakta uppgiven från andra källor. Informationen 

i den citerade delen visar även att ”misstankar” mot den bosniskserbiska sidan som skyldig till 

attacken mot civila råder inom hela NATO-unionen, och inte enbart hos den belgiska sidan.  

 

Därefter publicerar DN återigen samma fakta om att det fortfarande saknas bevis som skulle 

utpeka någon sida som skyldig till den sistinträffade massakern i centrala Sarajevo: 

 
”FN har inte lyckats med säkerhet fastställa vem som avlossade den förödande 

granaten mot torgstånden. Det finns dock inget som tyder på att muslimerna skulle 

ha beskjutit sina egna, framhöll världsorganisationen.” (7/2, 1994) 

 

DN förmedlar två olika budskap om den angripande parten vilka i rapporteringen konstant 

kolliderar med varandra: trots bristen på bevis, planerar västmakterna ändå att anfalla den 

bosnienserbiska sidan. DN visar att det finns en medvetenhet hos västmakterna om att det är 

”bosnienserberna” som är skyldiga till Markalemasaskern. Detta kan leda till att det uppstår 

en irritation hos läsare gentemot de inblandade parterna, men även gentemot tidningen. 

Belgiens (och NATO-s) utpekande av den bosniskserbiska sidan som skyldig till dådet, samt 

FN:s planer för flygattackerna mot serbiska positioner kan hos läsarna väcka ett fördömande 

av västmakternas politiska och militära beslut, då bevisen från dådplatsen fortfarande 

saknades. I det citerade stycket finns även ett annat tema om den bosniska sidan som 

”eventuellt” skyldig till Markalemassakern. I citatets andra mening ges två implicita svar: att 

det inte är den bosniska sidan som beskjutit civila på marknaden, vilket omedelbart pekar på 

den serbiska sidan som skyldig till attacken mot civila. Även här distanserar sig DN från 

dessa påstående som uppgivits av NATO-representanter, då det uppges att informationen 



”framhölls av världsorganisationen”. När det gäller den bosniska sidan har DN dock implicit 

visat en misstänksamhet gentemot deras uttalanden om angriparen. Detta har framför allt 

uppenbarats i sättet på vilket DN journalisten informerar: 

 
”Den bosniska regeringen anklagade omedelbart serbiska artillerister för attacken. 

Inga oberoende uppgifter om vem som låg bakom attacken förelåg på 

lördagskvällen.” (6/2, 1994) 

 

Det är i ordet ”omedelbart” som misstänksamheten mot den bosniska sidans uttalande döljs. 

På ett implicit sätt ifrågasätter journalisten avsikten bakom den bosniska regeringens 

uttalande. Det krävs enligt reportern en ”neutral” part som kan bedöma vilken sida som är 

ansvarig för attacken, för att därmed även kunna förmedla en ”objektiv” fakta om angriparen. 

Samma information uppges dagen efter, den 7 februari: 

 
”… Bosniens muslimske president Alija Izetbegovic beskyllde serberna för att ha 

avfyrat granaten…” (7/2, 1994) 

 

Denna gång fördjupar journalisten informationen och skriver att den ”muslimske” presidenten 

anklagar serberna för dådet. Medan den bosniska sidan anges i religiösa termer, nationaliseras 

den serbiska parten. Detta kan antyda hur journalistens fördomar eller förkunskaper styr hans 

rapportering då den ”muslimske” presidenten kunde i stället ha betecknats som ”Bosnien och 

Hercegovinas president”. Samtidigt visar exemplet hur innehållet i DN anpassas till den 

inhemska, svenska publiken. Termen ”muslim” är en redan känd beteckning som förknippas 

med Gulfkriget mellan Irak och västmakterna. Genom att beteckna bosnier som ”muslimer” 

förenklar journalisten läsarens förståelse för situationen. Dock vill jag påpeka att samma 

beteckning av bosnier även har använts i Oslobodjenje. Skillnaden mellan Oslobodjenje och 

DN ligger dock i att det i den bosniska tidningen skrivs ”muslimer” med ett stort M som 

”Muslimer”, vilket, under perioden då Sarajevo var under belägringen, var den nationella 

beteckningen för bosnier. I DN betecknas den bosniska nationen med ett litet ”m” vilket 

omedelbart indikerar om att det handlar om muslimerna som en religiös grupp. När det gäller 

DN, skulle dess karakterisering av ”serberna” som ”ortodoxa” troligen bringa med sig 

allvarliga konsekvenser för tidningen, då länder med samma religion, som Grekland och 

Ryssland, omedelbart skulle utpekas som ”(med)ansvariga” till attacken. Genom att skriva 

”serberna” avgränsar journalisten gruppen till enbart de ”ortodoxa” som finns inom gränserna 



av före detta Jugoslavien. Det är en politisk logik som styr informationen om de lokala 

parterna eftersom det krävs en strategisk metod för hur en grupp ska presenters för att DN:s 

läsare ska förstå sammanhanget. Samtidigt kan det diskuteras kring en annan paradox som 

upptäcks i DN:s rapportering om Markalemasaskern. Journalistens negativa inställning 

gentemot den bosniska sidans anklagelser visas aldrig då det gäller de internationella 

aktörernas fördömande av ”serbernas” attacker mot civila. De internationella aktörernas 

anklagelser och uttalanden förmedlas utan att kritiseras eller diskuteras av journalisten. 

Utifrån uttalandena från de internationella aktörerna skapas ett budskap som vidareförmedlas 

och förankras i samhället som den ”sanna”. Dock blir det utifrån DN:s rapporteringen om 

Markalemassakern svårt att dra slutsatser om den angripande parten, vilket även gör att 

kunskapen om angriparen i diskursen om Markalemassakern blir ofullständig.  

 

5.2.2.2.1 FN medskyldig till Markalemassakern 

 

Kritiken mot FN kommer framför allt från den bosniska regeringens sida. FN kritiseras för att 

det, trots sin ständiga ”luftbevakning” av Sarajevo, tillåtit aggressorn att från sina positioner 

beskjuta civila. Den bosniska regeringen även påpekar att massakrer på marknaden i Sarajevo 

är en följd av embargot som västmakterna infört i Bosnien: 

 
”Vi behöver inte FN:s humanitära hjälp och ert medlidande, sa den bosniske 

vicepresidenten Ejup Ganic i brittisk tv. Vi vill bara att ni garanterar oss en 

grundläggande frihet, nämligen den att försvara oss själva. Det är ert embargo som 

skapat det helvete vi lever med i Sarajevo. Om ni hade lyft den hade vi för länge sen 

gjort slut på dem som sitter uppe bergen och ansvarar för dödandet…” (6/2, 1994) 

 

Citatet rymmer en information om att FN, trots det konstanta och brutala mördandet av det 

bosniska folket, aldrig hade övervägt att avskaffa embargot vilket blockerade bosnier från att 

försvara sig. Den humanitära hjälpen från internationella organisationer uppfattades av den 

bosniska sidan som förnedrande, då den internationella partens passivitet och indifferens 

gentemot situationen var en av de främsta orsakerna till att folkmord i Sarajevo och i resten av 

landet blir till en verklighet. Vidare anklagas FN för att ”hjälpa” serberna att genomföra 

attacker mot civila: 

 
”NATO-plan flyger var femte minut över Sarajevo. För att övervaka folkmord. …” 

(6/2, 1994) 



En sådan handling kallar den bosniske vicepresidenten för ”organisationens ohjälpliga 

undfallenhet inför Belgrad”. Även i detta fall håller sig journalisten undan diskussionen kring 

de uttalade orden från den bosniske representanten. Hans ord citeras och troligen anses vara 

tillräckliga för läsarnas förståelse för situationen. Dock finns det varken före eller efter de 

citerade delarna någon djupare information om varför embargot i landet infördes, och vilka 

konsekvenser införandet har för Bosnien och Hercegovina. FN:s ”undfallenhet inför Belgrad” 

kommenteras inte heller vilket gör att läsarnas kunskap om situationen och ”relationen” 

mellan de inblandade parterna, blir begränsad, om inte ofärdig. Det finns en politisk logik i 

förhållandena mellan de olika parterna vilket kan endast förstås om läsarna besitter djupare 

för/kunskaper om situationen i Bosnien och Hercegovina. Bristen på bakomliggande 

informationen om internationella aktörernas politiska beslut och agerande i Bosnien och 

Hercegovina gör att DN:s läsare inte får någon djupare insikt i situationen, dess 

bakomliggande faktorer, och de inblandade parterna. DN ger läsarna en begränsad kunskap 

om händelsen, vilket kan även ledda till att läsarna uppfattar situationen utifrån tidningens 

perspektiv och vinkling. Läsarnas självständiga reflektion kring och förhållningssätt till 

situationen och parterna blir därmed begränsad. Det som tidningens journalister nöjer sig med 

är att på ett ”distanserat” och ”objektivt” sätt förmedla situationen utan någon kritisk 

granskning av de politiska uttalandena. DN anstränger sig inte heller för att ge sina läsare 

någon djupare kunskap om situationen och dess kontextuella sammanhang.  

 

Genom analysen av DN:s framställning av den angripande parten, visades informationen om 

den skyldige bakom Markalemassakern vara otillräcklig för att kunna förankra kunskapen om 

angriparen i den auktoritära diskursen. Det krävs fakta som kan med säkerheten bekräfta vem 

den angripande parten i Markalefallet är. Uttalandena från olika aktörer om ”bosnienserberna” 

som aggressorn uppfattas i detta fall som antaganden och spekulationer. DN:s upprepande av 

informationen om att den angripande parten, på grund av bristande bevis, fortfarande inte 

kunde dechiffreras, gör att de internationella aktörernas ”antaganden” inte accepteras som 

tillräckliga och sanna. Det kan konstateras att DN delvis ”motarbetade” att den etablerade 

kunskapen om serberna som aggressorn vidare reproduceras. Detta kan ses som DN:s sätt att 

dölja sitt perspektiv i rapporteringen av Markalemassakern. Därför uppstår det en paradox i 

tidningens förhållningssätt till den internationella parten. Den negativa bilden av de 

internationella aktörerna som visas upp under några tillfällen kan tolkas som tidningens sätt 

att kamouflera sitt NATO-perspektiv i rapporteringen. Trots detta uppenbaras tidningens 

positiva inställning till den internationella parten då den anser att kunskapen om den 



angripande parten måste bekräftas av NATO som en ”neutral” aktör. Även bilden av den 

bosniska sidan som angriparen negligeras då den internationella parten uttalar sig om att 

ingenting ”tyder på att det var den bosniska sidan (muslimerna) som skulle ha beskjutit sina 

egna civila”.   

 

5.2.2.3 Den internationella unionen som en ”neutral” aktör i konflikten 

 

Kunskapen om den internationella parten som en ”neutral” aktör i Bosnienkonflikten är en 

konstruktion av västmakterna, vilken i detta fall reproduceras via DN till den svenske läsaren.  

Inblandningen av internationella styrkor i konflikten som sker på ett lokalt plan undviks ändå 

tills det visas att ett militärt ingripande från NATO och FN är nödvändigt för att förebygga 

katastrofala följder. Det ”neutrala” visas just i världsorganisationernas övervägande av 

möjliga strategier, där samtal och vapenvila bland inblandade parter prioriteras framför en 

militär aktion. De internationella makterna distanserar sig från någon partisk inblandning för 

att inte förorsaka upptrappning och prolongering av konflikten. Sådana teorier har kunnat 

konkluderas i DN:s rapportering av Markalemassakern, bland annat utifrån den brittiske 

försvarsministerns uttalande. DN skriver att Malcolm Rifkind ”var tveksam till om en militär 

intervention skulle leda till ett slut på kriget” i Bosnien och Hercegovina. Rifkind ger även en 

definition på kriget i Bosnien och kallar det för ”inbördeskriget”. Samma åsikt kommer från 

de svenska representanterna, som ”från början” hade ställt sig negativt mot flygbombningar 

mot aggressors mål. Den svenske försvarsministern menar att NATO:s militära agerande 

”sannolikt bara förlänger kriget”. De internationella aktörernas fördröjningar av militära 

aktioner mot aggressorn har varit ett upprepande tema i DN:s rapportering. Tidningen har 

framför allt poängterat USA:s övervägande av militära åtgärder mot aggressorn:  

 
”… Clinton gav utrikesministern Warren Christopher i uppdrag att rådgöra med 

USA:s allierade och med FN om ”lämpliga fortsatta åtgärder”. Christopher sade i ett 

skriftligt uttalande att USA inte utesluter flygganfall från NATO om det går att 

fastställa vilken sida som bär skulden för blodbadet…” (6/2, 1994) 

 

Vad som ansågs vara ”lämpliga fortsatta åtgärder” diskuterades inte kring i DN. Dock skrivs 

det att en av dessa är flygganfall som skulle genomföras efter att resultaten från dådplatsen 

visar vem som är skyldig till attacken. Samma information uppges dagen efter, den 7 februari: 

 



”… FN har inte lyckats med säkerheten fastställa vem som avlossade den förödande 

granaten mot torgstånden. … Clinton uppmanade FN att fortsätta leta efter den 

skyldige till granatattacken innan man beslutar om några åtgärder.…” (7/2, 1994) 

 

I citatet uppenbaras en maktrelation inom FN-organisationen, där USA:s vilja till att agera 

mot aggressorn begränsas av FN:s långsamma hantering av situationen. USA framställs som 

en positiv aktör som vill ”bestraffa” de skyldiga bakom mördandet av civila. Samtidigt skapas 

kontraster mellan olika länder inom FN-organisationen som tydligt visar vilka länder som vill 

engagera sig i att försöka förändra situationen i landet och förhindra nya attacker mot civila, 

och vilka som vill hålla sig ”neutralt” till (=utanför) konflikten och de inblandade parterna.  

Den internationella parten framställs i DN även som en sammanhållen militär makt vars 

ingripande i Bosnien var nödvändig för att förhindra fortsättningen av folkmord. Dock, i detta 

fall visas en mer negativ bild av NATO och FN, då deras ”långsamma” agerande påverkade 

negativt situationen i landet. Kritiken mot NATO:s och FN:s hantering av krissituationer i 

Sarajevo har framför allt kommit från den bosniska sidan. DN journalisten skriver: 

 
”… Flera företrädare för den bosniska regeringen riktade också bitter kritik mot FN 

och omvärlden som man anser tillåter folkmord på Bosniens muslimer…” (6/2, 

1994) 

 

I citatet framgår det att det är de ”bosniska muslimerna” som är offer i kriget. Samtidigt anses 

internationella fredsorganisationen vara medskyldigt till ”folkmord” i Bosnien. Dessa 

anklagelser bekräftas då det poängteras att NATO-plan flyger ”var femte minut” över 

Sarajevo för att ”övervaka folkmord”. Det ”neutrala” får i detta fall en negativ betydelse, 

eftersom NATO-plan finns där för att förhindra folkmord, men ändå drar sig undan från något 

agerande.  

 

DN:s förhållningssätt till den internationella parten har varit tvetydig. Även om det visas att 

DN intar ett NATO-perspektiv i rapporteringen av massaker, då informationen anses vara 

giltig enbart om den kommer från ”neutrala”, internationella källor, blir det svårt att bedöma 

vilken inställning DN har gentemot denna part. Tidningen visar både en negativ och en positiv 

bild av deras politiska agerande, som kan leda till att NATO:s roll som en neutral part i 

konflikten ifrågasätts. Mycket av informationen i DN pekar på en medvetenhet hos 

västunionen om vem som låg bakom den sistinträffade massakern. Ett sådant budskap 

avslöjas i DN:s sammanfattning av uttalandet från det svenske departementsrådet : 



”… Så länge det inte finns något fredsavtal eller överenskommelse om eldupphör 

finns det egentligen bara två möjligheter för FN att agera för att få slut på 

artilleribeskjutningen: ett massivt flyggangrepp för att slå ut de serbiska 

artilleriställningarna eller att tvinga serberna att dra tillbaka sitt artilleri från 

Sarajevo…” (7/2, 1994) 

 

Enligt detta uttalande visas det att det finns en kännedom hos den internationella parten om att 

det är de ”serbiska artilleristerna” som beskjuter civila i Sarajevo. DN visar en paradox i 

västunionens uttalande om aggressorn. Medan det å ena sidan ständigt upprepas att några 

konkreta åtgärder mot aggressorn inte kan vidtas förrän resultaten från marknadsplatsen visar 

vem som låg bakom attacken, visas det å andra sidan en självklarhet i svaret på frågan om 

utövaren av våldet är. Ett sådant upptäckande kan ha negativa konsekvenser för läsarnas 

uppfattning om NATO som en neutral part i Bosnienkonflikten, då denna paradox pekar på en 

motsatt faktum om västmakternas dolda partiskhet i kriget. Denna bild av internationella 

parten försöker DN dock inte dölja.  Tidningen lägger på ett strategiskt sätt fram fakta och 

låter läsarna bedöma själva vilka relationer som döljs mellan de olika parterna. Det 

paradoxala som upptäcks i tidningens förhållningssätt till den internationella parten döljs just 

bakom den strategiska uppsättningen av informationen om FN:s agerande i Bosnien och 

Hercegovina. Balanseringen i rapporteringen uppnås då tidningen visar både en negativ och 

en positiv bild av västmakterna. Tidningen framstår som en ”objektiv” nyhetsförmedlare vars 

perspektiv i rapporteringen ”kamoufleras” på ett välgenomtänkt sätt.  

 

5.2.2.3.1 FN:s humanitära insatser i Sarajevo efter Markalemassakern 

 

I sin rapportering om bombningen av Markalemarknaden i centrala Sarajevo visar DN ett stort 

intresse för FN:s humanitära hjälp till och dess evakuering av människor skadade under 

bombningen av marknaden. Fakta om FN:s humanitära agerande har framför allt aktualiserats 

den 7 februari, två dagar efter att massakern inträffade och förmedlas inte enbart i en textlig 

form utan även visuellt. I tidningen poängteras det att den humanitära hjälpen från 

internationella organisationer erbjöds efter att den bosniska regeringen vädjade till hjälpen. 

Temat om FN:s humanitära agerande byggs upp av flera element. För det första avspeglar 

journalisten en miljö i vilken de inhemska och internationella läkarna arbetade för att hjälpa 

de skadade: 

 



” … Kosevosjukhuset är Sarajevos största. Det är en grupp slitna grå hus på en 

slutning norr om stadskärnan. Fasaderna bär åtskilliga spår av granatträffar. Många 

fönster är sprängda och har ersatts med grå plast. Det är hit de flesta offren förs efter 

de fruktansvärt regelbundet återkommande massakrerna i stan. …” (7/2, 1994) 

 

Genom en sådan beskrivning visar journalisten under vilka omständigheter läkarna jobbar för 

att hjälpa de sårade. Den humanitära insatsen får därmed en dubbel betydelse: evakueringen 

av de skadade från en miljö där de inte kan få tillräckligt med vård för att överleva, samt 

räddningen av människor från ett kaotiskt samhälle där den konstanta beskjutningen och 

bombningen hotar deras liv. Beskrivningen av miljön spelar en viktig roll för läsarens 

upplevelse av rapporteringen. Den ger rapporteringen en djupare dimension och gör den 

trovärdig.  

 

Beskrivningen av de internationella aktörernas humanitära insatser får en annan dimension då 

journalisten i artikeln publicerad den 7 februari beskriver de svårigheter och risker som 

nordiska FN styrkor ”utsätts för” under resan från sina militära baser i Tuzla till sjukhusen i 

Sarajevo: 

 
”… Vad som behövdes var ett snabbt tillskott av blod och förbandsmaterial. Men 

allra mest behövde man ambulanser för att sätta i skytteltrafik ut ur stan. Därför reste 

fyra norska ambulanser med ett läkarteam och medicinsk nödhjälp klockan 14.30 

från Tuzla. Två svenska pansarbilar gick med som eskort på leriga och osäkra vägar 

över bergen…”   (7/2, 1994) 

 

Till skillnad från den negativa bilden av NATO:s och FN:s militära agerande i landet, 

beskrivs den humanitära hjälpen som en snabb, effektiv, och professionellt genomförd 

handling som räddade många liv. Samtidigt betonar journalisten i den citerade delen inte 

enbart FN:s humanitära insatser, utan även poängterar att sådana aktioner betyder risker för 

FN soldaternas egna liv. Vidare skriver journalisten att resan från den militära basen i Tuzla 

tog åtta timmar (i vanliga fall ca en och en halv timme) att komma fram till Sarajevo. 

Journalisten anger detaljer, som exempelvis beskrivningen av vägar och avståndet mellan två 

städer, för att på det sättet ge en noggrann bild av deras livsfarliga resa fram till målet. Det 

kan uppfattas som DN:s försvarande av de internationella aktörernas roll och agerande i 

Bosnien och Hercegovina, då de vid tidigare tillfällen hade anklagats för sin passivitet och 

indifferens gentemot situationen i landet. Särskilt betonar DN de nordiska FN styrkors 



humanitära insatser i landet. Bilden av deras humanitära agerande kontrasterar den negativa 

bilden av FN:s passivitet och därmed gör dem till aktiva aktörer i Bosnienkriget.   

 

DN skildrar en annan svår situation i vilken de nordiska läkarna befinner sig i. I detta fall 

handlar det om ifrågasättandet av etiska principer då läkarna måste bland de skadade välja 

endast ett antal sårade som kommer att evakueras till sjukhusen i Europa. Beslutfattandet från 

de nordiska läkarna om vilka fall som ska prioriteras rättfärdigas i uttalandet av den norske 

sjukvårdaren Jan-Tore Strandos:   

 
”… De döende och alltför svårt sjuka vågar vi inte hantera… Det är ingen lätt 

avvägning.” (7/2, 1994) 

 

Läkarens uttalande accepteras av DN som något självklart och professionellt och indikerar att 

det finns en medvetenhet hos läkarna om att prioriteringen av vissa fall framför andra har 

förödande konsekvenser för dem som lämnas kvar i Sarajevo. Journalisten accepterar och 

förmedlar läkarens uttalande utan att på något sätt ifrågasätta eller kommentera vad 

”sorteringen” av de sårade egentligen innebär. Det uppenbaras i DN en viss ”hyllning” av de 

nordiska läkarnas humanitära insatser. I framställningen av de internationella aktörernas 

humanitära agerande i Bosnien och Hercegovina publiceras inte något fakta som skulle 

ifrågasätta eller riskera de humanitära organisationernas auktoritet och effektivitet.  

 

Samtidigt publicerar DN en information som konfronteras med den positiva bilden av 

internationella aktörernas humanitära agerande i Bosnien. Denna information är en produkt av 

den inhemska befolkningens bitterhet gentemot FN:s och NATO:s politiska och militära 

beslut och agerande i landet. Dessa organisationers militära agerande anses vara för passivt 

och otillräckligt, vilket enligt Sarajevoborna har lett till aggressors fortsatta attacker mot civila 

mål. Konsekvensen blev en humanitär tragedi som denna gång krävde 66 liv. DN:s strategi 

har varit att ställa två kontrasterande informationer mot varandra för att på det sättet visa de 

bakomliggande orsakerna till massakern, det vill säga vad det är som orsakat eller lett till att 

dessa massmord fortsätter, samt vilka konsekvenser detta har gentemot den bosniska nationen. 

Det sker en typ av polarisering i DN:s framställning av den internationella parten. Den 

positiva bilden av internationella aktörernas humanitära agerande ställs mot den negativa 

bilden som visar FN:s politiska och militära passivitet gentemot situationen i landet.  Dock 

skapar polariseringen en moteffekt som visar organisationen som medskyldig till attacker i 



Sarajevo. Utifrån intervjuerna med Sarajevoborna samt utifrån uttalandena från den bosniska 

sidan anses de internationella organisationerna vara medskyldiga till massakern på 

marknaden. Exemplet på detta kan vara amerikanernas humanitära insatser i Bosnien efter 

Markalemassakern. DN betonar amerikanernas ”villighet” till att hjälpa de drabbade i 

Sarajevo. I tidningen uppges det bland annat att amerikaner hade ordnat en ”katastrofklinik” 

på flygplatsen i Sarajevo för att kunna ge en akut hjälp till offren: 

 
”Den första sorteringen skulle sedermera kompletteras med ytterligare 

undersökningar ute i en hastigt upprättad katastrofklinik som amerikanerna ordnat 

på flygplatsen. Redan tidigt på morgonen hade amerikanska Herkulesplan med 

personal och utrustning landat i Sarajevo. … Det fanns fem stora ambulansplan 

tillgängliga och i Frankfurt hade vårdplatser för 160 personer gjorts i ordning.” (7/2, 

1994) 

 

Journalisten riktar uppmärksamheten på USA:s humanitära insatser och deras snabba 

agerande för att kunna rädda så många liv som möjligt. Vidare skrivs det att trots de ”stora” 

insatserna som amerikanerna gjort i Sarajevo, anklagas de ändå för sin passivitet: 

 
”Amerikanernas stora insats kommenterades emellertid med viss bitterhet bland 

människor i gruppen av nyfikna utanför sjukhuset. Både den och FN-uppbådet och 

NATO-planen som i timmar larmade över stan i något slags halvhjärtad 

styrkedemonstration, uppfattades för lite och framför allt för sent..” (7/2, 1994) 

 

Det citerade stycket kompletteras med en mans skarpa kommentarer riktade mot 

internationella aktörernas hantering av situationen i landet: 
 

”Igår skulle de ha flugit, sa en man. Igår och för länge sedan, men ni har aldrig 

vågat. Det är Milosevic och Karadzic som vågar och vill, och det är vi som dör.” 

(7/2, 1994) 
 

Trots amerikanska styrkors ”stora” humanitära insatser efter den sistgenomförda massakern, 

kritiseras de för att ”fördröja” med vidtagandet av nödvändiga åtgärder som skulle förhindra 

fortsatta attacker mot civila. Den intervjuade mannen kan tolkas som en representant för det 

bosniska folket som menar att Nato oh FN ”inte vågar” trotsa och konfrontera de serbiska 

ledarna. Dock mildras kritiken gentemot de internationella aktörerna genom att journalisten 

använder sig av ord som ”hastigt upprättad”, ”fem stora ambulansplan tillgängliga”, samt 



”stora insats”, vilket visar att det finns ansträngningar hos den internationella västunionen till 

att hjälpa de drabbade. Därmed kamoufleras den militära och politiska fiaskot i Bosnien och 

Hercegovina och det snabba och enorma humanitära agerandet sätts i fokus. Genom att lyfta 

upp och koncentreras i rapporteringen på FN:s humanitära insatser visas tidningen implicit sitt 

perspektiv i rapporteringen. Samtidigt indikeras det också i citatet att det bosniska folket inte 

”tillräckligt” uppskattar de internationella aktörernas hjälp och deras riskerande av sina egna 

liv.   

 

5.2.3 Sammanfattning av DN:s rapportering om Markalemassakern  

 
Genom analysen av DN:s rapportering om Markalemassakern har det visats att tidningen tog 

en distanstagande attityd gentemot situationen och de lokala parterna inblandade i konflikten. 

Kunskapen om situationen förmedlas via uttalandena från politiker. Metoden är en hög 

affinitet, då tidningen använder sig av politiska och militära profiler som källan till 

informationen. Den bosniska regeringens uttalande om situationen och aktörerna är ett 

exempel som demonstrerar hur en kunskap förmedlas och förankras utan att tidningen 

nödvändigtvis kommenterar och diskuterar kring denna: 

 
”Vi behöver inte FN:s humanitära hjälp och ert medlidande, sa den bosniske 

vicepresidenten Ejub Ganic i brittisk TV. Vi vill bara att ni garanterar oss en 

grundläggande frihet, nämligen den att försvara oss själva. Det är ert embargo som 

skapat det helvete vi lever med i Sarajevo. Om ni hade lyft den hade vi för länge sen 

gjort slut på dem som sitter uppe i bergen och ansvarar för dödandet…” (6/2, 1994) 

 

I detta uttalande förmedlas en kunskap om vem som är offer och vem som är utövaren av 

våldet över civila i Sarajevo. Samtidigt förmedlas det också att den internationella, ”neutrala”, 

parten delvis är ansvarig för ”folkmord” i Bosnien.  Genom införandet av embargo i landet 

blockerades bosnier från att försvara sig mot aggressorns attacker. Om tidningen hade ställt 

den citerade uttalande mot en annan, kontrasterande information om situationen, som till 

exempel försvarandet från den internationella sidan, skulle den bosniske vicepresidentens 

uttalande möjligtvis ifrågasättas. Samtidigt beror validiteten i någons uttalande på vilka 

motparter som journalisten kombinerar i produktionen av en kunskap. Om journalisten ställde 

uttalandena från någon internationell politiker mot den bosniske politikerns uttalande, skulle 

denna informations validitet minska eller ifrågasättas. Dock, om Ganics kritik i stället hade 



konfronterats med uttalandena från den serbiska sidan hade det varit svårare att bestämma 

vilken information som är den ”korrekta”, eftersom båda parterna är involverande i 

konflikten. Som en konklusion kan det sägas att validiteten och re/produktionen av en 

kunskap eller information beror på vilka parter som tidningen ställer mot varandra. Jag anser 

att dessa parter väljs strategiskt för att hos läsarna uppnå en önskad effekt gentemot 

situationen och aktörerna. Här är nämligen tal om journalistens makt över framställning av 

olika aktörer i tidningen, vilket kan leda till att läsare accepterar den, utifrån tidningens 

synvinkel, konstruerade bilden av de aktuella parterna, relationen mellan dessa och av 

”verkligheten”. Detta leder till min andra slutsats om att kunskapen i den hegemoniska 

diskursen om internationella aktörer som ”neutrala” parten bekräftas, eftersom deras 

”neutralitet” gör att de anses vara den mest trovärdiga källan till informationen. Samtidigt kan 

även dess passivitet eventuellt tolkas som en ”neutral” hållning till situationen i Bosnien. Det 

kan också konstateras att anledningen till att journalisten lät vicepresidentens uttalande tala 

för sig själv utan att den på något sätt konfronteras eller ifrågasätts är att den innehåller en 

mängd viktig fakta som tidningen ville förmedla till sin publik. Uttalandet består av en 

information om embargot, om vem som införde det, samt vilka konsekvenser det har 

gentemot den bosniska nationen. Då denna information kommer från en politiker behöver 

journalisten inte skriva om det själv. Samtidigt kan det också sägas att eftersom fakta om 

embargot inte på något sätt trotsas eller ifrågasätts kan det leda till en annan slutsats om att 

tidningen accepterar denna information som ”sann”. Dock kamoufleras tidningens eller 

journalistens inställning gentemot denna information just genom att den låter en biperson tala 

om läget i landet.  

 

Det finns en politisk logik i uttalandet från den bosniske vicepresidenten. Enligt min 

uppfattning av hans uttalande, kan embargot uppfattas som ett strategiskt drag från den 

internationella sidan till att ”paralysera” bosniernas själförsvar. Embargot var ett medvetet 

beslut som infördes för att ”påverka” konfliktens upptrappning. Dock visades den ha negativa 

konsekvenser för den bosniska nationen. Vicepresidentens uttalande har dock aldrig 

kommenterats av tidningens journalist, utan tidningen, genom att publicera denna information 

(bland många andra) låter läsarna, att utifrån sitt perspektiv, bedöma situationen och 

relationen mellan de inblandade parterna. Därmed uppenbaras en annan metod som 

journalisten använder sig av i rapporteringen av Markalemassakern. Det handlar om den ”låga 

affiniteten” då journalisten på ett ”objektivt” sätt skildrar situation. Den låga affiniteten 

uttrycks bland annat i tidningens beskrivning av situationen: 



 
”Lördagens attack var den utan jämförelse blodigaste i den belägrade bosniska 

huvudstaden.” (6/2, 1994) 

 

Journalisten uppger på ett abstrakt sätt att den sistinträffade massakern var den blodigaste 

under Sarajevos belägring. Att situationen ”var” den blodigaste är ett ”bekräftat” faktum 

förmodligen skapat utifrån en jämförelse mellan antalet döda och sårade under den sista 

bombningen av marknaden och tidigare attackerna mot civila. Därmed kan det konstateras att 

det, i rapporteringen av Markalemassakern, görs en kombination av en låg och hög affinitet 

för att journalisten, genom uttalandena från auktoritetspersoner, ska ”dölja” sin närvaro i 

texten. Journalisten framstår som en förmedlare av ”verkligheten” där informationen 

presenteras som ett självklart faktum. Något som är enligt Ekström och Nohrstedt typiskt för 

den objektiva journalistiken är att källan bakom informationen utelämnas (Ekström & 

Nohrstedt, 1996; s 52).  Detta har visats i journalistens beskrivning av situationen (ovan 

citerade meningen), då källan bakom detta faktum inte har uppgivits. Dock visas det i DN:s 

rapportering ett annat fall, där journalisten i citerandet av uttalandena uppger källan bakom 

informationen. Det handlar antingen om något av nyhetsbolagen eller om auktoritativa 

politiska personer. Detta indikerar journalistens sätt att distansera sig från informationen och 

visa att det handlar om rekonstruktionen verkligheten som betyder en objektiv 

nyhetsförmedling. Samtidigt kan det konstateras att vinklingen i DN:s rapportering om 

Markalemassakern har varit tydlig. I beskrivningen av humanitära insatser och rapporteringen 

om politiska beslut intar journalisten ett västerländskt (nationell) perspektiv. Informationen 

anpassas till den nationella, svenska publiken, för att skapa en bättre förståelse hos läsarna för 

situationen. Journalistens anpassning av informationen till kontexten inom vilken 

informationen produceras är något som Jan Ekekcranz skriver om. Han menar att för att 

”sälja” informationen måste journalisten alltid utgå ifrån vad publiken vill veta (Papadopoulos 

& Höijer, 1996; s 126). Exempelvis har tidningen i skildringen av FN:s humanitära insatser 

betonat de nordiska styrkornas insatser, vilket kan tolkas som att denna FN-trupp mest 

intresserar DN:s läsare.  

 
”Det var köer och kaos och hjärtslitande avsked när FN på söndagen började 

evakuera en del av de skadade från granatattacken i stan dagen innan. Fyra norska 

pansarbilar – ambulanser som under natten körts ned från Tuzla med svensk eskort – 

ombesörjde den första biten av resan, transporten ut till flygplatsen. …” (7/2, 1994) 

 



I beskrivningen av de nordiska styrkornas evakuering av de sårade utgår journalisten ifrån ett 

kontextuellt perspektiv för att på det sättet visa under vilka omständigheter dessa soldater 

arbetar för att hjälpa de drabbade. Det handlar inte enbart om en ”vanlig” resa mellan två 

platser, utan bilden av deras färd från Tuzla till Sarajevo beskrivs på ett dramatisk sätt med 

ord som ”kaos”, ”hjärtslitande avsked”, ”under natten”. Genom dessa ord vill journalisten 

skildra en (livs)farlig och kaotisk situation och därmed hos läsarna väcka empati och 

medkänsla för de nordiska ”soldaterna”.  

 

DN:s rapportering av Markalemassakern kan relateras till Jan Ekecrantz ”dagliga 

nyhetsrapportering”. Ekecrantz skriver om två olika genrer eller berättarstrategier inom den 

dagliga nyhetsrapporteringen, där den ena ”opererar med mycket litet och den andra med 

mycket stor distans till händelsen” (Papadopoulos & Höijer, 1996; s 126). Båda genrer har 

uppenbarats i rapporteringen. När det handlar om den första beskrivningsstrategin använde sig 

tidningen i skildringen av situationen av dramatiska bilder på döda kroppar, sår och 

kroppsdelar för att på det sättet bekräfta kunskapen om de civila som offer av bombattacken. I 

rapporteringen bekräftas även kunskapen om att massakern på marknadsplatsen i centrala 

Sarajevo var ett ”blodbad” (6 februari, 1994), som krävde många liv. När det handlar om den 

andra berättarstrategin utgår journalisten i konstruktionen av en kunskap ifrån uttalandena 

från diplomater och förhandlare. En sådan strategi har genomsyrat en stor del av DN:s 

rapportering om Markalemassakern, då viktiga frågor om till exempel de internationella 

aktörernas planer över en konkret lösning på situationen i landet samt deras militära 

ingripande har just besvarats genom politikernas uttalanden. Ett annat typiskt drag förknippad 

med denna strategi och som uppenbarats i DN är att tidningen ofta uppger att informationen 

kommit från någon nyhetsbyrå som till exempel Reuters/TT, EPA och AP. I vanliga skulle 

man kunna säga att Ekecrantz andra berättarstrategi kontrasterar Ekströms och Nohrstedts 

teori om den objektiva nyhetsförmedlingen som ofta saknar uppgivna källor bakom 

informationen. Samtidigt kan det konstateras att det gemensamma för dessa två teorier är att 

de fungerar som ett sätt för journalisten att dölja sin närvaro i rapportering samt att genom 

uppgivningen av källor distansera sig från den förmedlade informationen. Strävan efter att 

bekräfta existensen av den objektiva nyhetsrapporteringen genomsyrar DN-rapporteringen 

och uppnås genom olika metoder som politiska uttalandena, ögonvittnesmetoden eller 

relateringen till andra nyhetsbolag som källor bakom informationen.  

 



Dock uppenbaras det i rapporteringen även journalistens kritiska inställning gentemot olika 

aktörer. Det kritiska förhållningssättet avslöjas i två fall. I det första fallet visar analysen att 

journalisten på ett indirekt sätt ifrågasätter den bosniska regeringens anklagelser mot den 

serbiska sidan som skyldig till Markalemassakern. Som det framgick i analysen har 

journalistens ifrågasättande av den bosniska regeringens uttalande visats i ordet ”omedelbart”, 

i vilken döljs en kritisk ifrågasättande.  Denna ifrågasättande tonas dock ner under 

fortsättningen av rapporteringen då det visades att samma åsikter om angriparen även kommer 

från den internationella sidan. Ett annat exempel på den kritisk granskande journalistiken är 

journalistens kritiserande av de internationella aktörernas ”riktiga” avsikter bakom 

förberedelser inför flygattacker i Bosnien: 

 
”FN är berett att ta till flyg för att försvara egna trupper i Bosnien – men knappast 

för att förhindra massakrer på civila i Sarajevo, Mostar och Gorazde. …” (6/2, 

1994).  

 

Kritiken i den citerade delen är omöjlig att missa. På ett tydligt sätt lägger journalisten fram 

sin åsikt om att förberedelser inför flyganfall är till FN:s egen nytta och inte för att skydda de 

utsatta civila i landet från aggressorn massakrer. Kritiken uppenbaras i ordet ”knappast”, som 

innehåller ett ironiskt drag i sig. Dock är detta en enda gång som tidningen kritiserar de 

internationella aktörerna. Kritiken gentemot den internationella parten kommer i en annan 

skepnad via diplomater eller via uttalandena från Sarajevoborna, men inte direkt från 

tidningen. Tidningens distanstagande från någon mer kritik gentemot den internationella 

parten kan särskilt märkas under rapporteringens den 7 februari, då tidningens journalister 

enbart håller sig till rollen som förmedlare av fakta utan någon kritisk förhållningssätt till den 

internationella parten. Därmed kan det konstateras att, trots kritiken gentemot de 

internationella aktörerna, tonas ”fördömandet” av internationella partens ”själviskhet” eller 

passivitet ner genom att tidningen lyfter upp och koncentreras på de humanitära insatserna 

som denna part gjort i Bosnien efter Markalemassakern. Även NATO:s förhandlingar om 

vidtagandet av eventuella militära åtgärder mot aggressorn har framställts som en handling 

som indikerar att förändringar av situationen så småningom ”kommer att ske” och detta 

”tackvare” NATO:s och FN:s ingripande. Journalistens kritik mot FN har varit en strategisk 

metod för tidningen att dölja sin ”pro-NATO” profil. Om tidningen inte vid någon gång 

kritiserat världsorganisationens agerande skulle tidningens ställningstagande vara för självklar 



för läsarna. Det skulle inte mer handla om någon objektiv rapportering av situationen i 

Bosnien och Hercegovina, utan om tidningens partiska ställningstagande i Bosnienkonflikten.  

 

5.3 Analys av New York Times rapportering av Markalemassakern i 

Sarajevo 
 

Den amerikanska tidningen New York Times gav ut sin första rapport om Markalemassakern 

den 6 februari, en dag efter att massakern inträffade. I flera dagar därefter har tidningen 

rapporterat om denna händelse med varierande fokus från dag till dag. Som i andra två 

tidningar kommer jag dock endast att i analysen fokusera på texter som har fokus på dagen 

när massakern inträffade och som berör offer, de involverade parterna i konflikten samt den 

internationella aktören som den ”neutrala” parten i konflikten. Den största fokusen på 

Markalemassakern är under den 6 och 7 februari. Under senare rapporteringen berörs 

Markalemassakern på ett indirekt sätt, då det talas om NATO:s vidtagande av militära 

åtgärder som en följd av attackerna mot civila i Sarajevo. Eftersom fokus i min uppsats ligger 

framför allt på rapporteringen av momenten då Massakern inträffade, kommer jag i analysen 

av tidningens rapportering att enbart analysera texterna från den 6 och 7 februari. Som jag 

redan påpekat handlar texterna efter den 7 februari om NATO:s planer inför militära aktioner 

mot aggressorn, som en respons på den långvariga aggressionen i Bosnien och Hercegovina.  

 

5.3.1 Diskurs om Markalemassakern som den värsta attacken mot civila 

 
New York Times bygger upp diskursen om Markalemassakern på olika teman som berör de 

involverade parterna i konflikten, offer samt den internationella parten. Det finns en tydlig 

skillnad i rapporteringen mellan den 6 och den 7 februari. Under den första 

rapporteringsdagen uppmärksammar tidningen framför allt offer av massakern, och lägger 

fram visuella bilder för att på det sättet visa att det är de civila i Sarajevo som är offer för 

aggressorns hänsynslösa beskjutning av staden. Ett annat tema som uppenbaras den 6 februari 

handlar om NATO:s planer över eventuella militära strategier mot angriparen. Temat om de 

drabbade tas även upp den 7 februari, men i mindre utsträckning än i rapporteringen dagen 

innan. Fokusen under andra dagen av rapporteringen om Markalemassakern skiftar i stället till 

de internationella aktörernas vidtagande av militära åtgärder mot aggressorn. Informationen 

om NATO:s militära åtgärder mot aggressorn är strategiskt utvald, skriven och sammansatt, 

för att på ett tydligt sätt visa vilka konsekvenser de internationella aktörernas agerande i 



Bosnien och Hercegovina hade för landet och dess framtid. Temat om de internationella 

aktörernas handlande efter Markalemassakern kommer mer ingående att analyseras i avsnitt 

om den internationella parten. De internationella aktörerna kommer dock att även nämnas i 

analysen av tidningens framställning av de drabbade samt i stycket om de involverade 

parterna i konflikten. Analysen av tidningens skildring av de internationella politikernas 

agerande i Bosnien och Hercegovina kan säga en del om tidningens perspektiv, dess vinkling 

av informationen samt om tidningens profil.   

 

5.3.1.1. De internationella aktörerna 

 
Den internationella parten är den mest framträdande aktören i New York Times rapportering 

om Markalemassakern. Det rör sig om världsorganisationernas framläggning av planer över 

militära åtgärder mot aggressorn samt deras ”försök” till att förhindra upprepningen av 

likadana attacker mot civila mål i Sarajevo och även i Bosnien och Hercegovina. I 

framläggningen av fakta om de internationella aktörernas agerande i Bosnien och 

Hercegovina utgår tidningen ifrån två olika perspektiv: den nationella och det 

internationella/globala perspektivet.   

 

Det nationella perspektivet berör inrikespolitiken i USA och visar skiljaktigheten i åsikter 

bland medlemmar inom den amerikanska senaten i frågan om vidtagandet av militära åtgärder 

mot aggressorn. USA:s agerande i Bosnien och Hercegovina har varit ett utmärkt exempel för 

tidningen att visa hur USA som en världsmakt hanterar internationella kriser, men även hur de 

nationella partierna i USA skiljer sig i deras uppfattning om och inställning till Bosnienkriget 

och till de enskilda attackerna mot civila. Skillnaden i policyn mellan de amerikanska 

partierna uppenbaras i tidningen på ett implicit sätt genom uttalandena från olika diplomater. 

På ett strategiskt sätt försöker tidningen framhäva olikheter mellan två nationella partier, det 

demokratiska och det republikanska partiet, för att på det sättet klarlägga deras politiska 

ambitioner både när det gäller inrikes- och utrikespolitiken. När det handlar om USA som en 

aktör i Bosnien och Hercegovina, fokuseras tidningen framför allt på den amerikanske 

presidenten Bill Clinton. Han framställs som en central gestalt vars politiska och militära 

beslut har en avgörande roll för hur USA:s agerande uppfattas i världen. I frågan om USA:s 

reaktion på den sistinträffade massakern i centrala Sarajevo samt USA:s eventuella planer för 



att förhindra upprepade attacker mot civila uppger tidningen Bill Clintons vaga och för många 

oönskade svar: 
 

”Resisting pressure to use force in Bosnia and Herzegovina, President Clinton said 

today that there would be no immediate military retaliation for Saturday’s mortar 

attack in Sarajevo and urged the country’s three warring factions to make peace”. 
(7/2, 1994) 

 

I samband med presidentens uttalande om USA:s inblandning i Bosnienkonflikten framstår 

journalisten som en förmedlare av information. Clintons preliminära beslut kommenteras eller 

kritiseras aldrig, utan tidningen låter läsarna själva bedöma presidentens agerande. 

Presidenten anser att omedelbara flygattacker mot angriparens mål inte skulle ge några 

effektiva resultat och uppmanar inblandade sidor i konflikten att sluta fred. Utifrån fakta i det 

citerade stycket kan presidentens beslut tolkas som att han inte anser situationen i Bosnien 

och Hercegovina vara så allvarlig för att behöva dra in amerikanska styrkor in i konflikten och 

på det sättet skydda de utsatta civila. Clintons beslut om avvaktandet med vidtagande av 

militära åtgärder mot aggressorn möter dock en stark opposition inom den amerikanska 

senaten. Tidningen använder sig av en strategisk övergång från Clintons uttalande till 

republikanernas inställning gentemot kriget och massakern genom att binda dessa två 

kontrasterande uttalandena med en mening: 

 
”Mr. Clinton’s comments seemed to be running against sentiment in Congress and 

in Europe for military action.” (7/2, 1994)  

 

I den citerade meningen antyder tidningen att Clintons beslut angående USA:s agerande i 

Bosnien kritiseras både inom kongressen men även inom NATO-unionen. Även i detta fall 

håller sig journalisten distanserat både från Clintons agerande och från de oppositionella 

åsikterna. Distanstagandet uppenbaras i ordet ”seemed to” (… verkar…), med vilket 

journalsten betonar sin roll som en åskådare och en förmedlare av den verklighet han åskådar. 

Tidningen fortsätter vidare med att ge orden till representanten för det republikanska partiet 

och därmed även lyfter upp skillnaden i partiernas reaktion på och inställning till kriget i 

Bosnien och de enskilda attackerna mot civila i Sarajevo:   

 
” Senator Bob Dol, Republican of Kansas, said that the decision by the president to 

order air strikes would have “strong bipartisan support” in Congress. – I think it 



would certainly send a strong message to Belgrade- Mr. Dole, the Senate minority 

leader, told NBC News.“ (7/2, 1994) 

 

Kritiken från Bob Dol riktas inte direkt mot presidentens beslutfattande, utan implicit genom 

ordet ”would have”, då senatorn antyder att ett annorlunda beslut skulle få en effektiv 

inverkan på de serbiska ledarna i Belgrad. Samtidigt betonas det att beslutet om 

flygattackerna mot aggressorns mål skulle få ett enhetligt stöd inom Kongressen. Även i detta 

fall lyckas tidningen förmedla ett budskap till sina läsare utan att journalisten på något sätt 

involveras i diskussionen kring uttalanden från den republikanske diplomaten. Journalistens 

förmedlande rollen tydliggörs i orden ”said” och ”told”.  Reporterns distanstagande attityd 

gentemot aktörerna uppenbaras även i källan bakom information. Tidningen uppger att 

uttalandet från Bob Dol kommer från den prestigefulla, amerikanska nyhetskanalen NBC. Det 

önskade budskapet skapas genom att tidningen använder sig av det binära systemet, då 

representanter från två oppositionella partier ställs mot varandra. Enligt teorierna om den 

journalistiska verksamheten betyder användningen av det bipolära systemet en metod för 

journalisten att dölja sin närvaro och partiskhet i texten. Genom att ställa två sidor mot 

varandra förmedlar journalisten på ett objektivt sätt ett budskap till sina läsare. Dock kan det 

konstateras att det döljs en strategisk avsikt bakom urvalet av uttalandena som kontrasteras; 

syftet är nämligen att tidningen, genom att strategisk välja informationen, ska uppnå en 

önskad effekt hos publiken gentemot de olika aktörerna och situationen. 

 

En annan viktig information som rapporteras i samband med USA:s agerande i Bosnien är hur 

Bill Clintons avståndstagande från konkreta militära åtgärder mot aggressorn accepteras inom 

det demokratiska partiet. Presidentens beslutfattande skulle inte ifrågasättas i en så stor 

utsträckning om hans agerande inte hade konfronterats av medlemmar inom det demokratiska 

partiet. Medlemmar inom detta parti uppmanade den amerikanske presidenten Clinton att 

utnyttja den politiska och militära makten som USA besitter och att vidta nödvändiga åtgärder 

för att förhindra fler attacker mot civila i Sarajevo. Demokraten Joseph Lieberman menar att 

USA har en militär kappabilitet till att förändra situationen i Bosnien och Hercegovina: 

 
”We have the technical capability to go in there with airpower, supplemented by a 

very limited number of people on the ground, to direct those bombs to where we 

want them to hit, he told Cable News Network.” (7/2, 1994) 

 



Genom uttalandet från Lieberman förmedlar tidningen ett budskap om att USA med 

tillämpningen av rätta metoder kan påverka situationen i Bosnien. Publiceringen av en sådan 

information kan leda till att motiv bakom USA:s avvaktande med ett militärt agerande efter 

massakern i Sarajevo ifrågasätts. Tidningen visar tydligt att, när det handlar om beslutfattande 

från den amerikanska sidan, den amerikanske presidenten har det sista ordet i beslutfattandet. 

Som en representant för en världsmakt, framställer Bill Clinton landets ansikte utåt, vilket 

betyder att hans beslut inte enbart visar vilken ledare han är, utan även hur engagerad USA 

som en nation är i världspolitiska frågor och hur landet utnyttjar sin mäktiga position för att 

lösa internationella konflikter och kriser. Tidningen poängterar att Clintons politiska agerande 

på den internationella diplomatiska arenan inte får något stöd från det demokratiska partiet: 

 
”Even those Democratic lawmakers who have been strongly supportive of Mr. 

Clinton today called on him to take a leadership role in the crisis.” (7/2, 1994) 

 

Det finns en viktig poäng i tidningens framställning av relationen mellan Bill Clinton och 

andra medlemmar inom det demokratiska partiet. De politiska beslut som Bill Clinton fattar  

i samband med Bosnienkonflikten framställs, utifrån de konfronterande uttalandena, som 

otillräckliga och ineffektiva. Detta kan konsekvent leda till att USA framstår som passiv och 

indifferent gentemot situationen i Bosnien och Hercegovina. Genom att opponera sig mot 

Clintons beslutfattande försöker det demokratiska och republikanska partiet motverka den 

negativa bilden av USA som ineffektiv och passiv ”åskådare” av Bosnienkriget.  Därmed har 

medier varit ett medel för dessa partier att kunna visa för den amerikanska nationen och 

världen att Clintons distanstagande från ett aktivt agerande i Bosnien inte är något som dessa 

partier godkänner. Det intressanta här är varför tidningen framställer den amerikanske 

presidenten som en ”reserverad” och ”försiktig” ledare trots de mäktiga militära ”medel” som 

landet förfogar över. Varför är det viktigt för tidningen att tydliggöra de nationella partiernas 

distanstagande attityd gentemot Bill Clinton beslutfattande? En tolkning kan vara att 

tidningen ville bekräfta sin profil som en oberoende tidningen som inte låter sig påverkas av 

makterna i landet. Uttalandena från båda partier är ett sätt att balansera innehållet genom att 

sätta två oppositionspartier mot varandra. Den uppnådda balansen i innehållet bekräftar 

tidningens objektiva inställning gentemot den nationella politiken.  

 

USA:s passiva inställning gentemot situationen i Bosnien och Hercegovina har även 

kritiserats av New York Times. I samband med detta uppenbaras en annan, mer kritisk roll, 



som tidningen intar gentemot staten och den politiska makten i USA. Den kritiska rollen visas 

dock implicit genom att journalistens närvaro abstraheras: 

 
”More than any other event in the 22-month war in Bosnia and Herzegovina, the 

mortar attack on a Sarajevo marketplace confronts the United States with a choice it 

has been determined to avoid: whether to use its weapons of war to punish the 

aggressor or its tools of diplomacy to force an unjust peace…..”  (7/2, 1994) 

 

Med en mening lyckas tidningen avslöja en information som inte enbart visar landets 

ifrågasättande av flygattackerna som den rätta strategin mot angriparen, utan även framhåller 

att tillämpningen av någon annan metod än den militära skulle innebära en orättvis handling 

mot den bosniska nationen. I sin rapportering om Markalemassakern distanserar sig tidningen 

från det nationella politiska synsättet på situationen i Bosnien och Hercegovina för att kunna 

förmedla en ”sanning” som i vanliga fall stannar bakom kongressens stängda dörrar. 

Tidningen avslöjar att flygattackerna mot aggressorn i Bosnien är en metod som USA 

försöker kringgå. Kamouflering av journalistens närvaro i texten visas i den passiva 

verbformen som journalistens använder sig av. Samtidigt kan det konstateras att journalisten 

inte helt fullföljer sitt kritiskt granskande journalistiska uppdrag då det fattas en information 

om orsakerna bakom USA:s avvaktande med flygattackerna. Svaret på denna fråga besvaras 

dock under senare skedde i rapporteringen och berör förhållandet mellan två världsmakterna, 

USA och Ryssland. Tidningens objektiva roll visas då tidningen ställer två inhemska 

oppositionspartier mot varandra för att objektivt förmedla båda partiernas åsikter om och 

inställningar till kriget på Balkan. Dock förvandlas tidningens objektivism till en mer kritisk 

inställning då USA framställs som en nation med en ledare som undviker att inse den 

allvarliga situationen i Bosnien och prolongerar USA:s inblandning i konflikten genom att 

proponera fredsförhandlingar mellan tre inblandade sidor i konflikten. USA:s undvikande av 

ett aktivt militärt agerande mot aggressorn anser tidningen handla om ett ointresse och 

indifferens som världsmakten visar gentemot folkmord i Bosnien: 

 
”Until now, the snapshots of the war do not seem to have touched Americans 

enough. Despite heart-wrenching images of gaunt men in Serbian concentration 

camps, dying children in a playground and women victimized by rape, Congress and 

the American people have largely adhered to the line that the war is a European 

problem about which the United States can and should do little to resolve. Still, the 

searing television footage of severed bodies and hysterical survivors has the 



potential to galvanize American public opinion and drive the policy of both United 

States and the West.” (7/2, 1994) 

 

Tidningen kritiserar inte enbart den politiska makten i USA, utan även en hel nation som visar 

ett svagt intresse för folkmord som sker i Bosnien. Den likgiltiga attityden som amerikanerna 

visat gentemot situationen är dock inte någon följd av mediernas bristande rapportering av 

”verkligheten” utan kan uppfattas som en konsekvens av beslutfattarnas inställning till 

situationen, vilket även kan påverka den allmänna opinionen. Samtidigt visar journalisten att 

det är ”tackvare” medier som den amerikanska nationen fått en någorlunda kunskap om 

”verkligheten” i Bosnien och Hercegovina. Avsikten är att visa att konflikter som sker på ett 

lokalt plan är problem som måste ses utifrån ett globalt perspektiv. Lösningen på de moderna 

krigen kräver samlade och enade internationella makter för att stoppa och motverka olika 

humanitära katastrofer. Tidningens budskap kan säga handla om den mänskliga tragedin i 

Bosnien vilket kan lösas enbart med internationella styrkornas ingripande. Samtidigt visar 

tidningen att medier även har bidragit till att västmakternas uppfattning om och inställning till 

situationen på Balkan till en viss grad påverkades. I tidningens rapportering om 

Markalemassakern tilldelas medier en betydelsefull roll och en stor makt som de använder i 

fall då det krävs att väcka opinionen hos allmänheten och påverka de politiska besluten. 

Genom att förmedla bilder från Bosnienkriget till det amerikanska folket avlägsnar tidningen, 

och medier generellt, gränsen mellan det lokala och det globala. Det visas att folkmord i 

Bosnien och Hercegovina inte enbart är ett lokalt problem utan ett globalt som kan lösas med 

hjälp av de samlade internationella styrkorna. Därmed konfronteras definitionen av kriget som 

produceras inom den amerikanska politiska apparaten om att ”konflikten i Bosnien och 

Hercegovina är ett europeiskt problem som USA ska hålla sig distanserat till”.  

 

Den negativa bilden om USA:s agerande i Bosnien och Hercegovina som uppenbaras i 

rapporteringen försöker tidningen kompensera genom att lyfta fram amerikanska humanitära 

insatser efter Markalemassakern. Tidningen uppger att de skadade under attacken evakuerades 

med amerikanska och ryska flygplan till amerikanska sjukhus i Europa:  

 
”Dozens of people wounded in a mortar attack on a crowded Sarajevo street market 

on Saturday began a long journey to recovery today, travelling by air and road to 

United States military hospital here as a part of the war’s largest single medical 

evacuation….” (7/2, 1994) 

 



I samband med amerikanska insatserna försöker tidningen att förstärka betydelsen av dessa 

genom ord ”largest single medical evacuation”. Genom sina insatser lyckades amerikaner 

rädda många sårades liv. Tidningen uppger vidare att fler amerikanska flygplan med 

amerikanska specialister ombord sändes till Sarajevo för att hjälpa de skadade. Samtidigt 

betonas det att amerikanska humanitära insatser har realiserats tack vare presidenten Bill 

Clintons egen initiativtagande: 

 
”President Clinton ordered the United States military to help evacuate the wounded 

from Sarajevo within hours of the mortar attack …” (7/2, 1994) 

 

Informationen visar att, strax efter att massakern inträffade, den amerikanske presidenten 

beordrade de amerikanska styrkorna att hjälpa och evakuera de skadade. Den positiva bilden 

av presidenten som uppges i detta fall är en viktig metod för tidningen för att kunna dölja sin 

alltför starka kritiska inställning som den visats har gentemot USA:s passiva agerande i 

Bosnien och Hercegovina. För att kamouflera sin ”subjektiva” inställning gentemot USA:s 

ledare blir tidningen tvungen att, trots sin profil som en oberoende tidning, balansera sin 

inställning gentemot den regerande makten i landet.  Endast på det sättet lyckas tidningen 

profilera sig som en oberoende, opartisk tidning.  

 

I rapporteringen om Markalemassakern får USA sin politiska betydelse då två nationella 

partier ställs mot varandra. Budskapet om landets agerande i världen produceras utifrån 

uttalandena från oppositionspartierna, samt utifrån tidningens rapportering om Bill Clintons 

beslutfattande i samband med situationen i Bosnien och Hercegovina. Trots att tidningens 

fokus på Bill Clinton och hans politiska agerande liknar en typ av personifiering av 

världsmakten, kan detta ändå ifrågasättas då tidningen under rapporteringen om USA:s 

politiska och militära roll på den internationella planen nämner även andra betydelsefulla 

amerikanska diplomater. Dessa politiker framställer länken mellan USA och andra NATO-

länder. När det handlar om det globala perspektivet gestaltas USA som en självständig aktör 

som tillsammans med västeuropeiska makterna försöker hitta en ”lämplig” lösning på kriget 

och massakrer i Bosnien. I rapporteringen ges två olika bilder av relationer mellan USA och 

andra NATO-medlemmar. Den första, mer negativa bilden av relationerna mellan USA och 

världsorganisationen uppenbaras i en konflikt mellan dessa två makter i frågan om 

hanteringen av attackerna mot civila i Sarajevo. Bill Clinton anklagar NATO för fördröjning 

av flygattackerna mot aggressorn i Bosnien: 



 
”On the question of an immediate military response to the mortar attack on 

Sarajevo’ main outdoor market, Mr. Clinton seemed to blame the Europeans for 

delay. “There is more reluctance on the part of some of the Europeans than there is 

on the part of the United States”, he said, “because they do have troops on the 

ground and they are worried about some retaliation coming to those troops…” (7/2, 

1994) 

 

Den amerikanske presidenten Bill Clinton riktar en stark kritik mot den europeiska 

västunionen som trots sina trupper i Bosnien och Hercegovina tillåter att folkmord i landet 

sker. Utifrån hans uttalande kan Förenta Nationerna uppfattas som likgiltiga gentemot 

situationen i Bosnien, men även egoistiska då de undviker att med vapen besvara aggressorn 

attacker för att därmed inte utsätta sina egna trupper för faran. Dock kan det i ordet ”seemed 

to” uppenbaras tidningens ifrågasättande av avsikter bakom Clinton uttalande. Detta kan 

tolkas som att tidningen anser båda aktörerna vara medskyldiga till att attacken mot civila i 

Sarajevo hade begåtts. Samtidigt kan presidentens kritik tolkas som ett försvarande av USA:s 

agerande på den internationella arenan. Kritiken som Bill Clinton fick från de nationella 

partierna för USA:s distanstagande från situationen i Bosnien, fick rättfärdigas inför den 

nationella publiken genom att kritiken i stället riktas mot en annan aktör som har sina styrkor i 

landet, men trots detta ändå tillåter att massakrer i Sarajevo sker. I rapporteringen uppenbaras 

också en maktkamp mellan olika internationella aktörer om vem som har det slutgiltiga ordet 

när handlar om auktoriseringen av flygattackerna mot aggressorn. Dock måste det konstateras 

att kampen i detta fall inte handlar om att ” vinna” rätten till det slutgiltiga ordet, utan om att 

”överlåta” det beslutfattande ansvaret till någon annan: 

 
”Secretary General Boutros Boutros-Ghali asked Nato today for authorization to 

order punitive air strikes against Serbian gun positions around Sarajevo. He already 

has the authority to unilaterally request NATO air power to defend peacekeeping 

troops in Bosnia, but he cannot order punitive attacks. In a letter today he sought 

NATO approval to order punitive air strikes if he deems them necessary. So far he 

has not requested punitive strikes.” (7/2, 1994) 

 

Tidningen visar att när det handlar om beordrandet av militära attacker, i detta fall 

flygattacker, mot aggressorn, förskjuts makten från FN till NATO. Det är NATO:s 

generalsekreterare Manfred Warner som fattar det slutgiltiga beslutet om en militär aktion 

mot aggressorn. Samma information upprepas flera gånger i rapporteringen om 



Markalemassakern, och sänder en och samma budskap om att det är FN:s generalsekreterare 

Boutros Boutros-Ghali som vill agera mot angriparen men ”hämmas” av NATO:s ofärdiga 

resultat från ”utredning” av dådplatsen. Dock publicerar tidningen en information som visar 

den riktiga anledningen till att flygattackerna mot angriparens mål undviks eller ”sköts upp”. 

Det handlar om relationen mellan väst- och östmakterna: 

 
”The Secretary General’s request for authority to call air strikes appears likely to 

involve him in a struggle with Russia which in the past has taken the view that the 

Security Council must approve any request for the use of NATO warplanes in 

Bosnia.” // “… Another problem, as French defence ministry officials conceded, is 

that any NATO air strikes in Bosnia seem likely to provoke Russia which has been 

cautious about proposals for air strikes against Serb forces to break the siege of 

Sarajevo.” (7/2, 1994) 

 

Orsaken bakom NATO:s prolongering av militära aktioner mot ”serberna” är att NATO vill 

undvika konflikten med östmakten Ryssland, som var emot flygattackerna mot ”serbiska 

positioner” utanför Sarajevo. New York Times publicerar en information om politiska 

förhållandena mellan väst och öst, vilket är av en stor politisk betydelse för att kunna förstå 

varför Ryssland ställer sig emot attackerna mot ”serbiska styrkor”, samt varför Västeuropa 

drar sig undan konflikten med Ryssland. Trots att journalisten inte synliggörs i texten, lyckas 

tidningen på ett tydligt men ändå objektivt sätt visa vad för slags politiskt ”spel” som pågår på 

den internationella, diplomatiska arenan. Det kan konstateras att medier spelar en viktig roll 

under eran av det moderna kriget; medier är en produkt av samhället för att för samhället 

kunna visa och avslöja de dolda förhållandena som sker bakom stängda dörrar. Dock i detta 

fall krävs det en ”oberoende” mediekanal oavhängig av det politiska och militära makten, för 

att kunna förmedla en ”rätt” bild av verkligheten. Begreppet ”oberoende” måste dock 

avskiljas från ordet ”objektiv”, då det krävs en stark och kritisk journalistik för att ”våga” 

avslöja vad som sker på den politiska arenan. New York Times har i rapporteringen av 

Markalemassakern delvis uppfyllt sin roll som en kritisk granskare av situationen i landet. 

Den avslöjar fakta som saknats i de andra två analyserade tidningarna. Samtidigt måste det 

sägas att uppdraget som kritisk granskar inte är helt slutförd. Det saknas en information om 

varför Ryssland opponerar sig mot attackerna mot ”den serbiska sidan”; detta är en viktig 

information som skulle visa att det under kriget på Balkan fanns en stark, om inte ”broderlig”, 

relation mellan Ryssland och Serbien. Bandet mellan dessa två länder är både historiskt och 

religiöst (Riegert, 2003; s 106-7).  Utifrån informationen i rapporteringen kan Ryssland tolkas 



som en aktör som ”hämmar” konfliktlösningar i Bosnien och Hercegovina, för att på det sättet 

skydda ”dem det står nära till”.  I rapporteringen om Markalemassakern uppger tidningen 

även aktörer som förespråkade en konkret militär handling i Bosnien som ska motverka 

upprepningen av attacker mot civila. Bland dessa länder nämner tidningen Belgien, Tyskland, 

Turkiet och Frankrike. I förhållande till detta intar tidningens journalist återigen en kritisk roll 

och menar att oavsett dessa länders vilja bakom en aktiv agerande i Bosnien, kommer deras 

förslag ändå att förbli ”tomma ord”: 

 
”… Nonetheless, strong language has been used before as international leaders have 

grappled with the Bosnian war, only to be followed by inertia and recriminations, 

and the latest French proposal seems fraught with problems.” (7/2, 1994) 

 

Tidningen kritiserar västmakterna för deras ineffektiva hantering av situationen i Bosnien och 

Hercegovina. Journalisten avslöjar att det bland NATO-länderna finns en tendens till att 

beskylla varandra för de massakrer som begåtts över civila i Sarajevo. En politisk osämja 

uppenbaras inom NATO-union när det handlar om hanteringen av Bosnienkonflikten, vilket 

konsekvent leder till att det uppstår delningar inom unionen i aktiva och passiva ”aktörer”. De 

aktiva aktörerna försöker man alltid ”paralysera”; västmakterna ska, så länge det krävs, hållas 

”utanför” konflikten som utkämpas av tre lokala sidor. Deras inblandning skulle troligen 

betyda ett partiskt ställningstagande. Paradoxalt nog visar tidningen att, trots oenigheten inom 

unionen om att välja den rätta metoden för bestraffningen av aggressorn i Bosnien, anser 

diplomater inom NATO att kriget i Bosnien och Hercegovina haft konstruktiva konsekvenser 

för sammanhållningen av den västeuropeiska unionen. Bosnienkriget har varit ett politiskt 

projekt för den västeuropeiska unionen att återskapa balansen och konsensusen inom 

ententen, som hade gått förlorade under de första åren av kriget: 

 
”Tonight, Madeleine K. Albright, the United States representative to the United 

Nations, said she was “pleased” by the Secretary General’s letter to NATO, saying 

that it showed “the United Nations and the alliance can cooperate together”. // “… 

But the market shelling appears to have jolted leaders throughout Europe to a new 

level of indignation, and pushed United States and the European Union into a new 

attempt to cooperate more closely on the war.” (7/2, 1994) 

 

Genom urvalet av informationen och uttalandena vill tidningen förmedla ett budskap om att 

kriget i Bosnien och Hercegovina kan diskuteras som ett politiskt projekt genom vilken 



NATO:s sammanhållning som en världsmakt omprövades. Medan det i början av 

rapporteringen uppges att världens reaktion på massakern var så stark att den väckte nästan en 

”vilja” hos västmakterna att ”bestraffa” den ansvarige parten bakom attacken, visas det under 

senare rapporteringen att denna entusiasm av olika skäl tonades ner. Tidningen lyckas fånga 

paradoxen som genomsyrar det internationella politiska apparaten; motsägelser uppenbaras då 

det krävs att fatta konkreta beslut om vilka metoder som NATO och FN ska tillämpa för att 

förändra situationen i Bosnien och Hercegovina.   

 

5.3.1.2 De inblandade parterna i konflikten 

 
I rapporteringen om Markalemassakern har det varit svårt att utifrån fakta i tidningen 

definiera den skyldige bakom attacken mot civila som inträffade den 5 februari 1994. Likaså i 

den svenska tidningen Dagens Nyheter, har det i New York Times visats en ”försiktighet” hos 

internationella aktörer när det gäller att peka ut den ansvarige till massakern. Genom urvalet 

av informationen och uttalandena från olika aktörer visar tidningen en paradox som döljs i de 

internationella aktörernas uttalanden om angriparen. När det handlar om definieringen av 

angriparen har informationen varierat från säkra svar till vaga antaganden, men alla dessa har 

berört en och samma aktör: den bosnienserbiska sidan. Rapporteringen från den 6 februari 

innehöll en informationen utifrån vilken man kunde konkludera att det var den ”serbiska 

sidan” som attackerade civila på Markalemarknaden i centrala Sarajevo.  
 

”It was the second heavy casualty toll in two days from the Serbian artillery on the 

mountains ringing the city. …” (6/2, 1994) 

 

Informationen i den citerade meningen visar ett säkert svar när det gäller att ange den skyldige 

bakom attacken mot civila på Markalemarknaden. Det handlar om den serbiska sidan som 

från sina positioner runt Sarajevo beskjuter oskyldiga människor. Tidningen ger fler 

upplysningar om att det var den serbiska artillerin som står bakom massakrerna i området 

Dobrinje och på Markalemarknaden, som inträffade en dag efter Dobrinjemassakern. Samma 

konklusion upptäcks i uttalandet från den amerikanske försvarssekreteraren William J. Perry, 

publicerade den 6 februari 1994: 

 



”Defense Secretary William J. Perry said today that the United States was still 

prepared to launch air strikes against Serbian gunners if their shelling of Sarajevo 

disrupts relief supplies into the besieged Bosnian capital….” (6/2, 1994) 

 

Texten från vilken är citatet taget är märkt som “Special to the New York Times”. Trots att 

journalisten bakom texten är okänd, får informationen sin validitet genom att det uppges att 

källan bakom fakta är försvarssekreteraren William Perry. Tidningen förmedlar en 

information som har ett stort värde eftersom den innehåller en mängd fakta, viktig för att 

kunna utpeka den angripande parten. Det uppges att USA planerar att vidta militära åtgärder, i 

detta fall flygattacker, mot den serbiska sidan i fall de försöker stoppa humanitär hjälp till 

Sarajevo. Tidningen får fram en bild av den serbiska militära gruppen som våldsamma och 

omänskliga, utan att tidningens objektivitet eller förhållningssätt till de inblandade parterna på 

något sätt ifrågasätts. Detta på grund av att journalisten citerar en diplomats uttalande, och på 

det sättet kamouflerar sin närvaro i texten. Informationen får sitt värde genom att en 

utomstående, auktoritativ person uttalar sig om situationen och de inblandade parterna. 

Eftersom informationens validitet aldrig ifrågasätts, accepteras den som ”sann”. Därmed 

framställs även personen bakom informationen som en trovärdig källa. Dock kan tidningens 

val av informationen delvis demonstrera vilket budskap som tidningen är ute efter. Utifrån sin 

syn på situationen väljer och kombinerar tidningen fakta och uttalanden som ska frambringa 

en eftersträvad effekt hos läsarna. 

 

Oenigheten bland NATO-medlemmar om vem som är angriparen leder till att det uppstår 

särdelningar inom västunionen i dem som öppet ”vågar” erkänna angriparen och dem som är 

mer ”försiktiga” i utpekandet av aggressorn. Detta gör att kunskapen om aggressorn blir 

ofullkomlig. Medan den amerikanske försvarssekreteraren William Perry på ett implicit sätt 

visar att det den serbiska artilleri som hotar människors liv i Sarajevo, uttalar sig dåvarande 

amerikanske presidenten försiktigt om vem som kan anses vara den angripande parten: 

 
”President Clinton… called on the United Nations to identify the attackers urgently 

and directed Secretary of State Warren Christopher to consult with allies on 

“appropriate next step”. (6/2, 1994) 

 

Det uppges att angriparen inte kan dechiffreras förrän proven från marknadsplatsen med 

säkerheten visar den skyldige bakom attacken. Redan dagen efter, i rapporteringen från den 7 

februari, ändrar den amerikanske presidenten sin åsikt (flera gånger) och menar att det är 



”highly likely” att det var ”serberna” som bombade marknaden. Dock, trots färdiga resultaten 

från dådplatsen som visade att det var en 120-mm stor granat som kastades, och trots att 

riktningen från vilken granaten kastades kunde bestämmas, uppges det återigen att det är 

svårt, om inte ”omöjligt”, att bestämma angriparen: 

 
”United Nation military officials said this made it impossible to calibrate precisely 

where the shell was fired from by examining its crater. They said it was clear, 

however, that it had come from the northeast, the direction of the Serbian position at 

Markovici, which the Bosnian Government says was the firing point….” // 

“…Although Mr. Clinton and other Administration officials said they believed that 

the Bosnian Serbs were likely responsible for the mortar attack, pinpointing the 

blame may not be an insignificant hurdle to action.  In Munich today, senior military 

officials travelling with Mr. Perry told participants in a conference on European 

security and visiting members of Congress that American military intelligence might 

never be able to determine exactly who was responsible for firing the mortar in 

Saturday’s attack, a senior Administration official said. The single mortar shell that 

hit Sarajevo was launched from a contested two- to three mile swath of territory in 

the hills outside of Sarajevo, an area held at various times by either Bosnian Serbs or 

the Bosnian Muslims, a pentagon official said.” (7/2, 1994) 

 

 I den citerade delen uppenbaras flera motsägelser när det gäller att bestämma den angripande 

parten. För det första gäller det positionen från vilken granaten avfyrades. Medan det i första 

delen sägs att bomben kom från en plats som hölls av ”serberna”, uppges det i andra delen att 

samma position, under varierande moment, hölls av både de bosniska muslimerna och de 

bosniska serberna. Konsekvensen blir att angriparen inte kan dechiffreras.  En annan 

motsägelse tyder på en försiktighet hos de amerikanska diplomaterna om att uttala sig om den 

angripande parten. Trots att det med säkerheten kunde sägas att det var ”bosnienserberna” 

som avfyrade granaten, motsäger amerikanerna sig själva genom att konstant ändra sin 

inställning mot och åsikter om den angripande parten. Den tveksamma attityden hos 

amerikanerna skapar en frustration hos allmänheten, vilket kan även leda till att tidningens 

prestige ifrågasätts då den inte lyckas förmedla ett tydligt budskap till sina läsare. Därmed blir 

tidningen tvungen att på något sätt väcka intresset hos läsarna för situationen och motverka 

enformigheten som uppstår som en konsekvens av otydliga svar och en ofullständig 

information. För att på ett konkret, men ändå objektivt sätt, fånga paradoxen som råder inom 

NATO-unionen i deras utpekande av aggressorn, kombinerar tidningen olika och motsägande 

utsagor, och på det sättet lyckas förmedla ett budskap om vad som egentligen sker inom 



internationella, diplomatiska kretsar. Tidningen kompenserar för den bristande rapporteringen 

genom att rikta uppmärksamheten på förhållandena mellan olika aktörer och politiska spelet 

som sker i Bosnien och Hercegovina. På det sättet visar tidningen att det inte är mediernas fel 

att läsarna inte får en fullkomlig bild av situationen utan politikernas, som på ett genomtänkt, 

strategiskt sätt undviker att ge en konkret svar om angriparen, och därmed även döljer sitt 

förhållningssätt till de inblandade parterna i Bosnienkonflikten. 

 

De tvetydiga amerikanska svaren om angriparen konfronteras med mer tydliga och konkreta, 

som kommer från andra NATO-länder. Exempelvis har Belgien och flera andra länder krävt 

av NATO att bifalla flygattackerna mot serbiska mål: 

 
”Belgian Foreign Minister Willy Claes called for NATO air strikes against Serbian 

positions around Sarajevo.”(6/2, 1994) // “In public statements, Belgium’s Foreign 

Minister, Willy Claes, said he would press the United Nations to authorize NATO 

air strikes against Bosnian Serb positions. France, Italy, Germany and Turkey also 

said air strikes should be considered, but Spain and Britain have opposed them, 

fearing that their own peacekeeping troops would be put at risk…” (7/2, 1994) 

 

Tidningen förmedlar en information som tydligt visar en delning bland NATO-medlemmar i 

åsikterna om aggressorn och om de militära åtgärder som borde tillämpas för att förhindra 

upprepningen av massakrerna i Sarajevo. Samtidigt visar tidningen att det inte enbart handlar 

om ofärdiga resultaten för att kunna agera, utan att det även är tal om vissa länders rädsla för 

NATO-soldaternas egna liv. På ett strategiskt sätt demonstreras det att paradoxen egentligen 

handlar om ett otillräckligt engagemang i och intresse bland NATO-länderna för att förändra 

situationen i Bosnien och Hercegovina. Inom den västeuropeiska unionen försöker man hitta 

”logiska” ursäkter som skulle fungera som en utväg för NATO att inte blanda sig in i 

Bosnienkonflikten. Det som prioriteras är ett diplomatiskt samtal inte bara mellan de 

internationella aktörerna och de inblandade parterna utan även intern mellan de involverade 

sidorna i konflikten.  

 
”Mr. Clinton hinted today that the Administration would shift from its hands-off roll 

in the stalemated peace negotiations and actively push for a peace settlement that 

would press the Muslim-led Bosnian Government to agree to the partition of the 

country along ethnic lines.” (7/2, 1994) 

 



I samband med uppdelningen av landet i etniska distrikt, upplyser tidningen sina läsare om 

konsekvenserna av delningen av landet: 

 
”…All of the peace plans gives the Serbs large chunks of territory that they seized 

through military aggression and by driving out non-Serbian inhabitants, what they 

call “ethnic cleansing.” (7/2, 1994) 

 

Medan det i första delen uppges att orsaken bakom fortsatta strider mellan de inblandade 

parterna är den bosniska sidans vägran att underteckna en delning av landet, rättfärdigas deras 

handling då tidningen informerar om att denna strategi skulle betyda en ”belöning” av 

aggressorns mördande av civila. Journalisten ”lånar” begreppet ”etnisk rensning” för att 

förklara om vilken typ av mord det är tal om. Journalisten döljer sin inställning till situationen 

bakom pronomen ”they”, för att betona att det inte handlar om journalistens subjektiva åsikt 

om det som sker i Bosnien och Hercegovina. Dock förnekas eller kommenteras denna 

information inte på något sätt, utan förmedlas som ”sann”.  

 

Även på den lokala planen visar tidningen att det existerar en ömsesidig beskyllning bland 

parterna för bombningen av marknaden Markale: 

 
”…Bosnian officials said tonight that the mortar shell that landed on the market 

today come from Bosnian Serb positions in Markovici in the mountains to the 

northeast….” (6/2, 1994) 

 

Den bosniska regeringen anklagar bosnienserberna för massakrerna i Sarajevo. De uppger 

positionerna för att därmed försäkra att dessa områden hölls av serbiska militära styrkor. 

Samtidigt förnekar den serbiska sidan sin inblandning i attacken och i stället riktar anklagelser 

mot den bosniska sidan: 

 
”The Bosnian Serb militia issued a denial it had fired the mortar round on the central 

market today, and threatened to halt relief flights to Sarajevo unless it was 

”exonerated” by the United Nations.”(6/2, 1994) // “Responsibility for the shelling 

has not been determined, but Bosnian Serbs have denied having any role in the 

attacks and indeed have accused Bosnian Muslim forces of shelling their own 

people.” (7/2, 1994) 

 



Då varje sida uppger var sin egen version av händelsen, blir det svårt för tidningen att 

konkludera ett tydligt budskap om vem som är skyldigt till massakern på marknaden. Dock 

kan det i de sista orden i citatet, ”… shelling their own people”, genomskådas ett försvarande 

av den bosniska sidan, då det menas att ingen kan vara så hänsynslös att mörda sitt eget folk. 

Samtidigt kan publiceringen av uttalandena från de inblandade parterna i konflikten uppfattas 

som tidningens balansering av innehållet i texterna, vilket är ett krav hos den objektiva 

nyhetsförmedlingen. För att undvika att på något sätt uppfattas som partisk i sökandet efter ett 

fullständigt budskap och en kunskap, blir tidningen tvungen att hitta en tredje part som ska 

utifrån en ”neutral” ståndpunkt kommentera situationen. Dock har det i analysen av New 

York Times visats att även den tredje, ”neutrala” parten, som är de internationella aktörerna, 

är en osäker källa, som av olika skäl, undviker att ge konkreta svar om vem som är skyldigt 

till massakern på marknaden.  

 

5.3.1.2.1 Den internationella parten som medskyldig till Markalemassakern 

 

Även den internationella parten har ansetts vara medskyldig till massakern på marknaden. 

Kritiken mot deras agerande i Bosnien och Hercegovina har framför allt riktas från den 

bosniska sidan:  

 
”From the Bosnian Government to the man and woman in the street, frustration and 

disgust are running deep over the failure of the outside world to stop the siege by 

Serbian gunners in the mountains above the city and over an international arms 

embargo that is seen as crippling the Muslim-led Bosnian Army against its better-

armed Serbian and Croatian enemies.” (7/2, 1994) 

 

Journalisten beskriver med hjälp av känsloladdade ord den bosniska nationens uppfattning om 

de internationella aktörernas agerande i Bosnien och Hercegovina.  Stycket består av negativt 

laddade ord som ”frustration”, ”dusgust”, som står för känslor och av ord som ”failure”, 

”embargo” med vilka beskrivs NATO:s misslyckade ansvar gentemot landet. I samma stycke 

lyckas journalisten visa vilka konsekvenser som NATO:s politiska beslut ledde till; embargot 

som gällde alla tre sidor i konflikten ”paralyserade” den bosniska sidan från att försvara sig 

mot bättre beväpnade fiender. Det finns en historisk och politisk förklaring till varför vissa 

parter, trots embargot, fortfarande förfogar över stora vapenmängder. Journalisten diskuterar 

eller kommenterar aldrig dessa frågor utan med en försiktighet och på en indirekt sätt visar att 



införandet av embargot i landet straffade bara en part: de bosniska muslimerna. Därmed 

skapas kontraster mellan de olika parterna, vilket ger en kunskap om att den bosniska sidan är 

offret i kriget, medan den serbiska och kroatiska sidan är de överlägsna parterna som 

disponerar med stora vapenmängder. Därmed kan dessa två parter även uppfattas som den 

angripande parten.  

 

Den bosniska regeringen och de bosniska civila anklagar den västeuropeiska unionen att 

genom sitt passiva agerande ”gynnat” aggressorns mördande av civila. Budskapet om den 

internationella parten som medskyldig till massakern på markanden förmedlas via uttalandena 

från de drabbade personerna. På det sättet sätter tidningen två parter, den internationella 

parten och offer, mot varandra, för att inte enbart visa vem som är offer utan även bekräfta 

kunskapen om världens passivitet och indifferens gentemot situationen i Bosnien och 

Hercegovina. Tidningen intervjuar några ögonvittnen och citerar deras åsikter om den 

internationella partens roll i landet: 

 
”-This was not Chetniks that did this; it was the world- shouted Munevera Bavtic, 

referring to the historic name of Serbian fighters that the Bosnian Serbs have 

adopted. –This is the world’s responsibility!” // -Thank you Boutros-Ghali! Thank 

you Clinton! - yelled another man…. –All the world killed this people!” (6/2, 1994) 

 

Genom uttalandena från de drabbade skapar journalisten en intensitet i berättelsen. Därmed 

blir det lättare för läsaren att identifiera sig med offer, eftersom informationen förmedlas på 

ett informellt och ”genuin” sätt. Denna metod ger berättelsen en autenticitet, och gör att den 

förmedlade informationen uppfattats som ”sann”. Verkligheten som rapporteras i tidningen 

framstår som identisk med verkligheten i Sarajevo. Kunskapen om den internationella parten 

som en ”passiv åskådare” av folkmord i Bosnien och Hercegovina bekräftas i intervjuerna 

med de bosniska läkarna.  

 
”Referring to the medical airlift from Sarajevo to Germany today, Dr. Drndo said: I 

wanted to tell this people, the United Nations, the Americans, who offered the plain, 

we don’t need any help from you. But as a doctor and a surgeon I cannot do this. But 

the other citizens who do not have my responsibilities, they are really angry in their 

souls, and they are really sorry and bitter when they talk about the world 

organisations, the United Nations and the Europeans. They are worse than Chetniks 

and Ustashe, because we knew what to expect from those fascists.” // “When another 

doctor at the hospital, Sabahudin Dizdarevic, heard about the dispatch of the 



American evacuation flight by President Clinton, he snapped: We don’t need any 

evacuation. The people who have been evacuated have already died.”(7/2, 1994) 

 

Tidningen visar att det bland Bosnier råder en enhetlig samstämmighet i uppfattningen om de 

internationella aktörernas agerande i Bosnien och Hercegovina. Den allmänna uppfattningen 

är en produkt av världens passivitet gentemot situationen i landet. Internationella 

organisationernas humanitära insatser uppfattas som något negativt, som en kompensation för 

deras paralyserade agerande som påverkade konfliktens upptrappning. Betydelsen av den 

negativa bilden av de internationella aktörerna förstärk genom att de genomförs med serbiska 

och kroatiska nationalistiska militära grupper, kända för hänsynslösa mördande av oskyldiga 

människor.  

 

Som en konklusion kan det sägas att New York Times, till skillnad från den svenska tidningen 

DN och i likhet med den bosniska Oslobodjenje, inte framställer amerikanernas humanitära 

insatser som en positiv agerande. Tidningen förmedlar en information om att USA startade 

och beordrade evakueringen av de sårade efter Markalemassakern, men den positiva bilden 

kontrasteras med och konfronteras av en mer negativ som förmedlas genom ögonvittnens 

uttalanden. Därmed får den negativa bilden en starkare och ”verkligare” betydelse, eftersom 

källan bakom informationen är de drabbade, vilket ger informationen en autenticitet. 

Tidningens journalist försöker att i rapporteringen om de humanitära insatserna utgå ifrån ett 

kontextuellt samanhang, för att därmed få fram ett budskap om vad dessa insatser egentligen 

betyder. Budskapet konstrueras utifrån motsatspar, den passiva militära och politiska 

agerande kontra de aktiva humanitära insatserna. Utifrån dessa kontraster visar tidningen att 

dessa humanitära aktioner är ett sätt för världen att försöka ”gottgöra” tragedin som delvis 

orsakats av den internationella partens indifferens gentemot situationen i Bosnien och 

Hercegovina. Den internationella partens ineffektivitet betonas genom att tidningen lägger 

fram NATO:s planer över vidtagandet av olika ”tänkbara” militära och politiska åtgärder mot 

aggressorn. Flygattackerna mot angriparens positioner har försökt att ”undvikas”, samtidigt 

som andra metoder som exempelvis fredsförhandlingar mellan inblandade parterna i 

konflikten förespråkades. Trots misslyckandet av samtalsstrategin fortsatte NATO att 

potentiera samtalsmetoden: 

 
” The United Nations special envoy, Yasushi Akashi, arrived here today, 

accompanied by the top commanders of the peacekeeping force, Gen Jean Cot of 



France and Gen. Michael Rose of Britain, and shuttled between meetings with the 

Bosnian Government and the breakaway self-styled Srpska republic trying to 

negotiate a cease-fire.” // “-I regret to tell you these discussions have not reached 

agreement yet- Mr Akashi told reporters tonight. –I emphasize that I will not 

apportion blame, and I emphasize I will continue the talks.” // “In Bosnia, a hasty 

round of shuttle-diplomacy talks led by a United Nations representative failed to 

produce a cease-fire between Bosnian Serbs and the Muslim-led Government. The 

talks collapsed today, Reuters quoted the United Nations envoy, Yasushi Akashi, as 

saying.” (7/2, 1994) 

 

Journalisten förmedlar en “här och nu” situation, vilket visar att det handlar om en aktuell 

nyhetsrapportering, vars källor är politiska internationella auktoriteter.  Detta signalerar att 

den förmedlade informationen är en objektiv och professionell nyhetsförmedling, där 

journalisten, via källornas uttalanden, skickar ett budskap till sina läsare. Att diplomatiska 

samtal mellan de inblandade parterna i kriget ”failed” och ”collapsed” visar tydligt NATO:s 

misslyckade uppgift som fredsmäklare i Bosnien och Hercegovina. Detta kan leda till 

konklusionen att tidningen, i frågan om NATO:s roll som fredsförmedlare, inte intar ett 

NATO-perspektiv. Tidningens avsikt har troligen varit att, oberoende av politiska och militära 

makter, visa sina läsare en verklighet identisk med den som pågår i Bosnien och Hercegovina. 

Samtidigt kan det konstateras att det synliggörs en medvetenhet hos tidningen om att den 

förmedlade informationen betyder en risk för NATO:s anseende som en ”neutral” 

fredsorganisation. Detta kan konkluderas utifrån det stora antalet publicerade citat från 

internationella politiker, vilket kan tolkas som att tidningen ger internationella politiker en 

”möjlighet” till att ”försvara” världsorganisationen mot anklagelserna som framför allt riktas 

från den bosniska sidan. Det kan dock sägas att den internationella politiska apparaten även 

nu misslyckas, då det i rapportering uppenbarades en ömsesidig beskyllning och en osämja 

bland NATO-länder om vem som är ansvarig till attacken mot civila och vilka åtgärder som 

ska tillämpas för att förhindra upptrappningen av folkmord i landet. Politiska uttalandena 

kombinerar journalisten med en information som ger läsarna en större kunskap om delningen 

av landet och hur dessa områden styrs. Journalisten förklarar att regionen ”Republika Srpska” 

är en ”självständig” och av serberna ”självproklamerat” område i Bosnien och Hercegovina. 

Journalisten intar en pedagogisk roll då han ”utbildar” sina läsare om situationen i landet. 

Kunskapen om den internationella parten som medskyldig till folkmord i Bosnien förankras i 

diskursen om Markalemassakern via den bredda informationen som tidningen förmedlar; 

samtidigt får informationen sitt värde då källorna bakom den är tydliga. Innehållet i texterna 



balanseras genom att motsatta parter ställs mot varandra. Det är en metod för tidningen att 

kamouflera sin närvaro och partiskhet i rapporteringen, och därmed bekräfta tidningens profil 

som en oberoende, objektiv och professionell nyhetsförmedlare.  

 
5.3.1.3 Offer 

 

I beskrivningen av offer använder sig journalisten av en kombination av retoriska och visuella 

bilder. I tidningens rapportering om Markalemassakern är budskapet om den drabbade parten 

tydligt: det är de bosniska civila som är det främsta offret av den långvariga aggressionen över 

Bosnien och Hercegovina. Tidningen vill poängtera att det inte enbart handlar om en 

engångsföreteelse, utan att massakrer i Bosniens huvudstad konstant pågår. För att kunna 

bevisa ett sådant budskap informerar tidningen om tidigare massakrer, var de ägde rum samt 

hur många människor som mördades under de enskilda attackerna.  I samband med detta ger 

tidningen en kronologisk översikt över de olika massakrerna i Sarajevo. Utifrån detta 

bekräftas tidningens definition av Markalemassakern om att det handlar om ”the worst 

massacre in Sarajevo’s 22 month-old siege”.  Bilderna som visar offer är tagna på ett nära håll 

till ”objektet” och visar skrikande, blodiga människor som hjälps åt av dem som överlevde 

bombningen.  

 

I rapporteringen om massakern på Markalemassakern försöker tidningen att, genom 

dramatiska och bildliga beskrivningar, komma situationen på markanden så nära som möjligt. 

Genom noggranna skildringar strävar tidningen att hos läsarna väcka en känsla om att den 

förmedlade verkligheten är identisk med den på markanden efter attacken: 

 
”SARAJEVO, Bosnia and Herzegovina, Feb.5 – A mortar shell exploded in the 

jammed central market here today, killing at least 66 people and wounding about 

200 others in the worst massacre in the 22-mount siege of Sarajevo. The ramshackle 

market of rows of steel tables was packed with weekend shoppers when the single 

120-milimeter shell hit at half past noon, sending shrapnel ripping through people 

bartering for second-hand clothes and used electrical appliances. Blood, arms, legs 

and pieces of flesh were strewn about the market. People screamed hysterically, 

rushing about to try to give help or escape. A woman lay by an overturned table, her 

legs severed. … Eight bodies were so mangled they could not be identified as men 

or women. … A severed head lay among what had been a display of used shoes. 



Torn bodies were tossed about, making relief workers ill as they tried to help the 

wounded….” (6/2, 1994) 

 

I rapporteringen av situationen börjar journalisten med att uppge den grundläggande fakta om 

var massakern inträffade och hur många människor som mördades och skadades under 

attacken. Samtidigt upplyser reportern om att det handlar om den värsta massakern under de 

22-månaderna av belägringen av Sarajevo. De typiska dragen av den objektiva, faktamässiga 

journalistiken överskuggas därefter av en mer beskrivande journalistik som innehåller element 

från reportagegenren. Det handlar om detaljerade beskrivningar av situationen, om en direkt 

avbildning av miljön. Trots att texten publicerades den 6 februari, en dag efter massakern, 

uppges det i början av artikel det rätta datumet, den 5 februari, som tillsammans med tids- och 

rumsadverbial ”here today” visar att det handlar om en aktuell nyhetsrapportering där 

journalisten direkt från platsen rapporterar om situationen. Artikeln innehåller drag som är 

typiska för Ekecrantz och Olssons ”fallbeskrivning” (Ekecrantz & Olssons, 1998; s 75). Det 

handlar om en avbildande konstruktion av verkligheten där situationen förmedlas på en så 

noggrann och detaljerad sätt som möjligt. Trots att journalisten inte direkt syns i texten, 

upptäcks hans närvaro genom de detaljerade beskrivningarna av miljön. Det abstrakta blandas 

med det konkreta för att på det sättet ge läsarna mer än enbart en formell information om 

situationen i Bosnien och Hercegovina. En sådan beskrivning av situationen och av de 

drabbade kan indikera tidningens/journalistens engagemang och intresse för situationen. 

Reportern vill förmedla en bild som ska väcka ett intresse hos läsarna för det som sker på 

Balkan, samt genom detaljerade beskrivningar framkalla känslor av empati och medkänsla för 

offer. Detta leder till en annan tanke om att journalisten, med hjälp av starka retoriska bilder, 

manipulerar läsarna för att få dem att på något sätt engagera sig i situationen. Det är utifrån 

det journalistiska perspektivet som tidningens läsare kommer att uppleva situationen. Därmed 

är det viktigt för tidningen att förmedla en närhetsbild av verkligheten. Detta lyckas 

journalisten genom att avlägsna strikta skiljelinjen mellan det som Ekecrantz och Olssons 

kallar för avbildande vs rekonstruerade konstruktionen av verkligheten. Genom blandningen 

av dessa två sätt att förmedla en situationen lyckas journalisten ge sina läsare en komplett 

kunskap om situationen som består av en ren fakta och ”direkta” upplevelser av situationen.  

Det kan även konstateras att detaljerade beskrivningar av situationen ger storyn ett autentiskt 

drag.  

 



I rapporteringen framstår det tydligt att det är de civila som är offer i kriget. För att bekräfta 

kunskapen om de bosniska civila som offer använder sig tidningen av ”ögonvittnesmetoden”. 

Journalisten intervjuar några personer som befunnit sig på marknaden då bomben 

exploderade: 
 

”Sakib Suskic, a retired carpenter, was one of those caught in the shelling. He had 

come to the market this Saturday with a tin can of mackerel that he had been 

keeping for a month hand hoped to swap for some flour. The explosion knocked him 

unconscious, he said later in the hospital, where he was treated for leg wounds. He 

found seven dead people lying around him. Zeljko Sahovic, 34, had gone to the 

market to sell some gas pipes and old pieces of hardware for instelling gas heating 

that Sarajevans have been trying to install in their homes this winter. Miljenko 

Milanovic, 28, was looking for some electric wires. Dzanko Puska, 75, was hopping 

to sell an old hammer. …”(6/2, 1994) 

 

Ögonvittnesmetoden används för att bevisa fakta som tidningen framlagt i sin rapportering. 

Det ger informationen ett realitetsvärde, samtidigt som journalisten genom de intervjuades ord 

framför ett budskap. Trots att dessa personers ord i texten inte citerades, utan redovisades, kan 

innehållet i texterna ändå uppfattas som en produkt av en direkt upplevt situationen. Detta 

uppenbaras i de pronomen som journalisten använder sig av för att relatera till dessa personer. 

Personernas angivna ärende och deras ålder ger den refererade verkligheten en validitet; 

journalisten har inte enbart varit ute efter att skriva en story om massakern, utan också att 

skildra hur Sarajevobornas vardag ser ut. Tidningen förankrar den förmedlade 

verklighetsbilden just genom detaljer som till exempel ögonvittnenas ärende på markanden, 

deras ålder, den detaljrika miljöbeskrivningen, med mera. New York Times journalister visar 

ett stort intresse för situationen, vilket gör att de även strävar efter att väcka samma 

engagemang och intresse för situationen hos sina läsare. Även om offerbilderna och de 

detaljerade retoriska beskrivningarna kan tolkas som en typ av manipulering av läsarna, blir 

det svårt att kritisera tidningen för en sådan förmedling av informationen. Tidningens 

rapportering bygger på en detaljrik information som består av fakta, uttalandena och 

beskrivningarna, för att så noga som möjligt visa för världen vad som egentligen sker i 

Bosnien och Hercegovina.  

 

Det nationella och globala perspektivet som tidningen utgick ifrån i sin rapportering av 

Markalemassakern har varit ett sätt för tidningen att visa vilka konsekvenser den 



internationella politiken har gentemot situationen som sker på den lokala nivån. Som det 

redan visats i analysen, har NATO:s politiska beslut haft förödande konsekvenser för den 

bosniska nationen. Införandet av embargot i landet samt NATO:s ”ovilja” till att använda sig 

av sin militära makt för att förhindra upprepningen av massakrer i Sarajevo, har inte enbart 

avslöjat deras passivitet och indifferens gentemot situationen i Bosnien och Hercegovina, utan 

även uppenbarat de dolda förhållandena mellan de internationella aktörerna och de enskilda 

lokala parterna.  Det har visats att NATO:s politiska beslut har haft negativa konsekvenser för 

en sida i kriget: de bosniska muslimerna. Därmed kan den etniska gruppen ”Muslimer” (idag 

kallade för ”bosnjaker”) karakteriseras som offer i Bosnienkriget. Genom ett strategiskt urval 

av informationen som kombinerats av ren, formell fakta och uttalandena från internationella 

diplomater, visar tidningen att västländerna som haft ett militärt ansvar gentemot Bosnien och 

Hercegovina, prioriterade att ”rädda” sina beväpnade soldaters liv samt sin relation till 

östmakten Ryssland framför räddningen av de utsatta civila i landet. Kriget i Bosnien och 

Hercegovina kan tolkas som ett politiskt ”projekt” för västunionen att testa sin styrka och 

samanhållning som ett enhetlig västeuropeisk konglomerat samt att återuppbygga 

korporationen mellan länderna inom unionen. Detta visar exempelvis tydligt i uttalandet från 

USA:s representant i FN, Madeleine K. Albright: 

 
”Tonight, Madeleine K. Albright, the United States representative to the United 

Nations, said she was “pleased” by the Secretary General’s letter to NATO, saying 

that it showed “the United Nations and the alliance can cooperate together”. (7/2, 

1994) 

 

Källan bakom informationen är USA:s utrikesminister Madeleine K. Albright. Källan bakom 

informationen spelar en stor roll för vilket värde informationen får, samt hur den uppfattats av 

informationsmottagare. Om dessa ord som Albright uttalat kommit från exempelvis någon av 

de lokala sidorna eller från de drabbade skulle de troligen få en ironisk ton. Eftersom 

informationen kommer från en högt uppsatt politiker indikerar budskapet i uttalandet en 

positiv vändning för den västeuropeiska unionen. Därmed blir objektet i stycket, som är ett 

brev, en symbol för ett lyckat samarbete mellan NATO-medlemmar. Samtidigt visas det 

genom ordet ”was” en ”låg affinitet” vilket indikerar journalistens objektiva förhållningssätt 

till informationen.  

 

 



5.3.2 Sammanfattning av New York Times rapportering om Markalemassakern 

 

Diskursen om Markalemassakern byggs upp av olika temat som handlar om olika parterna i 

konflikten. Diskursen om Markalemassakern kan karaktäriseras som en auktoritär diskurs då 

det i rapporteringen om Markalemassakern inte upptäcks någon annan diskurs som skulle 

rubba den auktoritära diskursens struktur. Samtidigt förstärker tidningen budskapet om 

massakern genom att vid flera tillfällen skriva om att ”det handlar om den värsta massakern 

under de 22-månaderna av beläggringen av Sarajevo”. I sin rapportering om massakern lägger 

tidningen fram fakta som styrks med hjälp av olika strategiska metoder, som till exempel 

genom uttalandena från nationella och internationella diplomater, samt genom 

”ögonvittnesmetoden” då informationen om attacken bekräftas genom ögonvittnenas utsagor. 

Diskursen om Markalemassakern har uppstått som en följd av händelsen, men vars innehåll 

och struktur i detta fall formats av New York Times. Genom att presentera olika parter och 

deras uttalanden, balanserar tidningen innehållet i texterna. Den visar att det handlar om en 

professionell, objektiv journalistik som är oberoende av samhällsmakterna. Genom att ge 

utrymme i tidningen till de olika aktörerna och parterna vill tidningen visa att kunskapen som 

konstruerats i diskursen inte på något sätt påverkats av de politiska makterna. Därmed kan det 

också konstateras att konsekvensen av tidningens opartiska inställning gentemot de olika 

aktörerna blir att en viss kunskap förblir ofullständig. Trots att tidningen i sin rapportering 

utgår ifrån ett västerländskt perspektiv, påverkar det inte, till skillnad från exempelvis den 

svenska tidningen DN, att innehållet i texterna blir NATO-vänlig.  Tidningen visar inte enbart 

en positiv bild av NATO:s agerande i landet eller överdriver inte med dess humanitära hjälp 

till de drabbade i Sarajevo. Det är de konkreta, militära handlingarna som New York Times 

vill fokusera på. Tidningen visar genom konstellationen av fakta och uttalandena att det 

saknas en ”vilja” hos de internationella aktörerna att militärt agera i landet och att på det sättet 

bestraffa de som är skyldiga till massakern på marknaden.  Budskapet om den internationella 

parten som passiv bekräftas i tidningen utan att journalisten på något sätt synliggörs. Det är 

genom de internationella politikernas utsagor som budskapet konstrueras och förmedlas till 

allmänheten. För att bevisa sin oberoende inställning gentemot makterna går tidningen ett steg 

längre och framställer världens fördömande av aggressorns attacker som ”falska”. Reaktionen 

bland de internationella aktörerna var stark, men inte stark nog för att igångsätta en konkret 

handling för att hejda folkmord i Bosnien och Hercegovina. Detta kan upptäckas i en kritik 

som journalisten riktar mot de internationella makterna:  

 



  ”Nonetheless, strong language has been used before as international leaders have 

grappled with the Bosnian war, only to be followed by inertia and recriminations…” 

(7/2, 1994) 
 

Det är en av de få kritiker som tidningen riktat mot de internationella aktörernas agerande i 

landet efter Markalemassakern. Det pågår konstanta samtal inom västunionen om att göra 

något åt situationen i Bosnien, men medan det samtalas, fortsätter aggressorn att utsätta de 

bosniska civila för en hänsynslös terrorism. Tidningen lyckas visa den moraliska dubbelheten 

hos NATO-länderna när det gäller att hjälpa offer i Bosnien. Utifrån analysen av 

rapporteringen kan det även påpekas att tidningens främsta uppgift har varit att visa vem som 

är offer, och vem som är den angripande parten i konflikten. Medan det visas att det är de 

bosniska civila som är de drabbade, blir kunskapen om aggressorn ofullständig. Detta är en 

följd av de ”ofärdiga resultat” från dådplatsen. Dock visar tidningen en paradox här då 

tidningens svårighet i att förmedla ett tydligt budskap om aggressorn berodde på att den 

internationella parten ville genom sitt undanhållande från direkta svar om aggressorn skydda 

sin relation till Ryssland. Därmed uppenbarar tidningen de dolda relationerna mellan väst- och 

östmakterna, och därmed även mellan västunionen och de lokala parterna. I förhållandet till 

massakern och dess följder har tidningen visat ett stort intresse för de drabbade, och försökt 

att genom en konstellation av utsagor, fakta och bilder visa bilden om offret på ett så noggrant 

sätt som möjligt. I tidningens skildring av situationen efter massakern kan det konstateras att 

tidningens avsikt har varit att för läsarna bevisa att den förmedlade verkligheten är identisk 

med den som sker i Sarajevo. I rapporteringen uppenbaras flera olika typer av journalistiken. 

Det kan nästan sägas att kombinationen av dessa typer har varit en genomtänkt strategi för 

tidningen att förmedla en känsla av autenticitet. Artiklarna börjar ofta med en ren fakta och 

presenterar en ”här och nu” situationen vilken kan relateras till den objektiva och aktuella 

nyhetsrapporteringen. Samtidigt kan det märkas en förändringsfas i innehållet ju längre 

texterna flyter mot slutet. Journalisten blandar en objektiv och formell journalistik med en 

mer informell där beskrivningar av upplevelser genomsyrar innehållet. Detta är ett typiskt 

drag för reportagegenre, eller som Ekecrantz och Olsson kallar för ”fallbeskrivningar”. Det 

handlar om en avbildande konstruktion av verkligheten där journalisten genom förmedlingen 

av direkta upplevelser och förnimmelser skapar en känsla av autenticiteten. I New York 

Times har journalisten används sig av miljöbeskrivningar för att visa sina läsare att den 

förmedlade verkligheten är identisk med den i Sarajevo. Trots att journalisten inte direkt 

uppenbaras i texten, upptäcks hans närvaro genom de noggranna beskrivningarna av miljön, 



av människor och av situationen på Sarajevos gator och i sjukhus. Samtidigt kan jag hålla 

med konstruktivisterna om att den objektiva journalistiken ännu en gång har visats inte enbart 

vara en illusion, utan även en strategisk täckmantel för journalisten att visa sina läsare att den 

förmedlade informationen är en produkt av det fakta som samlats och de uttalandena som 

publicerats, och inte av journalistens kategorisering och ett strategiskt urval av information. 

Det subjektiva upptäck i tidningens val av informationen, i dess sammanställning av 

uttalandena och utsagor som strategiskt väljs och kombineras för att förmedla ett önskat 

budskap och för att få en eftersträvad reaktion hos sina läsare. Samtidigt kan det även sägas 

att till skillnad från DN, men i likhet med Oslobodjenje, visar New York Times ett stort 

engagemang i situationen. Den tillåter sig själv att vid vissa tillfällen överta rollen av en 

kritisk granskare av de politiska makterna och därmed visar för allmänheten vad som 

egentligen pågår i Bosnien och Hercegovina. Detta kan samtidigt tolkas som tidningens sätt 

att avlägsna den enformighet som uppstår i samband med de otydliga svaren från den 

internationella parten om aggressorn eller om landets framtid. Tidningen visar att kriget och 

folkmord som pågick i Bosnien och Hercegovina var ett globalt problem, som fick lösas med 

hjälp av en samlad internationell kraft. Upptrappningen av kriget som betydde fler allt fler 

offer, ledde till att världsmakternas effektivitet i lösningen av världskonflikter och kriser allt 

mer ifrågasätts.    

 

6. Slutdiskussion kring analysen av Oslobodjenje, DN och New York     

    Times 
 
Analysen av dessa tre tidningars rapportering om Markalemassakern har gett rika resultat om 

hur rapporteringen av världshändelser ser ut beroende på tidningens utgångsperspektiv i 

rapporteringen. Uppsatsen har baserats på analysen av tre olika tidningar som i sin 

rapportering utgick från ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv. Det har visats både 

likheter och skillnader mellan utvalda tidningar när det gäller deras definiering av händelsen 

samt deras framställning av de olika parterna som på olika sätt är involverade i konflikten. 

När det handlar om den journalistiska rollen, har det i tidningarnas rapportering om 

Markalemassakern visats existera sida vid sida olika typer av journalistiken.   

 

Analysen av empirin har visat att det råder en enighet bland dessa tre tidningar om att 

Markalemassakern är ”den värsta massakern som hänt under 22-månaders belägring av 

Sarajevo”. Det finns dock en skillnad mellan New York Times och DN när det gäller att visa 



fram på vilka grunder tidningar baserar sin definiering om denna massaker.  Medan DN 

enbart nämner att det i Sarajevo skett flera attacker mot civila, lägger New York Times fram 

en kronologisk översikt över alla genomförda massakrer, samt uppger fakta om hur många 

som dödats och sårats under de enskilda attackerna. Tidningen utgår ifrån ett kontextuellt 

sammanhang för att därmed bekräfta och förankra kunskapen om Markalemassakern som den 

värsta som hade begåtts under den tvååriga belägringen av Sarajevo. Samma tendens till en 

noggrann och detaljerad rapportering har även upptäckts hos den bosniska tidningen 

Oslobodjenje. Denna tendens kan tolkas som en strävan efter en professionell rapportering 

som grundas på en noggrant undersökt information. Tidningen visar på vilka grunder 

informationen i rapporteringen baseras på, vilket ger rapporteringen en validitet. Samtidigt 

visar tidningarna att det handlar om en ”objektiv” förmedling av ”verkligheten”, då fakta i 

rapporteringen underbyggs av en annan information samt av källor bakom informationen. 

New York Times och Oslobodjenje strävar efter att utifrån ett kontextuellt perspektiv visa 

sina läsare vad situationen i Sarajevo handlar om, samt vilka de bakomliggande orsakerna till, 

samt konsekvenserna av de upprepade attackerna mot civila i Sarajevo är. Journalister i New 

York Times och Oslobodjenje intar en ”pedagogisk” roll i sin rapportering för att ge sina 

läsare en bred information om situationen i Bosnien och Hercegovina. Det handlar inte enbart 

om att förmedla en information utan om att erbjuda en kunskap om landet och om kriget. Det 

måste dock påpekas att kunskapen som förmedlas via tidningarna är en konstruerad kunskap 

om ”verkligheten”. Genom olika metoder bygger tidningarna upp en bestämd bild av 

”verkligheten” för att på det sättet uppnå en önskad effekt hos läsarna gentemot situationen 

och de olika parterna. Det kan konstateras att kunskapen konstrueras utifrån tidningens syn på 

situationen. Det gäller att få fram ett eftersträvat budskap som ska förankras i samhället som 

den ”sanna”. För att uppnå detta använder sig tidningarna av strategiska metoder som bipolära 

systemet, vittnesmålsmetoden, och kontrasterande uttalandena. De journalistiska kraven på 

tydligheten och enkelheten i rapporteringen uppfylls i New York Times och Oslobodjenje 

genom att tidningarna lägger fram en detaljerad fakta om händelsen, dess orsaker och följder. 

Samtidigt har det hos New York Times och Dagens Nyheter visats en tendens att framställa 

bosnier som en religiös grupp. Detta är också en indikator på en förenkling av informationen 

då diskursen om ”muslimerna” som en religiös grupp har visats vara förankrad i det svenska 

och amerikanska samhället.  Syftet med en sådan rapportering är att för läsarna underlätta 

förståelse för situationen. Dessa två journalistiska grundprinciper gör att det blir enklare för 

tidningen att hos läsarna väcka en medvetenhet om situationen och de olika parterna, samt att 

påverka läsarna att utifrån den journalistiska synen på situationen uppfatta massakern.  



 

Resultaten visar också att alla tre tidningar anser de bosniska civila vara offret i kriget. För att 

bevisa faktum om civila som offer använder sig tidningarna av nästan samma metoder: 

diplomatiska uttalandena där det uppges antalet döda och sårade, ögonvittnesmetoden då 

utsagor från ögonvittnena bekräftar budskapet om civila som den drabbade parten, samt 

miljöbeskrivningar genom vilka journalisten ”avbildar” situationen efter attacken, vilket ger 

rapporteringen en autenticitet och aktualitet. Alla tre tidningar kombinerar dessa utsagor med 

starka retoriska och visuella bilder för att på det sättet bekräfta sanningshalten i den 

förmedlade informationen. De tre viktiga journalistiska principerna som kännetecknar den 

moderna nyhetsförmedlingen uppfylls genom tidningarnas val av strategiska metoder. Det kan 

konstateras att rapporteringen om den drabbade parten i dessa tidningar innehåller drag från 

den dagliga nyhetsrapporteringen som Jan Ekecrantz skriver om. Det handlar nämligen om en 

berättarstrategi som grundas på starka och känsloladdade bilder på döda kroppar och blod 

(Papadopoulos & Höijer, 1996; s 126). Hos tidningarna har det uppenbarats en tendens att på 

ett dramatiskt och noggrant sätt skildra de drabbades situation och deras upplevelser av 

bombningen av marknaden. Även i detta fall handlar det om hur mottagaren ska förstå 

informationen och situationen. Det handlar om att på ett känslomässigt sätt påverka läsarna. 

Dramatiska och känsloladdade inslag i rapporteringen kan tolkas som ett sätt för tidningen att 

uppnå den önskade effekten hos läsarna gentemot situationen och aktörerna.  

 

När det handlar om framställningen av de lokala parterna, samt de internationella aktörerna, 

har det dock uppenbarats både likheter och skillnader mellan dessa tre tidningar. I samband 

med tidningarnas rapportering om de nationella och internationella aktörernas agerande i 

Bosnien och Hercegovina, uppenbaras två olika typer av journalistiken, den objektiva 

nyhetsförmedlingen och den kritisk granskande journalistiken. Dessa två typer av 

journalistiken används i alla tre tidningar sida vid sida för att därmed ge läsaren en fullständig 

bild av situationen och de politiska förhållanden som visas existera på olika plan mellan olika 

aktörer. Samtidigt är det viktigt att konstatera att den kritisk granskande journalistiken 

förekommer i minimala mått. Användningen av den kritiska journalistiken kan tolkas som 

tidningarnas försök till att be/visa sitt engagemang i och intresse för situationen på 

marknaden. Samtidigt visas det också i analysen att det är den ”objektiva” 

nyhetsförmedlingen som dominerar tidningarnas rapportering om Markalemassakern. I 

framställningen av de lokala parterna i konflikten visas den objektiva nyhetsförmedlingen 

vara mest fullkomlig hos New York Times och Dagens Nyheter. Dessa två tidningar 



publicerar uttalandena från både den bosniska och bosniskserbiska sidan för att på det sättet 

balansera innehållet. Samtidigt kan det konstateras att New York Times har, till skillnad från 

DN, och i likhet med Oslobodjenje, visat större sympatier för den bosniska sidan. På ett 

indirekt sätt och genom strategiskt utvalda uttalandena visar New York Times att det inte 

enbart är de civila i Sarajevo, utan hela den bosniska nationen tillsammans med sina ledare, 

som är offer för ett politiskt spel som utspelas mellan de internationella aktörerna och den 

serbiska sidan. Genom att avslöja de ”dolda” förhållandena mellan olika parter och makter 

visar tidningen sin legitimitet i samhället. Den ställer sig kontra den politiska makten för att 

på det sättet kunna positionera sig som en legitim, autonom makt i samhället. Avslöjandet av 

de politiska förhållandena mellan vissa aktörer, som i analysen tolkades som en orsak bakom 

prolongeringen av Bosnienkonflikten och upprepningen av massakrerna, är en strategi för 

tidningen att visa och bekräfta sin profil och funktion i samhället. Det handlar nämligen om 

ett samhällsuppdrag som medierna, enligt Niklas Luhmann, tilldelat sig själv för att på det 

sättet kunna legitimera sig i samhället som den tredje statsmakten. Genom detta uppdrag 

”kontrollerar” medier den politiska makten (Ekström & Nohrstedt, 1996; s.18).  Det 

demokratiska uppdraget är dock, enligt Luhmann, en förutsättning för mediernas överlevnad. 

Genom att kritisera den politiska makten och avslöja konspirationen visar medier också att de 

kan fungera i samhället oberoende av statsmakterna. Därmed ökar även deras status som ett 

autopoetiskt och legitimerat system i samhället som fungerar som en representant för 

allmänheten.  Ett tydligt exempel på detta visas hos New York Times och Oslobodjenje då 

tidningarna ifrågasätter den internationella politiska makten och kritiserar NATO:s införande 

av embargot i Bosnien och Hercegovina.  Båda tidningarna ansåg att en sådan lösning 

”belönar” den angripande parten och bestraffar den bosniska sidan och bosniska civila. En 

sådan inställning gentemot den internationella parten är hos den svenska tidningen oklar. 

Dagens Nyheter visar en polariserad bild av den internationella parten, då den negativa bilden 

av NATO:s politiska och militära agerande i landet tonas ner och kompenseras med 

tidningens betoning på världsorganisationernas humanitära insatser i Bosnien och 

Hercegovina. Därmed uppenbaras DN:s perspektiv i rapporteringen, som inte enbart är 

nationellt utan NATO-orienterat. Genom den polariserade bilden av den internationella 

partens agerande försöker den svenska tidningen att kamouflera sin inställning gentemot 

västmakterna. Genom kombinationen av motsatta uttalandena som visar både den dåliga och 

den goda sidan av NATO:s och FN:s agerande på Balkan, strävar tidningen att profilera sig 

som en ”objektiv” och ”neutral” nyhetsförmedlare. Dock vill jag, i enighet med Michael 

Foucault, konstatera att strävan efter objektiviteten i förmedlingen kan vara ett försök till att 



befästa en viss ideologi i samhället. NATO:s passiva inställning gentemot situationen i 

Bosnien och Hercegovina kan därmed tolkas som ett sätt för NATO att ”neutraliseras” från 

Bosnienkonflikten. Något som också tyder på DN:s NATO- perspektiv i rapporteringen är att 

den internationella parten anses vara en trovärdig källa bakom informationen. Till skillnad 

från DN distanserar sig New York Times från den nationella och internationella politiken för 

att därmed visa och bekräfta sin oberoende ställning gentemot den politiska apparaten. Den 

amerikanska tidningen vill befästa sin legitimitet i samhället genom att distansera sig från den 

politiska makten.  

 

Oslobodjenje har till skillnad från de andra två tidningarna visat en sympatiserande med den 

bosniska sidan. Det är framför allt utifrån de bosniska ledarna som kunskapen om den 

angripande parten och om de internationella aktörernas agerande i Bosnien konstrueras. 

Uttalandena från den bosniske presidenten publiceras så ofta att de kan sägas bidra till 

formandet av budskapet i rapporteringen. Oslobodjenje visades följa den bosniska sidans 

politiska linje vilket indikerar tidningens pro-bosniska profil. Att tala om en oberoende 

tidning blir i detta fall nästan omöjligt. Samtidigt kan det argumenteras kring olika faktorer 

som påverkar tidningens inställning gentemot de lokala parterna. Något som är typiskt för 

krigsjournalistiken, och som i detta fall förknippas med Oslobodjenjes rapportering av 

Markalemassakern, är polariseringsmetoden som Papadopoulos skriver om (Papadopoulos, 

2000; s 31). Den negativa bilden av fienden ställs mot den positiva av den egna sidan; 

fienden, som i detta fall är den serbiska sidan och serbiska ledare, demoniseras och förlöjligas, 

medan den egna sidans handlingar lyfts upp och framställs som de positiva. På det sättet blir 

det enklare för tidningen att skapa en bild av situationen och förmedla ett budskap om vem 

som är aggressorn och vem som är offer i kriget. Den politiska diskursen som konstrueras 

inom den bosniska, politiska apparaten anammas av och i Oslobodjenje placeras som den 

hegemoniska. Konsekvens blir att den konstruerade kunskapen som existerar inom den 

politiska diskursen reproduceras via tidningen till allmänheten och därmed accepteras som 

den ”sanna”. Dock har tidningen lyckats att genom olika strategier dölja sin roll som 

förmedlare av ett redan konstruerat politiskt budskap och genom olika metoder visar att det 

handlar om tidningens egen re/konstruktion och förmedling av ”verkligheten”.  Något som är 

nära förknippad med den lokala rapporteringen är att tidningen ofta anpassar sitt utbud till den 

sociala kontexten och den sociala uppfattningen. Situationen i Sarajevo och i Bosnien och 

Hercegovina uppfattas av läsarna utifrån en kunskapsram som tidningen skapat. Samtidigt 

konstrueras och anpassas informationen inom en diskurs utifrån tidningens uppfattning om 



vad dess målgrupp vill ha. I samband med Markalemassakern måste Oslobodjenje som en 

lokal tidning visa att dess funktion är att i allmänhetens namn visa för världen vad civila i 

Sarajevo genomgår. Det är tidningens uppdrag att väcka medvetenheten hos världen om 

situationen i Bosnien och Hercegovina. Samtidigt är syftet att, genom att framställa den 

bosniska regeringen som god och som ”offer” för en politisk konspiration som sker på den 

internationella planen, skapa en nationell sammanhållning mellan medborgarna och 

politikerna. Detta är en av krigsjournalistikens viktigaste uppdrag.  

 

Tidningarna har genom olika metoder försökt bekräfta sin profil som oberoende 

nyhetsförmedlare. De har strävat efter att styrka existensen av den objektiva och aktuella 

nyhetsrapporteringen. Objektiviteten uppnår tidningarna genom publiceringen av 

auktoriteternas uttalanden. Därmed visar tidningarna en tendens till något som Fairclough 

kallar för en hög affinitet. Genom uttalandena från politiska auktoriteter förmedlar tidningen 

ett budskap som förvandlas till en ”optimal” nyhet. Med hjälp av de politiska uttalandena 

döljer tidningen sin aktiva roll i produceringen av en bestämd kunskap. Journalisternas 

närvaro i texten osynliggörs genom källor bakom informationen. Resultaten från analysen har 

visat att de tre tidningarna används av nästan samma källor bakom informationen. Det är 

nästan samma politiska aktörer som synliggörs i tidningarnas rapportering om 

Markalemassakern. I samband med den nationella rapporteringen offentliggjorde DN 

uttalandena från svenska politiker, medan New York Times publicerade uttalandena från två 

amerikanska oppositionspartier för att därmed skapa en balans i rapportering. De nationella 

amerikanska politikerna har dock uppenbarats i både Oslobodjenje och i Dagens Nyheter. Det 

som skiljer dessa tidningar åt är att de publicerar olika fragment ur de politiska uttalandena för 

att kunna vinkla textinnehållet på ett önskat sätt. Även när det handlar om de visuella bilderna 

har Oslobodjenje och Dagens Nyheter publicerat samma bilder. Samtidigt uppges det i DN 

källan bakom bilden, vilket saknas i den bosniska tidningen.  

 

I sin rapportering om Markalemassakern har tidningarna strävat efter att genom olika 

strategier visa sin opartiskhet gentemot de olika aktörerna. Analysen av materialet har dock 

visat att perspektivet i rapporteringen spelar en viktig och avgörande roll för hur en 

rapportering struktureras och vilket budskap som förmedlas till publiken. Perspektivet 

avslöjar också hur medierna förhåller sig till de olika aktörerna. Det lokala perspektivet 

visades ha en stor inverkan på tidningens/journalistens syn på situationen och hans förmedling 

av ”verkligheten”. Risken med en lokal men även nationell rapportering är att journalisten 



styrs av sin bakgrund samt av de redan existerande kunskaperna i samhället om kriget, 

situationen och de olika inblandade parterna i konflikten. Medan utgångspunkten i den lokala 

rapporteringen är en lokal aspekt som breds ut mot den stora, globala, visas det hos New York 

Times ske en motsatt effekt. I sin rapportering utgår den amerikanska tidningen från den stora 

internationella mot den lila lokala nivån. Medan både Oslobodjenje och Dagens Nyheter 

visades vara påverkade av sina utgångsperspektiv framstod New York Times som den mest 

oberoende och professionella nyhetsförmedlare. Genom att se på situationen utifrån en bred 

synvinkel blir det möjligt för tidningen att uppnå sin ”objektiva” förhållningssätt till de olika 

parterna. Därefter är det upp till tidningen att bestämma om den ska ägna sig åt en kritisk 

journalistik eller enbart ägna sig åt en ”objektiv” nyhetsförmedling. Det internationella 

perspektivet ger tidningen en möjlighet till att befästa sin profil som oberoende av den 

politiska och militära makten och därmed positionera sig i samhället som ännu en 

samhällsmakt. Konsekvensen av det lokala och nationella perspektivet blir däremot att 

innehållet styrs och vinklas åt den ena eller andra hållet. Detta gör att den objektiva och 

oberoende nyhetsförmedlingen hos Dagens Nyheter och Oslobodjenje ifrågasätts. Medan 

Oslobodjenjes partiskhet, som det redan poängterats, uppenbaras i dess ”profilering” av den 

bosniska sidan som den goda parten, vilket även indikerar tidningens identifiering med den 

bosniska sidan, följer Dagens Nyheter i sin rapportering en pro-NATO linje, där NATO:s 

politiska och militära fiasko i Bosnien och Hercegovina tonas ner genom tidningens 

koncentrering och fokusering på de internationella humanitära insatserna i Bosnien efter 

Markalemassakern. Det internationella perspektivet gör det också möjligt för New York 

Times att, genom publiceringen av uttalandena från alla inblandade parterna samt genom 

framläggningen av en grundlig fakta, framhäva sitt intresse för och engagemang i 

Bosnienkonflikten. Det ger tidningen en prestigefull och professionell profil. När det handlar 

om Oslobodjenje och DN kan tidningarnas fokusering på den bosniska eller svenska 

(nordiska) sidans insatser och agerande leda till att deras förmedling av situationen uppfattas 

som propagandistisk. Genom analysen tydliggjordes det dock att det lokala och det 

internationella perspektivet visade en och samma bild av situationen: De internationella 

aktörernas passivitet och indifferens gentemot situationen i Bosnien och Hercegovina ledde 

till upptrappningen av Bosnienkonflikten. Världsorganisationen missköte sitt ansvar i Bosnien 

som en fredsmäklare; organisationernas lagliga rättigheter till att med vapen försvara civila i 

Bosnien ignorerades. Både den bosniska och den amerikanska tidningen lyckades i sin 

rapportering tydliggöra konsekvenserna av den internationella partens ”neutrala” 

förhållningssätt till situationen i Bosnien. Resultaten visar också att DN:s strävan efter en 



förenklad förmedling av situationen lett till att dess rapportering uppfattats som NATO-

orienterad. DN men även Oslobodjenje är två tydliga exempel på hur medieutbudet vinklas 

för att anpassas till och därmed bli accepterade av den särskilda målgruppen.  

 

Trots att innehållet i texterna styrs av olika faktorer, som till exempel politiken, situationen, 

publiken och tidningens position och profilering i samhället, vill jag också konstatera att 

tidningarna visades ha en (stor) makt att konstruera en kunskap och påverka opinionen i 

samhället. Tidningens makt uppenbaras i dess val och selektion av informationen, samt i 

konstellationen av uttalandena och bilderna för att därmed uppnå och förmedla ett eftersträvat 

budskap. Journalisten deltar aktivt i formandet av en viss kunskap i samhället. Det är också 

genom de rätta metoderna som tidningen lyckas att i samhället förankra en viss bild av 

situationen och de olika aktörerna agerande. Samtidigt lyckas tidningarna genom de 

strategiska metoderna dölja sin aktiva roll i produceringen av en kunskap i samhället. Hela 

den produktionsprocessen är för läsarna en blind fläck då vi förstår och möjligen även 

accepterar budskapet i texterna men inte ser hur kunskapen formas och produceras. Det är 

genom den ”operativa fiktionen” som journalisten lyckas kamouflera den aktiva, subjektiva 

konstruktionen av informationen och kunskapen (Rasmussen, 2003; s.129). Därmed vill jag 

även ifrågasätta konstruktivisternas tanke om att medierna är omedvetna om att de konstruerar 

en ”verklighet”, vilket de kallar för ”transcendental illusion” (Rasmusen, 2003; s.99). De 

påpekar att medier använder sig av ett ”mediespråk”, samt av metoder som tillspetsning, 

polarisering och förenkling för att kunna producera en viss kunskap. Jag vill kalla detta för en 

paradox, då just valet av de lämpliga metoderna och den rätta och passande informationen i 

rapportertingen tyder på en medvetenhet inom medieverksamheten om att de är en del av 

konstruktionen av kunskapen, uppfattningar och opinionen i samhället. Genom valet av rätta 

strategier har medier en makt att påverka opinionen i samhället.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Framtidsforskning 
 

På grund av tidsmässiga skäl, var jag tvungen att i analysen begränsa mig till en händelse och 

utifrån den analysera innehållet i det utvalda materialet. Jag fick en möjlighet till att se hur 

tidningarna beroende på perspektivet rapporterar om krigshändelser. Jag kunde se likheter och 

skillnader mellan tidningarnas rapportering och deras förhållningssätt till de olika parterna. 

Något som jag från början ville men inte hade möjlighet till att uppnå är analysen av hur den 

lokala, nationella och internationella mediet rapporterar om början och slut på kriget i 

Bosnien och Hercegovina. Därmed ville jag se om det finns förändringar i rapporteringen från 

den ena skedet av kriget till det andra slutliga momenten. Kan man upptäcka förändringar i 

tidningarnas förhållningssätt till situationen och aktörerna beroende på vilket krigsmoment 

som det rapporteras om. Detta skulle också kunna vissa hur de nationella och internationella 

medierna rapporterar om internationella kriser. Början av kriget blir ofta för internationella 

medier ett överraskningsmoment, vilket skulle visa de internationella journalisternas 

kunskaper om världen och situationen i olika länder. Finns det en viss ”mognad” hos 

journalister när det gäller rapporteringen av händelser som oväntat inträffar? Hur handskas 

journalister med sådana krigssituationer? På vilket sätt rapporteras det om sådana händelser, 

hur stor uppmärksamhet ägnar journalister åt sådana händelser, vilka diskurser kan man 

upptäcka i dessa artiklar?  

 

Detta är bara några frågor som jag från början ville undersöka. På grund av tidsmässiga 

begränsningar blev jag tvungen att begränsa mig enbart till en krigshändelse. Dessa frågor kan 

dock ge idéer om framtidsforskningar för att kunna se förändringar inom journalistiken och 

journalisternas ”mognad” när det handlar om rapporteringen av världskonflikter.  
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Analyserade tidningar 

 

Oslobodjenje (11-18 februari 1994), Sarajevo/Ljubljana. Europeisk utgåva. Nr. 48 

Analyserade artiklar ur Oslobodjenje: 

Skrik som når himlen (org.: ”Vrisak do neba”) 

Serbien du ska skämmas! (org.: ”Stidi se Srbijo”) 

Granaten hamnade mitt i folkmassan (org.: ”Granata u srce naroda”) 

Dödsmarknad (org.: ”Pijaca smrti”) 

Räddningen av de sårade (org.: ”Spasavanje ranjenih”) 

En mörk dag för bosnier (org.: ”Crni dan za narod BiH”) 



Smärta utan ord (org.: ”Bol bez rijeci”) 

Ett fruktansvärt dåd (org.: ”Stravican zlocin”) 

De har ingen själ (org.: ”Oni nemaju duse”) 

Låt oss försvara oss (org.: Dozvolite da se branimo) 

Utrotningsmoment (org.: ”Dovedeni do istrebljenja”) 

Vita huset ”chockad” (org.: Bijela kuca uzasnuta) 

 

Dagens Nyheter (6-7 februari 1994)  

Analyserade artiklar: 

6 februari 1994: 

”Nytt blodbad i Sarajevo” 

”Över 60 dödade i Sarajevo” 

”Serber hotar stoppa hjälp” 

”USA överväger flyganfall” 

”Brittisk tvekan inför intervention” 

”Af Ugglas kräver ett fördömande” 

”FN skyddar egen trupp” 

 

7 februari 1994: 

”Sorgsna avsked i Sarajevo” 

”Sarajevo sörjer massakerns offer” 

”Sverige kräver FN plan” 

 

New York Times (6-7 februari 1994) 

Analyserade artiklar: 

6 februari 1994: 

“Toll is the worst in 22 months of attacks” 

“Shell kills 66 and wounds 200 in Sarajevo market” 

“World leaders express shock and outrage at blast” 

 

7 februari 1994: 

“Clinton rules out a quick response to Bosnia attack” 

“Sarajevans mourn and rage while life and death go on” 

“Clinton rejects quick military response to the attack on Sarajevo” 



“U.S. airlifts 46 Sarajevo wounded to Germany” 

“U.N. seeks power for Bosnia strikes” 

“NATO to hold emergency talks on Sarajevo attack” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


