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Syfte:

Syftet med denna studie är att ta reda på hur Svenska Dagbladet och New York
Times framställde tiodagarskriget

Teori:

Representation, Gestaltningsteorin

Metod:

Kvalitativ innehållsanalys

Resultat:

Framställningen av tiodagarskriget är snarlika. New York Times engagerade sig
dock mer i kriget då tidningen skrev flest artiklar och hade fler
utrikeskorrespondenter. Den största markanta skillnaden i Svenska Dagbladets
och New York Times rapporteringen är alltså mängden av textinnehåll och
bilder. Den andra skillnaden är att New York Times använder sig av bilder på
döda människor i sin krigsjournalistik medans Svenska Dagbladet inte gör det.
Den tredje skillnaden är att New York Times skriver sina egna artiklar medans
Svenska Dagbladet använder sig ibland utav TT-artiklar.
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Executive summary
The purpose of this study was to find out how the Swedish Daily Newspaper (Svenska
Dagbladet) and the New York Times framed the ten-day war in Slovenia 1991.
After analyzing the newspapers, it clearly shows that the New York Times became more
involved in the war as they wrote the most articles and had more foreign correspondents.
However, the war is important for both newspapers as at least one article is published on both
front pages of the newspapers, except at one occasion for the New York Times. Both
newspaper focused on referring to authority figures in the textual content while using images
of military units and maps of Yugoslavia. However, New York Times choose to publish an
image of a dead soldier, while Svenska Dagbladet did not.
In this study I was able to find out how Swedish Daily Newspaper and the New York Times
presented the ten-day war with the help of a quality method. I used a rhetorical text analysis
and a semiotic image analysis for help. With the help of a qualitative comparative method, I
was able to see in depth of what was different in the framing of the ten-day war, despite
Swedish Daily Newspaper and the New York Times framing it equally. The theories that has
been used for this study was representation and framing. In this study I was able to find out,
while I was doing my research, that New York Times mostly use their own journalists when
they are writing small articles while Svenska Dagbladet sometimes use articles from news
agencies.
In conclusion, the most significant difference Swedish Daily Newspaper and New York
Times framing of the-ten day war is the amount of textual content and images. The
differences besides the amount of textual content is that the New York Times chooses to
publish images of dead people in terms of war-journalism and that Svenska Dagbladet avoids
doing so. The other differences are also that the New York Times uses more of its own
journalists when they write their smaller articles while Svenska Dagbladet sometimes uses
smaller articles from news agencies.
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Begreppsapparat
JNA - Југословенска народна армија, ЈНА (Yugoslav People’s Army)
MSNZ - Manevrska struktura narodne zaščite (Manoeuvre Structures of National Protection)
SAF/SV - Slovenska vojska (Slovenian Armed Forces or Slovenian Army)
Rubrik - Rubriken berättar det viktigaste i texten och väcker läsarens intresse

Ingress - Ingressen är artikelns indelning och tar upp det viktigaste för att väcka läsarens
intresse

Bildtext - Bildtexten berättar vad som syns i bilden eller är ett komplement till rubriken

Brödtext - Brödtexten är huvudtexten i artikeln

Mellanrubrik - Mellanrubriker finns i brödtexten för att dela upp texten i olika avsnitt

Faktaruta - Faktarutan kompletterar artikeln, exempelvis en bakgrundsfakta

Puff/Puffar - Hänvisning på förstasidan till artikeln

TT-artiklar - Lånade eller köpta artiklar från nyhetsbyråer
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1. Inledning
“[...] Utan mediekriget hade krigen aldrig kunna bryta ut. För att få slut på krigen måste
också mediekriget upphöra, det är en av flera nödvändiga faktorer. I en krigssituation är
tillgången till oberoende information lika livsviktig som bröd.” –  (citerat ur S. Sommelius
(m.fl), 1994:30)
Jugoslavien var ett sydöst-europeiskt land som existerade mellan åren 1918 till 1991. Det
bildades ursprungligen efter första världskriget och bytte sedan namn till kungariket
Jugoslavien i oktober 1929. Monarkin avskaffades 1945 och landet döptes sedan till federala
folkrepubliken av Jugoslavien år 1946. Delrepublikerna som Jugoslavien bestod av var:
Slovenien, Kroatien, Serbien (med provinserna Kosovo och Vojvodina), Bosnien &
Hercegovina, Montenegro och Makedonien (Nordmakedonien). Jugoslavien bröts sedan ut i
tre krigskonflikter från tre länder, elva år efter kommunistledaren Josip Broz Titos död:
Tiodagarskriget i Slovenien, Kroatiska självständighetskriget och Bosnienkriget. (NE, 2019)
Tiodagarskriget hände i samband med att Slovenien var det första landet som utropade sin
självständighet från Jugoslavien. Tiodagarskriget ägde rum 27 Juni till 6 Juli 1991. (NE,
2019)

Hur framställdes kriget? Finns det några likheter eller skillnader mellan i hur framställningen
ser ut av tiodagarskriget i jämförelse ur ett svenskt och amerikanskt perspektiv? Hur
representerades aktörerna? Hur stor påverkan hade svensk och amerikansk media under
kriget? Enligt journalisten och författaren Sören Sommelius så hade media en stor påverkan
när krigen i forna Jugoslavien hade brutits ut, men även innan och efter upplösningen av
landet. Vidare berättar Sören att kriget inte engagerade svenskarna lika mycket som
Vietnamkriget. (S. Sommelius, 1993:155) Detta initierade igång en studie i Luleå tekniska
universitet där de jämförde Dagens Nyheter och Aftonbladets framställning av de
Jugoslaviska krigen, där de bland annat har med tiodagarskriget som ett av sina urval.
(Ehrenström, Grabo, 2017)
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Visionen är att undersöka och jämföra hur Svenska Dagbladet valde att framställa
tiodagarskriget och New York Times rapportering av kriget. Denna studie kommer dock att
avgränsas genom att lägga fokus specifikt på tiodagarskriget. Valet av att undersöka just
tiodagarskriget är för att det råder brist på forskning som handlar om specifikt tiodagarskriget
ur ett svenskt och amerikanskt perspektiv. Tiodagarskriget är det kriget som aldrig nämns i
olika forskningsområden trots att kriget är en viktig komponent till att Jugoslavien började
falla. Tiodagarskriget hade alltså en stor betydelse i ett större perspektiv eftersom krigen
fortsatte sedan i Kroatien och Bosnien som slutligen fick ett internationellt betydelse då
NATO och FN blev inblandade. (NE, 2019)

Jag väljer att analysera tiodagarskriget ur ett amerikansk och svenskt perspektiv för att jag är
nyfiken på om det finns kulturella skillnader i exempelvis hur de gestaltar och representerar
människor i krig, oberoende om det är krigsoffer eller makthavare. I och med detta kan det
intressanta forskningen vara i hur en av Sveriges största morgontidningar och amerikanska
dagstidningar rapporterade om krigen träda fram. Men även hur tidningarna gestaltade krigen
med sin lingvistiska textspråk.

Något som är viktigt att nämna är att i den tidigare studien av Ehrenström och Grabo (2017)
valde dem att även inkludera folkmordet i Srebrenica och belägringen av Dubrovnik som
urval. Problemet här blir att resultatet ser annorlunda ut när man inkluderar de två krigen.
Detta eftersom krigen i Bosnien och Kroatien var betydligt blodigare än kriget i Slovenien.
(NE, 2019)

Urvalet av dagstidningar kommer att begränsas till Svenska Dagbladet och New York Times
med motivering att Dagens Nyheter redan har analyserats i den tidigare studien av Ehrenström
och Grabo (2017). Jag väljer att analysera Svenska Dagbladet och New York Times som är
dags- och morgontidningar. Jag väljer dagstidningar då de har ett långsiktigt perspektiv och
kan sammanfatta händelserna i helhet, då de har mycket mer tid på sig att göra det. (NE,
2020)
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Motiveringen till att jag väljer just dessa tidningar är för att New York Times är en av de
största dagstidningarna i världen med ett lättillgängligt digital arkiv. (NyTimes, 2020) Jag
väljer även Svenska Dagbladet ur det svenska perspektivet med samma motivering, att det har
ett lättillgängligt arkiv och är en av Sveriges största tidningar. (NE, 2020) Dessutom så har
Dagens Nyheter använts redan i den tidigare studien av Ehrenström och Grabo. För att det
eventuellt inte ska bli en repetitiv studie så har jag valt att exkludera Dagens Nyheter. (J.
Ehrenström, S. Grabo, 2017)

Enligt Statistiska Centralbyrån har vi över 150.000 ex-jugoslaver bosatta i Sverige. (SCB,
2020) Då de är en del av den svenska befolkningen är ämnet relevant eftersom kriget ständigt
påminner oss om deras förflutna. I och med att tiodagarskriget var starten av alla krigen i
ex-Jugoslavien är min studie relevant i detta sammanhang. Mitt val av ämne är även aktuellt i
dagens samhälle då svenska befolkningen ständigt utsätts av rapportering av krigshändelser
och av flyktingkriserna.

Eftersom det är via nyhetsmedier samhället får ta del av information om vad som försiggår i
världen, är det värt att nämna att media och journalisterna har en maktposition, eftersom de
har förmågan att gestalta verkligheten med exempelvis val av text eller bilder och hur de
konstruerar verkligen med vinklarna och hur de vill påverka mottagaren, i det här fallet, vi
som läser tidningarna.

Alla artiklar under dessa tio dagar kommer att analyseras per dag då tiodagarskriget var för
kort för att specifikt välja en händelse. Artiklarna kommer att analyseras genom en kvalitativ
analys i en historisk ordning och publiceringsdatum. Artiklarna som analyserats i studien
publicerades dagen efter varje händelse, Svenska Dagbladet och New York Times är dagsoch morgontidningar med ett långsiktigt perspektiv, som nämndes tidigare. Morgontidningar
har alltså då mer tid på sig att sammanfatta händelser i pappersform. (NE, 2020)
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2. Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är alltså att ta reda på hur New York Times och Svenska Dagbladet
framställer tiodagarskriget.

För att besvara studiens syfte har jag formulerat följande frågeställningar:
● Hur framställer New York Times och Svenska Dagbladet tiodagarskriget?
(Denna frågeställning syftar på att reda på hur New York Times och Svenska
Dagbladet framställer tiodagarskriget)

● Vilka likheter och skillnader finns det mellan New York Times rapportering av
tiodagarskriget och Svenska Dagbladets rapportering av kriget?
(Denna frågeställning syftar på att reda på om det finns några likheter och/eller
skillnader mellan New York Times och Svenska Dagbladets framställning av
tiodagarskriget)

● Hur framställs/representeras respektive aktörer i artiklarna?
(Denna frågeställning syftar att reda på hur New York Times och Svenska Dagbladet
väljer att framställa aktörerna under tiodagarskriget)
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3. Tidigare forskning
3.1 Sören Sommelius
Sören Sommelius (Lars Otto Malte Sören Sommelius), född 1941, är en svensk journalist och
författare. (S. Sommelius, 1993) Bortom sin roll som journalist och författare är han bland
annat medlem i den oberoende fredsstiftelsen TTF:s konfliktläkningsgrupp för
ex-Jugoslavien. Detta initierade då igång Sommelius studier om krigen och konflikterna i
forna Jugoslavien, som även har inspirerat till denna studie. Rapporterna undersöker krigen
från forna Jugoslavien samt medias förhållande och betydelse till konflikterna. (S.
Sommelius, 1994.2)
3.1.1 Mediernas krig i Forna Jugoslavien
Sommelius rapport ”Mediernas krig i forna Jugoslavien” är en undersökning som bygger på
journalistens egna erfarenheter från forna Jugoslavien förutom Montenegro. I denna
undersökning så belyser Sommelius om mediesituationen i ex-Jugoslavien, under perioden
september 1991 till januari 1993 där även tiodagarskriget ägde rum. (S. Sommelius, 1993:7)
När kriget inträffade i forna Jugoslavien slutade massmedierna att fungera som en offentlig
och oberoende service för medborgarna. Vidare berättar han att detta blev svårare för
utländska journalister att få fram en oberoende källa och att få en verklig bild av krigen. När
källorna och nyheterna presenterades som propaganda var det svårare att använda källorna
objektivt. Mycket av det material som det svenska TV-kanalerna presenterade för den svenska
befolkningen var klippt material från diverse utländska kanaler. När de utländska
journalisterna själva skulle ta reda på sanningen så riskerade många av de sina liv. (S.
Sommelius, 1993:)
Enligt Sommelius (1993:18, 22, 26) så valde svenska medier att nästan alltid rapportera i
nationella termer. Han menar att det alltid talades om “Serbien”, “Serber” eller “Serberna”
istället för “Serbiska fascistiska grupper” eller “den ultranationalistiska serbiska regimen”.
Han menar även att mediesituationen i forna Jugoslavien var omedveten utifrån de svenska
tidningarnas rapporteringen. Ett exempel var ett osignerat telegram på Sydsvenska Dagbladet
där nyhetstexten visade på ett par felaktiga och missvisande uppgifter. Mycket av detta, enligt
Sommelius, berodde på dålig källkritik. Han menar att telegrammet kommit från den serbiska
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nyhetsbyrån Tanjug som var partisk åt Serbiens intresse. Sommelius nämner även att Dagens
Nyheter var de som var de enda mediemedvetna utav de svenska tidningarna. Vidare berättar
han att svensk radio var bäst på att skildra krigets förlopp och aktörer.
Sammanfattningsvis menar Sommelius att massmedia har ett ansvar att bättre förklara den
komplexa situationen och även bättre på att identifiera aktörerna. Han menar att det är medias
ansvar att vara bättre på att rapportera för dess medborgare:
“Men detta kräver medier som fungerar på ett nytt sätt, medier som kan hantera
komplicerade etniska konflikter, som kan identifiera många parter i sammansatta
konflikter med en invecklad struktur, medier som kan klargöra historiens, ekonomins
och politikens roll och göra samtidens krafter synliga. Detta är en stor utmaning. Att
informera eller desinformera - det är frågan.” –  (citerat ur S. Sommelius, 1993:149)
3.1.2 Krig mot fred i före detta Jugoslavien
Sommelius (m.fl) andra rapport; ”Krig mot fred i före detta Jugoslavien” är en vidare
fältstudie av “Mediernas krig i Forna Jugoslavien” och ett förarbete av “Mot kriget” som
också utgår utifrån journalistens egna erfarenheter från forna Jugoslavien under året 1994.
I denna studie har Sommelius tagit fram information specifikt om Slovenien, som är relevant
till min egen undersökning som ej har tagits fram i det tidigare förarbetet. När kriget
inträffade i Slovenien under sommaren 1991 så hävdar Sommelius (S. Sommelius (m.fl),
1994:30) att många utanför Slovenien inte visste hur kriget blev framställd i media:
“[...] Många chockerades av bilderna av stridsvagnar i det idylliska Ljubljana,
bilderna som förde tankarna till Prag 1968. Få utanför Slovenien insåg att det som
egentligen skedde var att ett välorganiserat och väl motiverat slovenskt hemvärn
besegrade den tungt utrustade federala armén (JNA), med dess mycket låga
stridsmoral. Hemvärnet var alltså betydligt starkare, en Goliat jämfört med JNA. Men
i omvärldens ögon såg det ut precis tvärtom.” –  (citerat ur S. Sommelius m.fl,
1994:30)
I citatet ovan kan vi se att Sommelius berättar om trots att JNA var ett fysiskt större hot än det
slovenske MSNZ och SAF/SV så hade de sistnämnda det faktiska militära övertaget. Men att

14

gestaltningen av kriget var som sådan att JNA var de som hade övertaget. Något som bara de
som befann sig i Slovenien visste om.
Sommelius berättar i ett senare kapitel om att ett fåtal ur den svenska befolkningen kunde få
en bredare kunskap av kriget genom att se på utländska kanaler från omvärlden via sina
paraboler eller satelliter hemifrån. Det var även möjligt för en del att följa serbisk eller
kroatisk media för att ytterligare få veta ännu mer om kriget. Dock så hade detta ingen
betydelse eftersom att omvärlden inte lyckades ge en bredare sanning eftersom att det rådde
brist på källor från oberoende serbiska mediekanaler. Bland annat om de svårtydbara etniska
motsättningar som kriget handlade om. (S. Sommelius m.fl, 1994:46)
3.1.3 Mot kriget
Den tredje rapporten av Sommelius med titeln; ”Mot kriget” är en vidare fältstudie av ”Krig
mot fred i före detta Jugoslavien” som utgår från hans tid i forna Jugoslavien med fokus på
hans närvarande under våren 1994.
I ett kapitel i denna studie så hävdar Sommelius (S. Sommelius, 1994.2:48), att bortsett från
de serbiska oberoende mediekanalerna, så kunde man även lägga skulden på, enligt honom
“förvirrande” västerländska journalister som framställde kriget i forna Jugoslavien bara ur
“manliga” perspektiv. Ett exempel är ur CNN:s TV-gestaltning av kriget, när en granat
träffade ett tält i Markalemarknaden i Bosnien.
Vidare berättar Sommelius att detta berodde på det som han kallade det “manliga”
komponenter som massmedia styrs av. Dessa “manliga” komponenter består av handling,
närvaro och våld. Vidare hävdar han att det fanns brist på “kvinnliga” komponenter när de
skulle rapportera om krigen. Dessa “kvinnliga” komponenter bestod av förståelse, processer,
analys, bakgrund, strukturer och sociala orsaker. Konflikterna av krigen analyserades inte,
därför blev det svårt för västvärlden att förstå krigen i forna Jugoslavien. Sammanfattningsvis
menar han att det är i sin plikt att ha med båda komponenterna för att få en mer nyanserad bild
när journalister gestaltar krigen i sin rapportering. Till slut säger han:
“[...] En förändrar värld kräver nya nyhetsvärderingskriterier. Det är en grundläggande
lärdom av detta krig.” –  (citerat ur S. Sommelius, 1994.2:49)
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3.2 Jesper Strömbäck och Daniela V Dimitrova
Jesper Strömbäck är en professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs
Universitet. (GU, 2019) Han har tillsammans med professorn Daniela V Dimitrova från
IOWA State University (IOWA, 2019) undersökt hur svensk och amerikansk dagspress har
framställt kriget i Irak år 2003.
3.2.1 Mission Accomplished: Framing of the Iraq War in the Elite Newspapers
in Sweden
Året 2005 publicerades studien Mission Accomplished: Framing of the Iraq War in the Elite
Newspapers in Sweden and the United States av Jesper Strömbäck och Daniela V Dimitrova.
Där jämförde författarna rapporteringen av kriget i Irak 2003 från ett svenskt perspektiv och
ett amerikanskt perspektiv. Här fokuserar de på att förklara skillnaderna mellan den svenska
framställningen av irakkriget och den amerikanska.

”To sum up, within the realm of advanced (post) industrial democracies, the US and
Sweden can be considered most different cases when it comes to the political system,
the media system, journalistic norms and values, as well as the positions taken
referring to the war in Iraq. [...] These differences can be expected to have produced
different framings of the 2003 Iraq War in the Swedish and US press.” –  (citerat ur D.
V. Dimitrova, J. Strömbäck, 2005:404)

Strömbäck och Dimitrova menar att det förekommer skillnader i rapporteringen eftersom
tidningarna kommer från två helt olika länder där människor lever i två olika samhällen.
Vidare menar de att dessa tidningar påverkas av de kulturella och politiska normerna som
länderna har. När de undersökte tidningarna så kunde de komma fram till att i amerikansk
media så hade de politiska och militära vinklar medan i svensk media så ville de beröra
läsarna. Denna studien är relevant för min studie eftersom att jag vill se hur tidningarna har
valt att framställa krigen. Eftersom att New York Times var ett av urvalen kommer jag ha
användning av studien då jag använder samma urval.
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3.2.1 Foreign policy and the framing of the 2003 Iraq War in elite Swedish and
US newspapers
År 2008 publicerade Strömbäck och Dimitrova sin andra studie av irakkriget från året 2003.
Till skillnad från den tidigare studie som var kvalitativ är denna studie en kvantitativ analys
på hur de framställde kriget. (D. V. Dimitrova, J. Strömbäck, 2008:208) Urvalet av de
svenska tidningarna som undersöktes var Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Det andra
urvalet från de amerikanska tidningarna som undersöktes var Washington Post och även
denna i studien; New York Times.
Strömbäck och Dimitrova kom fram i den första hypotesen att i de svenska tidningarna hade
krigen en negativ ton medans i de amerikanska så var de positiva. I den fjärde hypotesen, som
dessutom stämde, kom de fram till att de amerikanska tidningarna vinklade mer åt de militära
rapporteringen medans i de svenska tidningarna så fokuserade tidningarna mer på anti-krig.
(D. V. Dimitrova, J. Strömbäck, 2008:212) Även här menar de att framställningen av krig ur
amerikanska medier och svenska medier har en kulturell och en politisk betydelse eftersom
tidningarna publiceras från två olika länder med olika sociopolitiska bakgrunder. Vidare
berättar de om att de även påverkas av den kontextuella objektiviteten, vilket betyder:
”[...] objectivity that exists within a certain socio-political environment and is
sensitive to the context in which journalists operate. If that is indeed the case, the
whole premise of universal journalistic objectivity is undermined and becomes
unattainable, unless, of course, the external political environment for all media
remains the same.” –  (citerat ur D. V. Dimitrova, J. Strömbäck, 2008:216)
Denna studie är relevant för min studie för att jag vill se om det finns en skillnad mellan den
amerikanska gestaltningen av krig gentemot den svenska. Det som även är intressant att både
Svenska Dagbladet och New York Times var två av urvalen de jämförde i sin analys.
Eftersom både Svenska Dagbladet New York Times kommer att analyseras i denna studie kan
det vara till hjälp hur båda tidningarna väljer att följa samma mönster genom åren.

17

3.3 Cultural influences on the news: Portrayals of the Iraq war by Swedish and
American media
I studien Cultural influences on the news: Portrayals of the Iraq war by Swedish and
American media av Gina G. Barker jämförde författaren gestaltningen av Irakkriget utifrån
svensk och amerikansk media. Här jämförde hon både i form av text och i TV. Urvalet av de
svenska tidningarna var Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet medan urvalet ur de
amerikanska tidningarna var Washington Post och New York Times. (G. G. Barker 2012:11)
Även här kan det vara av god värde att ha med denna studie då New York Times och Svenska
Dagbladet används i min undersökning.

När det gäller framställning av kriget i Irak kom hon fram till att svenska medier gestaltade
Irakkriget med ett mer “feminint” perspektiv medan amerikanska medier hade mer utav ett
“maskulint” perspektiv. Som i den tidigare forskningen ovan så valde svensk media att vinkla
mer personligt, det vill säga att de valde att intervjua krigsdrabbade offer medan i amerikansk
media så valde att rapportera utifrån ett politiskt och ett militärt perspektiv. Hon kom fram till
att hennes forskning tyder på att kultur är en viktig variabel som bör beaktas när man studerar
nyhetsproduktion och täckning. (G. G. Barker 2012:16)

“Swedish and American media covered the same war, and there was no evidence from
the sample that either country’s journalists intentionally provided false or biased
information, yet the war was represented in two different ways simply by emphasizing
different facts.” – ( citerat ur G. G. Barker, 2012:16).
Barker menar i citatet ovan att nyhetstidningarna och nyhetskanalerna har gett ut en sann
verklighet av kriget. Trots det så har journalisterna ur samtliga nyhetsmedier valt att fokusera
på att gestalta kriget ur specifika perspektiv. Sammanfattningsvis menar hon att det ska finnas
kulturella skillnader på varför amerikanska och svenska medier rapporterar om olika
perspektiv.
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3.4 Stjärnans fall
Till slut har jag valt att utgå från studien “Stjärnans fall” som är en studie av Josefine
Ehrenström och Sofie Grabo som inspirerades mycket till min egna studie. De undersökte
hur Aftonbladet och Dagens Nyheter valde att framställa tre specifika händelser under krigen i
Jugoslavien där tiodagarskriget var ett av urvalen. De själva blev också inspirerade av
Sommelius rapport: “Mediernas krigs ur forna Jugoslavien” vilket initierade deras studie år
2017. När de gjorde sin analys kom de fram till att rapporteringen såg annorlunda ut gentemot
rapporteringen av krigen i Kroatien och Bosnien. Då tiodagarskriget var kortast så är det dock
logiskt att gestaltningen såg olika ut. Urvalet av tidningarna här var Dagens Nyheter och
Aftonbladet (J. Ehrenström, S. Grabo, 2017:1)
De kom fram i sin studie att i Dagens Nyheter rapportering av tiodagarskriget bestod mest av
de politiska perspektiven men även att de gestalta krigen åt ett känsloladdat perspektiv. I
rubrikerna vinklades det mest åt krig och oro omkring krigen. Däremot nämns auktoritativa
människor i brödtexterna. Bilderna bestod av krigsoffer av människor och byggnader. (J.
Ehrenström, S. Grabo, 2017:24) I Aftonbladets rapportering av tiodagarskriget fokuserade de
mest på att beröra genom att publicera bilder på döda människor i en artikel. Människorna
som är med i bilderna nämns även i artiklarna. I brödtexterna finns det även
vittnesskildringar. (J. Ehrenström, S. Grabo, 2017:31
Sammanfattningsvis kunde Ehrenström och Grabo komma fram till att Aftonbladet hade
större fokus på att beröra än Dagens Nyheter som valde att fokusera mer på den politiska
situationen i Slovenien. (J. Ehrenström, S. Grabo, 2017:59)
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4. Teoretiskt ramverk
4.1 Representation
Den första teorin är representation som är ett begrepp myntad av Stuart Hall. Begreppet
används inte bara i forskning inom media utan även i kulturstudier. I sin korthet förklarar han
teorin och begreppet representation så här:

”Representation is an essential part of the process by which meaning is produced and
exchanged between members of a culture. It does involve the use of language, of signs and
images which stand for or represent things.”  –  (citerat ur S. Hall, 1997:15)
Termen kan definieras på olika sätt. Sociala och kulturella representationer bygger på
förstånds-intellektuella perspektiv då fokus ligger på idéer och tankesystem. Genom att utgå
från dessa perspektiv är det möjligt att: ”studera och förklara hur medierna representerar
samhälleliga idéer och kunskaper”. (S. Hall, 1997:15) Eftersom i Gina Barkers studie nämner
hon att hennes forskning tyder på att kultur är en viktig variabel som bör tas hänsyn till när
nyhetsproduktion analyseras så använder jag representations-perspektivet i min studie.

Eftersom representation inte nödvändigtvis kan vara det konkreta utan även hur det
symboliseras, exempelvis när vi läser en krigsrelaterad artikel där vi ser en bild på en militär
som avlossar sitt gevär kan vi konnotera att det är krig som illustreras i artikeln.

Något som jag även har i åtanke är att jag vill se hur aktörerna presenteras i artiklarna. Jag vill
se om det finns en skillnad i hur nationerna, arméerna och människorna representeras både i
text och bild. Exempelvis om det finns en tydlig betoning på ordet “Serber” eller “Slovener”
som Sommelius hävdade i sin tidigare studie. (S. Sommelius, 1993)
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4.2 Gestaltningsteorin
Den andra teorin är gestaltningsteorin som är ett begrepp myntad av sociologen Ervin
Goffman. Begreppet gestaltning per definition är att man väljer vissa aspekter av en
verklighet för att framhäva den mer i en kommunicerad text. I min studie är det då
nyhetsartiklar. Det kan vara medvetet eller icke-medvetet. Strömbäck hävdar att det media är
en spegelbild av verkligheten. Han menar att journalister väljer bort information eftersom
verkligheten är obegränsad. Eftersom man väljer bort vissa delar av verkligheten belyser man
då inte “helheten” av verkligheten. Ett gott exempelvis av denna process är i Ehrenström och
Grabos studie när redaktioner har valt att välja ut vissa händelser ur ett krigsförlopp,
exempelvis det politiska spelet för att redaktionen vill att journalisten ska vinkla ur ett
pathos-perspektiv. (J. Strömbäck, L. Nord, 2012:41)

Gestaltningsteorin är en viktig teori när det gäller den journalistiska bevakningen av politiska
situationer, men även mediernas maktroll över denna typ av rapportering. Det menar Jesper
Strömbäck som enligt honom bygger på två observationer:

”Den första är att nyheternas bild av verkligheten aldrig är densamma som den del av
verkligheten som nyheterna handlar om. Medierna beskriver inte verkligheten som den
är – de (re)konstruerar och gestaltar verkligheten […] Den andra observationen är
att det som har betydelse för människors bilder av verkligheten inte är verkligheten i
sig, utan mediernas bilder av den.”  –  (J. Strömbäck, L. Nord, 2012:271)
Denna teori kan vara en stor hjälp till att se mönster både i Svenska Dagbladet och New York
Times. Hur har de valt att framställa kriget? Vad är det som har tagits fram? Vad har
tidningarna valt att vinkla? Vilka typer av lingvistiska texter och bilder används? Det vore
intressant att se om gestaltningen från Svenska Dagbladet även skiljer sig från resultatet utav
den tidigare studien från Ehrenström och Grabo.
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5. Metod
5.1 Val av metod - Kvalitativ innehållsanalys
Som i den tidigare studien av Ehrenström och Grabo (2017) har jag också valt att använda en
kvalitativ innehållsanalys som metod. Alltså en retorisk textanalys samt en semiotisk analys
av visuella komponenter. Detta för att få en djupare nivå av resultatet. Utifrån textanalysen
och bildanalysen kommer jag också utgå från de tre appellformerna (M. Ekström, B.
Johansson, 2019:282):

● Ethos – Appell som vädjar till läsarens ömsesidighet och trovärdighet.
● Pathos – Appell som vädjar till läsarens känslor.
● Logos – Apell som vädjar till läsarens logiska tänkande, resonemang och fakta.

Detta för att ta reda på hur exempelvis Svenska Dagbladet eller New York Times har valt att
lägga vikten på någon av dessa tre appellformerna. Enligt forskarna Mats Ekström och Bengt
Johansson (2019:282): ”[...] kan man se hur avsändaren ser på läsarna och deras syn på
avsändaren.”

Begreppet semiotik grundar sig från det grekiska ordet semiosa. Vilket i korthet betyder
tecken, eller läran av tecken. (J. Gripsrud, 2011:144) Tecken kan vara producerade i form av
text, bild eller ljud. Eftersom jag analyserar både text och bild är denna metod lämplig för min
undersökning. När jag analyserar artiklarna kan jag se vad som kommuniceras och få en
djupare syn på kriget och hur det framställs av tidningarna. (J. Gripsrud, 2011:145) Enligt
språkforskaren Ferdinand De Saussure finns det ett förhållande mellan tecknets uttryck och
innehåll vilket är godtyckligt eller villkorligt. Det vill säga att det finns specifika drag mellan
det verbala språket gentemot bilder och förhållandet, exempelvis när vi ser en bild på en
pansarvagn i artiklarna vet vi generellt hur det låter när den avfyrar sina kanoner. (J. Gripsrud,
2011:146)
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5.1.1 Denotation och konnotation
För att jag ska kunna analysera bilderna i artiklarna behöver jag göra det med en visuell
analys genom denotation och konnotation. Inom semiotiken har dessa två tecknen olika
betydelser om jag använder den slovenska flaggan som ett exempel (J. Gripsrud, 2011:146):

● Denotation – Denotation är vad vi ser på bilden och vad den föreställer. Exempelvis så
är den slovenska flaggan blå, vit och röd. Flaggan har med ett berg med tre gula
stjärnor som statsvapen placerad om vänster mellan den vita och blåa färgen.
● Konnotation – Konnotation är vad vi ser bortom bilden och vad den har för betydelse.
Exempelvis så kan den slovenska flaggan betyda frihet eller självständighet då den
applicerades som landets flagga när slovenerna fick sin självständighet år 1991.

Forskaren Jostein Gripsrud berättar sedan att människor kan tolka tecknen olika beroende på
kulturella bakgrunder och tidsperioder. Han menar att något som hade en positiv innebörd kan
få en negativ innebörd vid senare skede. Exempelvis så nämner han hakkorset. (J. Gripsrud,
2011:146)

Något som är viktigt att nämna är att bilder är inte det enda som kan analyseras via en
semiotisk analys. Utan även i textform. Enligt Gripsrud (J. Gripsrud, 2011:222) så kan man se
metaforer som konnoteras i språkbruket. Metaforer är i korthet en implicit jämförelse. Ett gott
exempel skulle kunna vara rubrikerna i artiklarna. Exempelvis så kan vi se rubriken “Trupper
öppnade eld” i en av artiklarna jag kommer att analysera. Vi vet att det är fysiskt omöjligt att
öppna eld då eld är en gasform som består av en kemisk reaktion. Däremot vet vi att den
metaforiska betydelsen innebär att trupperna började skjuta. (J. Gripsrud, 2011:223)
5.1.2 Ikon, Index och Symbol
För att tolka bilderna i min analys kommer jag även använda semiotiska tecken ikon, index
och symbol. Den amerikanska forskaren Charles Sanders Peirce har delat upp dessa tre olika
tecken i sin teckenteori (H. Hansson, S-G Karlsson, G. Z. Nordström, 2006:22):
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● Ikon – Ett ikoniskt tecken är ett tecken som är verkligt och representativt. Förhållande
mellan signifikant och signifikat är en likhet. Ett porträtt av Josip Broz Tito är ett
exempel på en ikon.
● Index – Ett indexikalt tecken är ett tecken där förhållandet mellan signifikant och
signifikat är verkliga. En skugga av en soldat är ett exempel på index.
● Symbol – Ett symboliskt tecken är ett tecken där vi behöver en specifik kulturell
förståelse för att förstå symbolerna. (Se kapitel 5.1.1)

För att illustrera detta i tabellform kan tecknen beskrivas som figuren nedan:

Figur 1: Pierces teckentriad ikon, index, och symbol. (hämtad ur H. Hansson, S-G Karlsson,
G. Z. Nordström, 2006:22)

5.1.3 Tolkningsregler
För att tolka med en retorisk textanalys och en semiotisk bildanalys är det viktigt att jag
belyser tolkning och att jag nämner hur jag använder mina tolkningsregler. Begreppet kallas
för hermeneutik, vilket alltså betyder läran om läsning och tolkning. Peter Esaiasson (m.fl
2017:226) menar att tolkning handlar om att förstå och begripa vad som exempel sägs i en
text. Förutom det som faktiskt sägs menar de även textens mening och betydelse. Vidare
berättar de att det finns två perspektiv som idéhistoriken Quentin Skinner nämner. Det ena är
vad texten betyder för avsändaren, i det här fallet journalisterna och redaktörerna för Svenska
Dagbladet och New York Times. Det andra perspektivet är mig själv som forskare. Vidare
berättar författarna att det finns ett tredje perspektiv, vilket är vad texten betyder för en
specificerad grupp av mottagare, i det här fallet är det läsarna. (P. Esaiasson, m.fl 2017:226)
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Som i den tidigare studien av Ehrenström och Grabo (2017:17, 24-61) har jag valt att tolka
auktoritativa källor, exempelvis poliser eller militärer som ethos. Men även politiker som kan
exempelvis vara auktoritativa källor. Detta eftersom Peter Esaiasson (m.fl 2017:230) berättar
att det är viktigt att vara observant när det gäller att tolka beroende på vem det är som är
avsändaren. I det här fallet kan det vara någon befälhavare. För pathos har jag valt att tolka
laddade ord som exempelvis “kärlek” och “hat” som i den tidigare studien av Ehrenström och
Grabo. (2017:17, 24-61) Men det är viktigt att jag är observant med andra laddade ord som
“demokrati” och “rättvisa” då de kan tolkas olika beroende på olika förhållande och miljöer.
Exempelvis att demokrati kan betyda något helt annat för en slovensk militär och en serbisk
militär. (P. Esaiasson, m.fl 2017:226) Slutligen tolkar jag även logos som i den tidigare
studien. (J.Ehrenström, S. Grabo, 2017:17, 24-61) Exempelvis förhandlingar till fred snarare
än fred. Då förhandlingar tolkar jag som logiska lösningar.

När det gäller ikoniska och indexikala tecken så tolkar jag det som i den tidigare studien då de
också utgår från Pierces teckentriad. (H. Hansson, S-G Karlsson, G. Z. Nordström, 2006:22)
Däremot tolkar jag symbol olika då jag själv kommer från ett land från forna Jugoslavien. Då
jag har en kulturell förståelse för Jugoslavien kan jag exempelvis se det som i de i den tidigare
studien inte uppmärksammade. Exempelvis tolkar jag den röda stjärnan som symbol då jag
vet att det är en symbol för Jugoslavien. (J. Gripsrud, 2011:146)

5.2 Urval av material och tillgångvägsätt
Till skillnad från den tidigare studien av Ehrenström och Grabo (2017) har jag valt att endast
undersöka hur New York Times och Svenska Dagbladet har valt att framställa tiodagarskriget.
Detta är för att krigen i Kroatien och Bosnien, som tidigare nämnt i inledningskapitlet, var
allvarligare och då är det svårare att generalisera. Sedan finns det ingen svensk undersökning
som täcker endast tiodagarskriget. Dessutom så är jag själv född i Bosnien, för att göra en så
neutral studie som möjligt har jag valt exkludera krigshändelserna där. Studien kommer att
avgränsas genom att lägga fokus på själva kriget (från 27 Juni till 6 Juli 1991) och ej
spänningarna och konflikterna som hände innan eller efter kriget.
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Inom valet av nyhetstidningar avgränsar jag mig till morgontidningar. Detta för att
morgontidningar, som nämns i inledningskapitlet, delas ut dagen efter och har ett långsiktigt
perspektiv än kvällstidningar. (NE, 2020) Morgontidningar har alltså då mer tid på sig att
sammanfatta händelser i pappersform. Jag valde Svenska Dagbladet med motivering till att
Dagens Nyheter användes i den tidigare studien av Ehrenström och Grabo. (2017) Då
Svenska Dagbladet är den största morgontidningen efter Dagens Nyheter så kändes detta som
en självklarhet. Jag valde New York Times med motivering till att New York Times, som jag
även nämnde i inledningskapitlet, är en av de största dagstidningarna och har dessutom ett
lättillgängligt fysiskt arkiv, något som kallas för bekvämlighetsurval. Jag är medveten om att
detta kan påverka reliabiliteten i undersökningen. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson &
Wängnerud, 2017:189) Men jag menar att New York Times används också i de tidigare
forskningarna vilket inte kan påverka studien negativt.

Materialet som studeras är artiklar från Svenska Dagbladet och New York Times digitala
arkiv med skannad material från 1991. Jag väljer att fokusera på nyhetsartiklar om själva
kriget. Jag utesluter krönikor och strippar för att de är ej relevanta till artiklarna och
publicerades i andra sammanhang. Detta då det är orimligt att inkludera åsikter från
redaktionerna när jag bara vill fokusera på hur de framställde själva kriget. (P. Esaiasson, m.fl
2017:225-226) Jag inkluderar artiklarnas rubriker och ingresser som även är med på
framsidan då de är puffar som hänvisar till artiklarna där de även har inkluderat bilder. Jag
väljer att använda alla nyhetsartiklar som berör kriget som material eftersom att risken finns
att jag kan missa något väsentlig information eller att jag kan ta fram slutsatser som inte
stämmer. Detta menar Peter Esaiasson (m.fl 2017:211).

Nedanför refereras samtliga huvudartiklar till en siffra med en rubrik och ett datum samt
skribent till texterna, detta görs av pedagogiska skäl. Detta ska underlätta läsaren att snabbt
komma åt specifika publiceringsdatum som kommer att analyseras. Huvudartiklarna numreras
alltså efter publiceringsdatum, snarare än datumet där händelserna inträffade då artiklarna har,
som tidigare nämnt, ett långsiktigt perspektiv.
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5.2.1 Svenska Dagbladet
1. “Strid vid Sloveniens gräns” – 28 Juni 1991 (R. Swartz, 1991)
2. “Striderna i Jugoslavien avbröts” – 29 Juni 1991 (R. Swartz, 1991)
3. “Slovenien står fast vid självständighet”  – 30 Juni 1991 (R. Swartz, 1991)
4. “Slovenien avvisar arméns ultimatum” – 1 Juli 1991 (R. Swartz, 1991)
5. “Slovener kräver övervakad reträtt” – 2 Juli 1991 (R. Swartz, 1991)
6. “Flygräder mot Slovenska styrkor” – 3 Juli 1991 (R. Swartz, 1991)
7. “Armén beordrar eld upphör”  – 4 Juli 1991 (R. Swartz, 1991)
8. “Slovensk osäkerhet trots vapenvila”  – 5 Juli 1991 (R. Swartz, 1991)
9. “Armén till attack mot Markovic”  – 6 Juli 1991 (R. Swartz, 1991)
10. “Slovener vägrar ge upp gränsposter” – 7 Juli 1991 (R. Swartz, 1991)
5.2.2 New York Times
1. “Yugoslav Army Uses Force in Breakaway Republic” – 28 Juni 1991 (J. Tagliabue,
1991)
2. “R
 epublics Suspend Drive for Secession” – 29 Juni 1991 (C. Sudetic, 1991)
3. “Y
 ugoslavia’s Army Issues Ultimatum to Rebel Republic” – 30 Juni 1991 (J.
Tagliabue, 1991)
4. “B
 elgrade Orders Army to Return To Its Barracks” – 1 Juli 1991 (J. Tagliabue, 1991)
5. “New Warning by the Army Imperils Yugoslav Standoff” – 2 Juli 1991 (J. Tagliabue,
1991)
6. “Y
 ugoslav Troops Battle Slovenes, Ending Cease-Fire” – 3 Juli 1991 (C. Sudetic,
1991)
7. “Y
 ugoslav Tanks Mass Near Rebels” – 4 Juli 1991 (C. Sudetic, 1991)
8. “Y
 ugoslav Leaders Demand Surrender of Border Posts” – 5 Juli 1991 (J. Tagliabue,
1991)
9. “F
 or a Price, Slovenes Are Offered Control Of All Border Posts” – 6 Juli 1991 (J.
Tagliabue, 1991)

10. “Y
 ugoslavia Tense as Its Peace Talks Reach Stalemate” – 7 Juli 1991 (S. Engelberg,
1991)
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5.3 Metodreflektion
Jag väljer att göra en kvalitativ studie eftersom jag vill se vilka aspekter av framställningen
skiljer sig i rapporteringen av tiodagarskriget. Eftersom tiodagarskriget är för kort för att täcka
hur framställningen ser ut i en kvantitativ studie med så är en kvalitativ studie den mer
lämpliga metoden. En kvalitativ studie är även lämpligare om jag ska skildra representationer
av aktörer och analysera tidningarnas motiveringen av bildval till artiklar. Forskarna Peter
Esaiasson (m.fl 2017:211) menar att kvalitativa textanalyser lyfter fram meningar och
betydelser ur texter. Då jag själv gör en tolkningsanalys för att lyfta fram betydelserna bakom
texterna så är den kvalitativa metoden den mer lämpligare metoden. Dessutom kom
Ehrenström och Grabo fram till ett givande resultat med samma metodiska analys. (2017)

Esaiasson (m.fl 2017:58) berättar att begreppet validitet definieras som sådan att i hur väl man
lyckas synliggöra och operationalisera de centrala teoretiska begreppen i en studie medan
reliabilitet handlar om hur man går tillväga för att undvika slarv och systematiska fel samt ge
en rättvis bild man får fram i materialet stämmer överens i annat än just urvalet man väljer.
Om det dock uppstår systematiska fel eller osystematiska så är validiteten inte god. Min
analys är en till viss del god-validerad då jag har valt att inkludera puffarna till artiklarna som
hänvisas på framsidan av exempelvis Svenska Dagbladet.

Resultat av en analys kan feltolkas beroende på vem som forskar i en kvalitativ
innehållsanalys, när jag väljer bort vissa texter (krönikor och så vidare) och strippar i
materialet ur tidningarna som jag ej finner lämplig till denna studie kan detta påverka
validiteten. Studien är även validerad då mina frågeställningar har framkommit i analysen.
(Esaiasson m.fl 2017:64) Eftersom jag har noga valt ut vissa texter (och även inkluderat alla
textdelar i analysen) och bilder ur material som handlar enbart specifikt om krigen och även
inkluderat puffarna på framsidan som hänvisar artiklarna så har min studie en delvis hög
reliabilitet. Eftersom reliabilitet och validitet ofta tillhör varandra kan jag få ett gott
resultatvaliditet i denna studie. (Esaiasson m.fl 2017:64-65)
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En nackdel med att göra en sådan här typ av tolkningsanalys, som nämns ovan, är att
resultatet i en studie kan påverkas beroende på vem som tolkar materialet. Jag är medveten
om att detta kan påverka resultatet då mina tolkningsregler kan se annorlunda ut än någon
annans tolkning. Men för att göra analysen trovärdig ska jag tolka materialet och presentera
det, sedan förklarar jag varför i analysdelen. När jag har gjort det så argumenterar jag väl för
det i resultatet och kopplar mina teorier i resultatkapitlet. Jag har varit noggrann med att samla
in material till denna studie. För att höja reliabiliteten ytterligare så har jag valt att skanna
varje sida ur tidningarna och använda de som bilagor. (Esaiasson m.fl 2017:64-65)
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6. Analys
Tiodagarskriget pågick under sommaren mellan den 27 juni till den 6 juli 1991 (28 juni till 7
juli i datum efter publicering). Denna analys är uppdelad som sådan att jag först utgår från
respektive tidning, sedan presenterar jag artiklarna utifrån publiceringsdatum och avslutar
med en sammanfattning av tidningen i resultatet. Jag börjar analysen med puffarna som är
med på framsidan som hänvisar till artiklarna först, sedan hänvisar jag till själva
huvudartikeln och sedan artiklarna som berör huvudartikeln. Jag indelar analysen först med
bild och illustrationer, sedan går jag över till bildtext eftersom bildtexten tillhör bilderna.
Slutligen går jag över till rubrik, ingress, brödtext med mellanrubriker och faktarutor i sin
respektive ordning. Det är viktigt att påpeka att text och bild skiljer sig från puffarna till
artiklarna då de beskrivs olika i artiklar men menar samma.

6.1 Svenska Dagbladet
28 Juni 1991
I artikeln “Strid vid Sloveniens gräns” – 28 Juni 1991 (R. Swartz, 1991) så puffas den på
framsidan, jag konnoterar att artikeln är i störst fokus då den tar mest utrymme av tidningens
framsida. Jag denoterar två stridsvagnar med militärer bredvid en nedriven byggnad och
krossad bil med en grupp civilklädda människor bakom dem. Det går att se index i denna bild
då militärer och stridsvagnar finns med på bilden som indikerar att det är krig. I bildtexten
konnoteras besegring (pathos) då SAF/SF’s polisbilar krossades av JNA’s pansarvagnar. I
rubriken “Trupper öppnade eld” konnoteras en metafor att militären började skjuta.
Konnotationen av ingressen är undergivenhet (pathos) då Ljubljana belägras. I brödtexten
konnoterar vi till pathos då journalisten lyfter striderna men även ethos då han refererar till
Janez Jansa som en källa i texten.
I själva artikeln denoterar jag en bild av en militär trupp i uniform som står i led hållandes
automatgevär. Jag ser symbol då statsvapnet på hattarna av uniformerna symboliserar
sloveniens självständighet. I bildtextens konnotation kan jag se att den är samma som bilden
refereras till. Rubriken till artikeln använder sig inte av en metafor som puffen men denoterar
och konnoterar samma innehåll. Även här så denoterar och konnoterar ingressen samma
innehåll som i puffen. Konnotationen i brödtexten är ethos, pathos och logos. Dock så lyfts
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ethos mest i artikeln då den slovenske presidenten Milan Kučan refereras som en källa i
texten.
I notisen “Baker kräver stopp på våldet” – 28 Juni 1991 (TT-DPA) som relaterar till artiklen
ovan finns det ingen bild eller ingress till texten då det är en notis. I själva texten går det att se
ethos, pathos och logos men lyfts då mest av ethos då auktoritativa politiker nämns i texten

29 Juni 1991
I artikeln“Striderna i Jugoslavien avbröts” – 29 Juni 1991 (R. Swartz 1991) så puffas den på
framsidan, jag konnoterar att artikeln är i störst fokus då den tar mest utrymme av tidningens
framsida. Denotation här är att det brinner bakom två lastbilar. Jag ser index då jag konnoterar
att det har brunnit eller något har sprängts. Bildtexten konnoterar samma då den berättar vad
som föregår på bilden. Konnotationen av rubriken “Belgrad drar tillbaka trupper” är en
metafor till att JNA retirerar sina trupper. I ingressen konnoteras pathos då lastbilarna uppges
blivit bombade. I brödtexten konnoteras pathos då journalisten använder ord som “skrämma”,
“känsligare” och “besvärligare”.
I själva artikeln denoterar jag en bild av två män iklädda i militära uniformer med
automatvapen som intar en byggnad. På bilden ser vi index då det indikerar att det pågår ett
krig. Konnotationen av bildtexten är densamma som på bilden ovan då den berättar vad som
sker. Konnotationen av rubriken “Striderna i Jugoslavien avbröts” konnoteras till ethos då
striderna avbröts. Konnotationen men även denotationen av ingressen är samma då de båda
förmedlar ordet fred (pathos). I brödtexten konnoteras både ethos och pathos. Ethos då
informationsminister Jelko Kacin och polisen vid flygplatsen används som källor. Pathos då
journalisten nämner de tio döda i texten.

I artikeln “Förhandlingsfas kan börja” – 29 Juni 1991 (R. Swartz, 1991) som relaterar till
artikeln ovan konnoterar jag logos i rubriken då förhandlingsfas tolkas som en logisk lösning
till kriget. Ingressen till texten är likaså. I brödtexten framkommer det logos och pathos.
Logos då de diplomatiska lösningar nämns. Pathos då journalisten nämner dödsoffren i texten.
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I själva artikeln denoterar jag en illustration/faktaruta av en karta som visar Slovenien och
Kroatien med faktarutor. Jag ser index då jag konnoterar att Slovenien och Kroatien som två
självständiga länder. Eftersom dessa faktarutor fungerar som en bildtext konnoterar jag
kunskap (logos) då illustrationerna och dessa faktarutor/bildtexterna bidrar med historia och
fakta med källhänvisning om länderna. Jag konnoterar även pathos då de nämner dispyten
mellan de tusentals albanska studenterna och de serbiska specialstyrkorna.

30 Juni 1991
I artikeln “Slovenien står fast vid självständighet”  – 30 Juni 1991 (R. Swartz, 1991) så puffas
den på framsidan, jag konnoterar att artikeln är inte lika stort fokus som de tidigare artiklarna
då det inte finns någon bild. Rubriken “Strider fortsätter trots vapenvilan” och ingressen
konnoteras till oroligheter och hot (pathos). I brödtexten är konnotation ethos då president
Milan Kučan refereras i texten.
I själva artikeln denoterar jag en bild av en män iklädda i en militär uniform som skjuter med
ett automatvapen bakom en pansarvagn. På bilden ser vi index då det indikerar att det pågår
ett krig. Konnotationen av bildtexten är densamma som på bilden ovan då den berättar vad
som sker. Konnotationen av rubriken “Slovenien står fast vid självständighet” konnoteras
till självständighet. I rubriken går det att se metafor då “står fast” betyder att de vidhåller sig. I
brödtexten konnoteras både ethos och pathos. Ethos då informationsminister Milan Kučan
används som källa i texten. Pathos då journalisten nämner de tio döda i texten.
I artikeln “Nöjda EG-ministrar åter” – 30 Juni 1991 (S. Petzell, 1991) som relaterar till
huvudartikeln konnoterar jag pathos i rubriken då journalisten betonar ordet “nöjd”.
Konnotationen i brödtexten är ethos då EG-politikern Jacques Poos användas som källa i
texten.
I artikeln/notisen “Jugoslaviens armé hotar handla” – 30 Juni 1991 (TT-DPA) som relaterar
till artikeln huvudartikeln finns det ingen bild då den refereras till artikeln under. I rubriken
konnoteras och denoteras ordet hot då journalisten lägger stor tyngd på det ordet. I själva
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texten går det att se ethos då den engelska nyhetsbyrån Reuter används som källa.

1 Juli 1991
I artikeln “Slovenien” – 1 Juli 1991 (R. Swartz, 1991) så puffas den på framsidan, jag
konnoterar att artikeln är i störst fokus då den tar mest utrymme av tidningens framsida. Jag
denoterar två män i militära uniformer hållandes en tung kulspruta. Jag ser index även här då
kriget fortfarande pågår på bilden. Symbol kan jag se då stjärnan på hatten av uniformen
symboliserar staten Jugoslavien. I bildtexten är konnotationen ethos då journalisten hävdar
lugnet vid tillfället. I rubriken “Slovener vägrar ge vika” f inns det en metafor som tyder på
att de inte ger upp sin självständighet. I ingressen konnoterar jag kommunikation (logos) då
de vill samtala om en fredlig lösning. I brödtexten konnoterar jag ethos då politikern Carsten
Voigt används som en källa i puffen men även logos då journalisten nämner ordet som
“förhandlingar” i texten.
I själva artikeln denoterar jag en bild av en militär trupp i uniform som tillsammans hissar upp
den sloveniens flagga. Jag ser symbol då den slovenska flaggans konnotation symboliserar
frihet. Konnotation av bildtexten är densamma då slovenerna ej tar avstånd från landets
självständighet. I rubriken “Slovener avvisar arméns ultimatum” finns det samma
konnotationer som i puffen till artikeln. Ingressen konnoterar ethos då den jugoslaviska Ante
Marković refereras i ingressen. Konnotation av brödtexten är även ethos då presidenten
Milan Kučan används som källa i artikeln

2 Juli 1991
I artikeln “Slovener kräver övervakad reträtt” – 2 Juli 1991 (R. Swartz, 1991) så puffas den
på framsidan, jag konnoterar att artikeln är inte lika stort fokus som de tidigare artiklarna då
det inte finns någon bild. Rubriken “Övervaka vapenvilan” och ingressen konnoteras till
säkerhet (ethos). I brödtexten är konnotation pathos då journalisten lyfter de civila kroaterna
som blev attackerade. I puffen porträtteras kroaterna som de undergivna.
I själva artikeln denoterar jag en bild av tre män i militär uniform som vilar tillsammans. Jag
ser index på att det är en lugnare stämning. Konnotation av bildtexten är densamma då den
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konnoterar snarlikt denotationen. Rubriken och ingressen i själva artikeln “Slovener kräver
övervakad reträtt” konnoterar jag samma som i puffen då de är ungefärligt lika. I brödtexten
konnoterar jag ethos då den slovenske presidenten Milan Kučan nämns ännu en gång i
artikeln som en källa.
I notisen “Tvekan inom EG” – 2 Juli 1991 (TT-Reuter) som relaterar till huvudartikeln,
denoteras själva texten går det att se ethos då auktoritativa människor nämns i notisen.

3 Juli 1991
I artikeln “Flygräder mot slovenska styrkor” – 3 Juli 1991 (R. Swartz, 1991) så puffas den på
framsidan, jag konnoterar att artikeln av samma argument som artikeln som publicerades
innan är inte i stort fokus då det inte finns någon bild. Rubriken “Strider, flygräder bröt
vapenvilan” och ingressen konnoteras till pathos då journalisten lyfter osäkerheten. I
brödtexten är konnotation ethos då den slovenska president används som källa i artikeln.
I själva artikeln denoterar jag en bild av en man i militär bakom en stridsvagn. På grund av
vad som ses vara en stark rök är det otydligt att dennotera mer av bilden. Jag ser index på att
det fortfarande pågår eller har pågått ett krig i Slovenien då röken indikerar att något har
sprängts eller brunnit. Konnotation av bildtexten är pathos då den konnoterar snarlikt
denotationen av bilden. Rubriken och ingressen i själva artikeln “Slovener kräver övervakad
reträtt” konnoterar jag samma som i puffen då de är ungefärligt lika. I brödtexten konnoterar
jag då den slovenske presidenten Milan Kučan nämns ännu en gång i artikeln som en källa.
Här konnoterar jag även rädsla (pathos) då risken finns att vapenvilan avbryts och kriget
fortsätter igen.

4 Juli 1991
I artikeln “Armén beordrar eld upphör”  – 4 Juli 1991 (R. Swartz, 1991) så puffas den på
framsidan, jag konnoterar att artikeln är i störst fokus då den tar mest utrymme av tidningens
framsida. Jag denoterar fyra civilklädda män, där en av de kastar sten på en stridsvagn framför
honom. Jag ser index även här då det indikerar att det är någon slags demonstration som

34

pågår. I bildtexten är konnotationen och denotationen ilska (pathos) då hundratals kroater var
beväpnade med sten. I rubriken “Arméorder om eld upphör” och i ingressen konnoterar jag
ethos då kritiken tas emot från auktoritativa politiker. I brödtexten konnoterar jag logos då de
vill ha ett samtal om fredliga lösningar.
I själva artikeln denoterar jag en bild av två kvinnor som tröstar varandra. Jag ser index på att
någon anhörig har eller att de själva blev skadade av kriget. Konnotation av bildtexten är
densamma då den konnoterar snarlikt denotationen. Rubriken och ingressen i själva artikeln
Armén beordrar eld upphör” konnoterar jag samma som i puffen då de är ungefärligt lika. I
brödtexten konnoterar jag pathos då journalisten nämner ord som “emotionellt”, “nervös”
och “våld”.
I notisen “Krigsmakten löper amok” – 4 Juli 1991 (TT-Reuter) som relaterar till
huvudartikeln, konnoteras till en metafor som betyder att JNA får ett raserianfall. Konnotation
i rubriken är ilska (pathos). Ingressen och brödtexten konnoteras till ethos då auktoritativa
utrikespolitiker nämns och refereras i texten.

5 Juli 1991
I artikeln “Slovensk osäkerhet trots vapenvila”  – 5 Juli 1991 (R. Swartz, 1991) så puffas den
på framsidan, jag konnoterar att artikeln är i störst fokus då den tar mest utrymme av
tidningens framsida. Jag denoterar två man i militära uniformer med automatvapen. Bredvid
de sitter fyra civilklädda män. Bakom honom denoterar jag skylten “Exit”. Jag ser index då
jag konnoterar att att någon planerar att resa. På bilden kan jag med konnotation se ethos då
soldater befinner sig i bilden. I bildtexten är konnotationen lugn (pathos) då poliserna väntar
på tåget hem. I rubriken “Regeringen fick inget veta” o ch ingressen konnoterar jag logos då
ordet information betonas. I brödtexten ethos då auktoritativa människor refereras som källor
i texten. I själva artikeln finns det ingen bild. Rubriken “Slovensk osäkerhet trots vapenvila”
finns endast och konnoteras samt denoteras som osäkerhet (pathos). I brödtexten finner jag
ethos då auktoriteten nämns som källa ytterligare.
I artikeln “Stor osäkerhet i Jugoslavien” – 5 Juli 1991 (B. E. Rosin, 1991) som relaterar till
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huvudartikeln konnoterar jag oroligheter (pathos) i rubriken. Ingressen till texten är likaså. I
brödtexten framkommer det ethos då premiärministern Ante Marković används som källa.
I artikeln “Nya signaler i Väst” – 5 Juli 1991 (T. Lundin Rosin, 1991) som relaterar till
huvudartikeln konnoterar jag ömsesidighet (ethos) i rubriken och i ingressen då erkännandet
av Slovenien och Kroatien nämns. I brödtexten framkommer det ethos då de
utrikesministrarna från EG används som källor.

6 Juli 1991
I huvudartikeln “Två veckor utan något – 6 Juli 1991 (R. Swartz, 1991) finns det ingen bild
eller puff till då den refereras till en annan artikel.
I artikeln “Armén till attack mot Markovic” – 6 Juli 1991 (B. E. Rosin, 1991) så puffas den på
framsidan, jag konnoterar att artikeln är i störst fokus då den tar mest utrymme av tidningens
framsida. Jag denoterar en man i en civilklädd man hållandes en tidning. I tidningen denoterar
jag ordet “RAT” vilket översatts till “Krig” på svenska. Bredvid honom ser jag kroatiens
flagga. Jag ser index då jag konnoterar att det pågår en demonstration av någon form. Symbol
kan jag se då flaggan symboliserar kroatiens självständighet. I bildtexten är konnotationen
pathos då ordet krig används som versaler. I rubriken “EG inför vapenembargo” o ch
ingressen konnoterar jag ethos då journalisten men även EG refereras. I brödtexten
konnoterar jag ethos och logos. Ethos för att journalisten beskriver om förhandlingarna mellan
auktoritativa personerna som nämns i artikeln och logos för att journalisten beskriver den
politiska lösningen till konflikten.
I själva artikeln denoterar jag en bild av en man iklädd i en militär uniform med
automatvapen liggandes på en stridsvagn. På bilden ser vi index då det indikerar att det inte är
ett krig vid tillfälle. Jag ser symbol då statsvapnet på hatten av uniformerna symboliserar
sloveniens självständighet. Konnotationen av bildtexten är densamma som på bilden ovan då
den berättar vad som sker. Konnotationen av rubriken “Armén till attack mot Markovic”
konnoteras till kritik (pathos) mot premiärministern. Konnotationen men även denotationen av
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ingressen är samma som rubriken i puffen. I brödtexten konnoteras både ethos och logos.
Ethos då EG:s ministrar refereras i texten. Logos då journalisten nämner uppskjutningen av
ekonomiskt bistånd till Jugoslavien.

7 Juli 1991
I artikeln “Slovener vägrar ge upp gränsposter” – 7 Juli 1991 (R. Swartz, 1991) så puffas
den på framsidan, jag konnoterar att artikeln att artikeln inte har något stort fokus då det inte
finns någon bild. Rubriken “Gränssamtal avbröts” och ingressen konnoteras till pathos då
de inte har kommit fram till någon lösning ännu. I brödtexten konnoterar jag till ethos då den
serbiske presidenten Slobodan Milošević används som källa i texten.
I själva artikeln finns det ingen bild eller ingress då bilden relaterar istället till TT-artikeln. I
rubriken konnoterar jag pathos då vänskapen mellan Slovenien och Österrike har ett högt
pathos-värde. I brödtexten konnoterar jag ethos och pathos. Ethos då arméofficern Belak
Bojan används som källa i texten och pathos då journalisten lyfter vänskapen mellan
gränserna vid Slovenien och Österrike.

I artikeln “Förhandlingsfas kan börja” – 7 Juli 1991 (TT-Reuter, 1991) som relaterar till
artikeln ovan finns det en bild. Denotationen av bilden är att miljön utspelar sig i ett samhälle.
På bilden ser jag en motorväg med hus och byggnader omkring. På vägen står det fyra militärt
klädda män med automatvapen och en lastbil. Bland dem finns det militär utrustning som de
plockar ut ur bagageluckan på lastbilen. En av männen håller i ett automatvapen. Jag ser
indexikala tecken på att det fortfarande pågår ett krig och att de befinner sig i en stad. I
bildtexten konnoterar jag ethos och logos. Ethos då SAF/SF kontrollerar JNA’s utrustningar.
Logos då journalisten berättar om den geografiska positionen de befinner sig i. I rubriken
konnoterar jag ethos då slovenerna vägrar ge upp gränsposterna. Jag konnoterar pathos i
ingressen då Slobodan Milošević förbereder sig för krig. I brödtexten konnoterar jag ethos då
både den slovenske försvarsstab-chefen Veljko Kadijevic och serbiske presidenten Slobodan
Milošević används som källa. Men jag konnoterar även pathos då journalisten lyfter att
Milošević förbereder sig för strid.
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6.2 New York Times
28 Juni 1991
I artikeln “Yugoslav Army Uses Force in Breakaway Republic” – 28 Juni 1991 (J. Tagliabue,
1991) så puffas den på framsidan, jag konnoterar att artikeln är i stort fokus då den tar stort
utrymme av tidningens framsida. Jag denoterar en stridsvagn som kör över en lastbil mitt på
en väg. Bredvid fordonen denoterar jag barrikader. Jag ser index då jag konnoterar att det
pågår ett krig. I bildtexten är konnotationen rädsla (pathos) då journalisten betonar de 100
olycksoffren som skrivs om i bildtexten. Puffen har två rubriker då den första används som ett
komplement till bilden. I den första rubriken “Yugoslav Army Uses Force in Breakaway
Republic” k onnoterar jag pathos då “Force” betonas. I rubriken “Slovenia Reports 100
Wounded or Killed” konnoterar jag pathos då olycksoffren nämns. I puffen finns det ingen
ingress. I brödtexten konnoterar jag ethos och logos. Ethos då försvarsministern Janez Jansa
används som referens och Pathos då de 100 olycksoffren nämns i texten.
I själva artikeln denoterar jag en illustration av en karta som framställer Jugoslavien. Bredvid
kartan finns det en miniatyr-karta utan de jugoslaviska republikernas gränser. Jag ser
indexikala tecken då städerna/byarna som punkteras på kartan indikerar på att krigen pågår
under de geografiska positionerna. Jag ser även symbol på vänskap och ovänskap mellan
nationerna när jag konnoterar kartorna bredvid varandra. Konnotationen av bildtexten är
pathos då de slovenske trupperna är omringade. Konnotationen av rubriken ““Yugoslav
Army Uses Force in Breakaway Republic” konnoteras till pathos då de använder “råstyrka”
för att inta Slovenien. I brödtexten konnoteras både ethos och pathos. Ethos då auktoritativa
människor används som källa och pathos då journalisten nämner de döda i artikeln.
I artikeln “Germans in Warning on Yugoslav Economy” – 28 Juni 1991 (S. Kinzer, 1991)
som relaterar till artikeln ovan denoterar jag en bild på en motorväg mitt i en stad. Jag kan se
byggnader och träd bredvid motorvägen. På själva motorvägen denoterar jag flertal fordon
som står mitt på vägen. Denotationen av bilden är också människor som går på sidan av
vägen. Då bilden är otydlig är det tveksamt om de är i militär tjänst eller ej. Jag konnoterar
hot (pathos) då motorvägen är blockerad. Index finns i bilden då byggnaderna indikerar på att
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de befinner sig i en stad. Bildtextens konnotation handlar om strid då ordet “Fighting”
betonas. Vid analys av brödtexten så går det att konnotera ethos, pathos och logos. Ethos då
Adolf Voysk som sitter i den tyska handelskammaren används som källa, pathos då riskerna
inför kriget nämns och logos då lösningarna till den ekonomiska situationen som påverkas av
kriget nämns.
I notisen “Europe Presses for Debate” – 28 Juni 1991 (A. Riding 1991) som relaterar till
huvudartikeln, konnoteras en metafor som betyder att europa vill ha en diskussion som en
lösning till konflikten.

29 Juni 1991
I artikeln “Republics Suspend Drive for Secession” – 29 Juni 1991 (C. Sudetic, 1991) så
puffas den på framsidan, jag konnoterar att artikeln inte är i stort fokus då den inte har en
bild. Puffen har dock tre rubriker då de puffar för alla artiklar som berör huvudartikeln. I den
första rubriken “2 Yugoslav States Agrees to Suspend Secession Process” k onnoterar jag
logos då Slovenien och Kroatien uppehåller självständighetsprocessen så att kriget ej
eskalerar. I den andra rubriken i mitten konnoterar jag pathos då ordet “Fighting” betonas. I
den tredje rubriken längst ned så konnoterar jag ethos då JNA’s officer lovar att de stoppar
attackerna i nuläget. I brödtexten konnoterar jag ethos då samtliga aktörer nämns som källa i
artikeln.
I själva artikeln denoterar jag en illustration av en karta som framställer Slovenien. Jag ser
indexikala tecken även här som i de tidigare kartorna, då städerna/byarna som punkteras på
kartan indikerar på att krigen pågår under de geografiska positionerna. Jag ser index då de
indikerar var krigen inträffar. Illustrationen har ingen bildtext. Konnotationen av rubriken
“Republics Suspend Drive for Secession” konnoterar jag samma som rubriken i puffen. I
brödtexten konnoteras ethos och pathos. Ethos då samtliga auktoritativa människor refereras
i texten. Pathos då en polis nämner att människor dör i kriget.
I artikeln “Europeans Send High-Level Team” – 29 Juni 1991 (A. Riding 1991) som relaterar
till huvudartikeln denoterar jag en bild på en demonstration. I demonstrationen ser vi tre män
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iklädda i militära eller polisuniformer. Männen bildar en mur mot demonstranterna som är
civilklädda. Demonstranten längst fram räcker upp högernäven, detta gör även demonstranten
bakom honom. Jag ser index då det indikerar på att det är en demonstration som pågår. Jag ser
även symbol då högernäven symboliserar kamp. Bildtexten konnoterar jag strid (pathos) då
de nämner eldupphör. I rubriken och ingressen konnoterar jag pathos då “Warning” och
“Conflict” nämns. I brödtexten konnoterar jag ethos då auktoritativa människor används som
källa. I faktarutan konnoterar jag ethos, pathos och logos. Ethos då de slovenska
tjänstemännen används som källa, pathos då de två österrikiska fotograferna som mördades
nämns och logos då de militära planerna nämns.
I artikeln “In Slovenian Villages, a Fierce Determination but a Shortage of Firepower” – 29
Juni 1991 (S. Kinzer, 1991) som relaterar till artikeln ovan denoterar jag en bild på tre män
iklädda i militära uniformer hållandes automatvapen. Bakom de står det skyltar med slovensk
text. Jag ser index då det indikerar på att det är krig. Det går att indikera att de är i Slovenien
då texten på skylten berättar var de befinner sig. Jag ser även symbol trots otydligheten att de
har den slovenska flaggan på hattarna vilket kan symbolisera frihet. Bildtexten konnoterar
pathos då journalisten nämner striderna. I brödtexten konnoterar jag ethos och pathos, ethos
då auktoritativa människor används som källa och pathos då de tre civila lastbilschaufförerna
dog.
I notisen “Innocent Bystanders Get Caught In the Middle of a Bombardment” – 29 Juni
1991 (C. Sudetic 1991) som relaterar till huvudartikeln, konnoteras det pathos i rubriken då
oskyldiga människor mördades. Brödtexten konnoteras till pathos och ethos, pathos då texten
handlar om de civila människor som blev dödades och ethos då auktoritativa människor
används som källa igen

30 Juni 1991
I artikeln “Yugoslavia’s Army Issues Ultimatum to Rebel Republic” – 30 Juni 1991 (J.
Tagliabue, 1991) så puffas den på framsidan, jag konnoterar att artikeln inte är i stort fokus
då den inte har en bild. Puffen har tre rubriker då de puffar för alla artiklar som berör
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huvudartikeln. I den första rubriken “2 Yugoslav States Agrees to Suspend Secession
Process” konnoterar jag logos då JNA vill förhandla med SAF/SF. I den andra rubriken i
mitten konnoterar jag pathos då ordet “Battle” betonas. I den tredje rubriken längst ned så
konnoterar jag pathos även här då JNA hotar att angripa SAF/SF om de inte håller löftet om
kriterierna för vapenvilan. I brödtexten konnoterar jag ethos då samtliga aktörer nämns som
källa i artikeln men även pathos då ordet “Catastrophe” betonas.
I själva artikeln finns det ingen bild eller ingress att analysera. Rubriken konnoterar jag
samma då den är snarlik som puffen. I brödtexten konnoterar jag ethos, och pathos. Ethos, då
auktoritativa människor används som källa i artikeln och pathos då journalisten nämner de
döda militärerna som omkom i striderna.

I artikeln “Europe to Press A Yugoslav Pact” – 30 Juni 1991 (A. Riding, 1991) som
relateras till huvudartikeln finns det två bilder till artikeln. I den övre bilden så denoterar jag
en grupp män i en militära uniformer. Framför honom denoterar jag en man i militär uniform
bakom ett maskingevär. Jag ser index då jag konnoterar att kriget pågår ännu när jag
denoterar mannen bakom maskingeväret. I bildtexten är konnotationen pathos då kriget pågår
ännu. I den undre bilden så denoterar jag tre män i en militära uniformer. Männen står ovanpå
en stridsvagn, där de håller i tung ammunition som tillhör stridsvagnen. I bildtexten är
konnotationen pathos även här då kriget pågår ännu. I rubriken och ingressen konnoterar jag
ethos då EU bryter handeln och bistånd till Jugoslavien. I brödtexten konnoterar jag ethos
även här då auktoritativa människor används som källa i artikeln.
I artikeln “Despite Their Setbacks, Slovenes Remain Defiant” – 30 Juni 1991 (C. Sudetic,
1991) som relateras till huvudartikeln denoterar jag en illustration av två kartor. Den ena
kartan framställer Slovenien. Medan den andra kartan framställer Jugoslavien. Jag ser
indexikala tecken även här som i de tidigare kartorna, då städerna/byarna som punkteras på
kartan indikerar på att krigen pågår under de geografiska positionerna. Konnotationen av
bildtexten är pathos då Belgrad varnar om kriget. Konnotationen av rubriken konnoterar jag
samma som rubriken i puffen. I brödtexten konnoteras ethos och pathos. Ethos då samtliga
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auktoritativa människor refereras i texten och pathos då journalisten skriver om de människor
som är fängslade.
I artikeln “Despite Their Setbacks, Slovenes Remain Defiant” – 30 Juni 1991 (B. Lambert,
1991) som relateras till huvudartikeln finns det inga bilder eller någon ingress. I brödtexten
konnoterar jag ethos då den katolska kyrkan (m.fl) används som källa i artikeln.

1 Juli 1991
I artikeln “Belgrade Orders Army to Return To Its Barracks” – 1 Juli 1991 (J. Tagliabue,
1991) så puffas den på framsidan, jag konnoterar att artikeln är i stort fokus då den tar
relativt stort utrymme av tidningens framsida med bild. Jag se tre civilklädda män upptryckta
mot en väg av två militärt klädda män. Jag ser index då de befinner sig i en stad och att kriget
fortfarande pågår. I bildtexten är konnotationen rädsla (pathos) då de civilklädda
människorna har undertaget. I rubriken konnoterar jag ethos då JNA beordras att dra tillbaka
till Serbien. I puffen finns det ingen ingress. I brödtexten konnoterar jag ethos då
premiärministern Lojze Peterles används som källa i texten.
I själva artikeln finns det en bild på tre civilklädda kvinnor och en civilklädd man bärandes på
filtar. Jag ser index då det indikerar på att civila människor berörs av kriget. I bildtexten
konnoterar jag pathos då journalisten nämner de civila människorna som söker skydd. Under
brödtexten finns det en illustration av en karta. Jag ser index då det indikerar var kriget
inträffar på kartan. I bildtexten konnoterar jag ethos då Slovenien och Jugoslavien har en
ömsesidighet om kriget. I rubriken “Belgrade Orders Army to Pull Back” k onnoterar jag
ethos då trupperna beordras att åka tillbaka. I brödtexten konnoterar jag ethos och pathos.
Ethos, då auktoritativa människor används som källa i artikeln och pathos då journalisten
nämner de som omkom hittills under kriget.

I artikeln “An Army Besieged” – 1 Juli 1991 (J. Tagliabue, 1991) som relateras till
huvudartikeln denoterar jag en bild på en grupp demonstranter. Två civilklädda män står
framåt med skyltarna “YUGOSLAV ARMY NO1 ENEMY TO DEMOCRACY” och “CROATIA
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NOW” visar på indexikala tecken på att demonstrationen är mot den jugoslaviska regimen.
Jag ser även symboliska tecken då flaggorna representerar “frihet”. Bildtexten konnoteras till
frihet då de demonstrerar för separation från Jugoslavien. Konnotationen av rubriken
konnoterar jag till pathos då armén belägrades. Ingressens konnotation är logos då JNAs
invadering ifrågasätts. I brödtexten konnoteras ethos och pathos. Ethos då samtliga
auktoritativa människor refereras i texten och pathos då journalisten berättar i texten att armén
är under attack.
I artikeln “Austria Refuses to Withdraw Troops From Slovenia Border” – 1 Juli 1991 (J.
Tagliabue, 1991) finns det ingen bild eller ingress. I rubriken konnoterar jag ethos då
Österrike bestämmer sig för att hjälpa Slovenien. I brödtexten konnoteras ethos då
ministrarna från Österrike används som källa i texten.
I artikeln “United Yugoslavia is U.S. Policy's Aim” – 1 Juli 1991 (D. Binder, 1991) finns det
ingen bild. I rubriken och i ingressen konnoterar jag logos men även pathos då USA vill se
ett enat Jugoslavien. I brödtexten konnoteras ethos då ministrarna från USA används som
källa i texten
I notisen “Reports of Arms From Lebanon” – 1 Juli 1991 (D. Binder, 1991) som relaterar till
artiklen ovan finns det ingen bild eller ingress till texten då det är en notis. I själva texten går
det att se ethos då källan från rapporteringen kommer från nyhetstidningen i Beirut

2 Juli 1991
I artikeln “New Warning by the Army Imperils Yugoslav Standoff” – 2 Juli 1991 (J.
Tagliabue, 1991) så puffas den inte på framsidan, jag konnoterar att artikeln inte har ett högt
nyhetsvärde då den inte får ett utrymme på framsidan. Artikeln har en bild och en illustration
av en karta. På bilden denoterar jag en man i kostym med hörlurar. Jag ser indexikala tecken
då det indikerar på att det är en högt uppsatt person då konnotationen visar att bilden får en
plats i artikeln. Jag ser även ikon då det är en person med makt. Bildtexten konnoterar jag till
ethos då det är ett personporträtt på den kroatiska statsministern Stipe Mesić. Under bilden på

43

Stipe finns det en illustration av en karta. Jag ser index då det indikerar var kriget inträffar på
kartan. I bildtexten konnoterar jag pathos då ledarna i Ljubljana och Belgrad är i oense. I
brödtexten konnoterar jag ethos och logos. Ethos då de auktoritativa människorna nämns och
logos då bakgrunden till kriget berättas av journalisten.
I artikeln “Kohl Threatens to End German Aid to Yugoslavia” – 2 Juli 1991 (S. Kinzer, 1991)
som relateras till huvudartikeln denoterar jag en bild på en man i kostym med glasögon. Jag
ser indexikala tecken då det indikerar på att det är en högt uppsatt person då konnotationen
även här visar att bilden får en plats i artikeln. Jag ser även ikon här då det är en person med
makt. Bildtexten konnoterar jag till ethos då det är ett personporträtt på den tyska
utrikesministern Hans-Dietrich Genscher. Konnotationen av rubriken konnoterar jag till
pathos då ordet “Threatens” betonas. Artikeln har ingen ingress. I brödtexten konnoteras till
ethos då Hans-Dietrich används som källa till artikeln.
I artikeln “European Military Group Calls for a Truce in Yugoslavia” – 2 Juli 1991 (S.
Kinzer, 1991) som relateras till artikeln konnoterar jag rubriken till logos då de strävar efter
en vapenvila. Brödtexten konnoterar jag till ethos då auktoritativa människor används som
källa i artikeln.

3 Juli 1991
I artikeln “Yugoslav Troops Battle Slovenes, Ending Cease-Fire” – 3 Juli 1991 (C. Sudetic,
1991) så puffas den på framsidan, jag konnoterar att artikeln är i stort fokus då den har en
bild. På bilden denoterar jag en man i militär uniform som av-detonerar en bomb. Jag ser
indexikala tecken på att det fortfarande är ett krig då militären är i fält. Puffen har tre rubriker
då de puffar för alla artiklar som berör huvudartikeln. I samtliga rubriker konnoterar jag
pathos då de vill lyfta striden och de döda människorna. I brödtexten konnoterar jag pathos
då journalisten lyfter kriget. I själva artikeln finns det en bild på en grupp människor.
Denotationen här är att det ligger en civilklädd man allvarligt skadad och två män iklädda i
polisiära uniformer som sköter den allvarligt skadade mannens sår. Omkring männen står det
en civilklädd hållandes en kroatisk flagga. Bakom honom står det en man iklädd i polisiär
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uniform med civilklädda människor. Jag ser index då det indikerar på att civila människor
berörs av kriget. Jag ser även symbol då den kroatiska flaggan symboliserar “frihet” då de
strider för sin självständighet. I bildtexten konnoterar jag pathos då journalisten nämner de
skadade under kriget. I brödtexten konnoterar jag ethos och pathos. Ethos, då journalisten
refererar till försvarsministern Janez Jansa som en källa i texten och pathos då journalisten
lyfter de skadade människorna i artikeln.
I artikeln “Some Western Nations Spilt Off on Yugoslavia” – 3 Juli 1991 (D. Binder, 1991)
som relaterar till huvudartikeln denoterar jag en bild på en död man i en militär uniform.
Bredvid honom ligger det en ammunitionslåda. Jag ser indexikala tecken på att en strid har
befunnits här då en militär har dött i en strid. Jag ser även symbol då en död militär
symboliserar krig. I brödtexten har konnotationen ett högt pathos-värde då bildtexten
denoterar den döda mannen på bilden. I rubriken och brödtexten konnoterar jag ethos men
även logos då västvärlden vill finna en lösning till konflikterna i Jugoslavien.
I artikeln “The Yugoslavia Blowup: The Center Comes Apart” – 3 Juli 1991 (J. Tagliabue,
1991) Under brödtexten finns det en illustration av en karta med en faktaruta. Jag ser index
då det indikerar var kriget inträffar på kartan. I rubriken konnoterar jag pathos då
journalisten betonar att Jugoslavien faller isär. I brödtexten konnoterar jag ethos och pathos.
Ethos, då auktoritativa människor används som källa i artikeln och pathos då journalisten
lyfter nationalismen som splittrar landet. I faktarutan konnoterar jag logos då den ger
information om krigshändelserna men även pathos då bombningarna vid Vhrnika, Zejno och
Catez nämns.
I artikeln “Warily, Croats Move Toward Slovene Side” – 3 Juli 1991 (S. Engelberg, 1991)
som relaterar till huvudartikeln finns det en rubrik som konnoterar till pathos då Slovenien får
militär hjälp av Kroatien. I brödtexten konnoterar jag ethos då den dåvarande kroatiska
ministern Franjo Tuđman används som källa i texten.

45

4 Juli 1991
I artikeln “Yugoslav Tanks Mass Near Rebels” – 4 Juli 1991 (C. Sudetic, 1991) så puffas den
på framsidan, jag konnoterar att artikeln är i stort fokus då den har en bild. På bilden
denoterar jag fyra män i militära uniformer som går längst en väg. Bredvid männen står det
tiotal stridsvagnar. Bakom männen finns det en skylt som lyder “Republika Slovenia” vilket
översätts till republiken Slovenien. Jag ser indexikala tecken på att det fortfarande är ett krig
då militären är i fält. Jag ser även indexikala tecken på att de är i Slovenien då skylten bakom
de denoterar deras geografiska position. I bildtexten konnoterar jag pathos då de militärer
korsar gränserna för att strida. Puffen har två rubriker då de puffar för alla artiklar som berör
huvudartikeln. I samtliga rubriker konnoterar jag pathos då de vill lyfta striden och de döda
människorna. I brödtexten konnoterar jag ethos då den slovenska pressekreteraren Jelko
Kacin används som källa i texten.
I själva artikeln denoterar jag en illustration med en faktaruta av en karta som framställer
Jugoslavien. Jag ser indexikala tecken då städerna/byarna som punkteras på kartan indikerar
på att krigen pågår under de geografiska positionerna. Illustrationen har ingen bildtext.
Konnotationen av rubriken “Yugoslav Tanks Mass Near Rebels” konnoterar jag samma som
rubriken. Texten har ingen ingress. I brödtexten konnoteras då samtliga auktoritativa
människor från båda sidorna refereras i texten. I faktarutan konnoterar jag logos och pathos,
logos då faktarutan sammanfattar händelserna i kartan och logos då journalisten nämner
striderna i Slovenien och i Kroatien.
I artikeln “In Slovenia, Word of Tank Column Jangles Nerves” – 4 Juli 1991 (C. Sudetic,
1991) som relateras till huvudartikeln denoterar jag en bild på en grupp militärt klädda män
hållandes automatvapen på en gräsfält. Framför det står det en stridsvagn. Jag ser indexikala
tecken på att det pågår ett krig. Bildtexten konnoteras till pathos då det pågår en strid.
Konnotationen av rubriken konnoterar jag till pathos då metaforen “Jangles Nerves” betonas.
I brödtexten konnoteras ethos och pathos. Ethos då journalisten använder en militär i tjänst
som källa och pathos då journalisten använder en av de civila i Ljubljana som källa.
I artikeln “In Croatia, the Cafes Are Full And the Talk Is of Hostile Serbs” – 4 Juli 1991 (S.
Engelberg 1991) som relateras till föregående artikel finns det ingen bild. Konnotationen av
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rubriken konnoterar jag till pathos då “Hostile Serbs” betonas. I brödtexten konnoteras
pathos då journalisten intervjuar främst civila och nämner en sexårig flicka i texten.
Till båda artiklarna finns det en huvudrubrik som lyder: “I n the Two Breakaway Yugoslav
Republics, Fear of War but a Brave Face” som jag konnoterar till pathos. Då ord som “Fear”,
“War” och “Braves” används.
I artikeln “War in Yugoslavia Feared by Baker” – 4 Juli 1991 (T.L Friedman, 1991) som
relateras till huvudartikeln denoterar jag en bild på en grupp män i polisiära uniformer
hållandes automatvapen på en motorväg. Bakom poliserna står det lastbilarna på vägen. Jag
ser indexikala tecken på att bilden befinner sig vid en av gränserna då poliser stannar
lastbilarna på vägen. Bildtexten konnoteras till pathos då journalisten nämner ord som “War”
och “Peace”. Konnotationen av rubriken konnoterar jag till pathos då ordet “War” betonas
här igen. Ingressen konnoterar jag till ethos då påståendet kommer från den amerikanska
utrikesministern James A. Baker. I brödtexten konnoteras ethos då journalisten använder
Baker som källa.
I artikeln “A Toothless Europe?” – 4 Juli 1991 (A. Riding, 1991) som relateras till
huvudartikeln finns det ingen bild till artikeln. Konnotationen av rubriken konnoterar jag till
en metafor som går att tolka till ett maktlöst europa. Ingressen konnoterar jag till logos då
europa ej har förtroende för Jugoslavien. I brödtexten konnoterar jag till ethos och pathos.
Ethos då auktoritativa människor används som källa och pathos då journalisten nämner ord
som “Gloom” och “Euphoria”

5 Juli 1991.
I artikeln “Yugoslav Leaders Demand Surrender of Border Posts” – 5 Juli 1991 (J.
Tagliabue, 1991) så puffas den på framsidan, jag konnoterar att artikeln inte är i stort fokus
då den inte har en bild. Puffen har tre rubriker då de puffar för alla artiklar som berör
huvudartikeln. I samtliga rubriker konnoterar jag till ethos då auktoritativa människor
citeras. I brödtexten konnoterar jag ethos och logos då båda aktörerna vill komma åt en
lösning till konflikten. I själva artikeln finns det ingen bild eller ingress att analysera.
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Rubriken konnoterar jag samma då den är snarlik som puffen. I brödtexten konnoterar jag
ethos då auktoritativa människor används som källa i artikeln i texten. Texten har en faktaruta
som visar Jugoslavien, Slovenien och Kroatiens militära styrka. Jag konnoterar ethos, pathos
och logos. Ethos då källan kommer från Centre for Defence Studies i London, pathos då
denotationen av faktarutan har en markant skillnad på storlek av trupperna och logos då visar
pedagogiskt hur den militära situationen ser ut. Jag ser symbol då den jugoslaviska flaggan
symboliserar för “enighet” eller “kommunism”.
I artikeln “Amateur Soldiers Enjoy Respite of a Fragile Truce” – 5 Juli 1991 (C. Sudetic,
1991) som relateras till huvudartikeln finns det ingen bild eller ingress. Konnotationen av
rubriken konnoterar jag till pathos då ordet “Fragile” betonas. I brödtexten konnoteras ethos
och logos. Ethos då journalisten använder en militär i tjänst som källa och pathos då
journalisten lyfter sloveniens historia i texten.
I artikeln “Slovene Rebels Revive Tito's Wartime Tactics” – 5 Juli 1991 (S. Engelberg, 1991)
som relateras till huvudartikeln denoterar jag en bild och en illustration av två kartor. Den
ena kartan framställer Slovenien. Medan den andra kartan framställer Jugoslavien. Jag ser
indexikala tecken även här som i de tidigare kartorna, då städerna/byarna som punkteras på
kartan indikerar på att krigen pågår under de geografiska positionerna. Konnotationen av
bildtexten är pathos då Belgrad beskriver kriget som mycket spänt. På bilden denoterar jag en
grupp män i polisiära eller militära uniformer ute i en park. Längst fram denoterar jag en glad
man hållandes en cigarett bredvid sitt automatvapen. Jag ser indexikala tecken då det
indikerar att de befinner sig vid ett samhälle. Konnotation av bildtexten är pathos då
Jugoslavien hotar med ett ultimatum. Konnotationen av rubriken konnoterar jag samma som
rubriken i puffen. I brödtexten konnoteras ethos och pathos. Ethos då den slovenske
pressekreteraren Darko Bukovinski används som källa i texten men även pathos då
Bukovinski nämner att JNA kan förstöra vad de vill, men inte det slovenska folket.
I notisen “M
 ission to Yugoslavia To Monitor Cease-Fire”  – 5 Juli 1991 (S. Engelberg, 1991)
som relaterar till artiklarna under samma sida finns det en bild. På bilden denoterar jag en
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grupp människor. Åt höger står det civilklädda människor och åt vänster går ett antal
människor i militära uniformer i led. Längst fram i leden sträcker en militär upp tre fingrar.
Jag ser indexikala tecken på att de befinner sig i något samhälle. Jag ser även symbol då tre
fingrar symboliserar den kristna ortodoxa kyrkan (fadern, sonen och den heliga anden) vilket
kan tolkas som en nationalistisk symbol beroende på vem som tolkar symbolen. I bildtexten
konnoterar jag ethos då den MSNZ/SAF/SF låter JNA passera gränserna hemåt. Rubriken
konnoterar jag till ethos då Tito refereras. I brödtexten konnoterar jag ethos då EU, USA och
Kanada används som källa i texten.

6 Juli 1991
I artikeln “For a Price, Slovenes Are Offered Control Of All Border Posts” – 6 Juli 1991 (J.
Tagliabue, 1991) så puffas den på framsidan, jag konnoterar att artikeln inte är i stort fokus
då den inte har en bild. I rubriken konnoterar jag pathos då metaforen “For a price” betyder att
MSNZ/SAF/SF var tvungna att offra något för att få tillbaka sina gränsposter. I brödtexten
konnoterar jag ethos då de slovenska myndigheterna används som källa.
I själva artikeln finns det ingen ingress att analysera men har en illustration av en karta. I
själva illustrationen av en karta som framställer Jugoslavien. Bredvid kartan finns det en
miniatyr-karta utan de jugoslaviska republikernas gränser. Jag ser indexikala tecken då
städerna/byarna som punkteras på kartan indikerar på att krigen pågår under de geografiska
positionerna. I bildtexten konnoterar jag ethos ordet “cease-fire” betonas. Rubriken
konnoterar jag ethos då JNA och SAF/SF hade en ömsesidigt avtal om deras gränsposter. I
brödtexten konnoterar jag ethos och pathos. Ethos då både German Daily används som en
källa i artikeln och pathos då “No More Bloodshed” betonas i artikeln.
I artikeln “Slovene Rebels Revive Tito's Wartime Tactics” – 6 Juli 1991 (S. Engelberg, 1991)
som relateras till huvudartikeln denoterar jag två bilder. På bilden denoterar jag en bild på en
stridsvagn. På stridsvagn sitter det en grupp män i militära uniformer. Bredvid stridsvagnen
står det en bil med en förare i bilen. Bakom fordonen står det ett antal byggnader. På bilden
ser vi index då det indikerar att det inte är ett krig vid tillfälle. Det går även index då det
indikerar på att de befinner sig i ett samhälle. Konnotationen av bildtexten är pathos då
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journalisten lyfter striderna i Slovenien och Kroatien. I den andra bilden som är relativt
otydlig konnoterar jag en man i ett fordon. Mannen lyfter upp tre fingrar. Jag ser indexikala
tecken på att mannen befinner sig på väg då han är inuti ett fordon. Jag ser även symbol då tre
fingrar symboliserar den kristna ortodoxa kyrkan eller nationalism beroende på tolkningen
(som tidigare nämnt i artikeln: Mission to Yugoslavia To Monitor Cease-Fire).
I rubriken konnoterar jag pathos då ord som “Spills Blod” är en metafor för att någon eller
några har skadats eller dödats. Artikeln har ingen ingress men i brödtexten konnoterar ethos,
pathos och logos. Ethos då sheriffen Milan Korać används som källa i texten, pathos då
journalisten berättar om de döda poliserna i artikeln och logos då journalisten berättar om
historien till konflikterna
I artikeln “National Rivalries Cloud Dream of Yugoslav Unity” – 6 Juli 1991 (D. Binder,
1991) som relateras till huvudartikeln finns det ingen bild eller ingress. I rubriken
konnoterar jag till pathos då ordet “Dream” betonas. I brödtexten konnoterar jag till logos och
pathos. Logos då journalisten berättar om jugoslaviens historia och pathos då journalisten
nämner de etniska konflikterna i landet.
I artikeln “European Community Freezes Arms Sales and Aid” – 6 Juli 1991 (A. Riding,
1991) som relateras till huvudartikeln finns det ingen bild eller ingress. I rubriken
konnoterar jag till ethos då EU refereras. I brödtexten konnoterar jag till ethos och pathos.
Ethos då den nederländska utrikesministern Hans van den Broek används som källa i texten
och pathos då journalisten lyfter “throw oil on the flames” är en metafor för att kriget inte ska
eskalera mer.
I notisen “B
 elgrad Warns Europeans”  – 6 Juli 1991 (S. Engelberg, 1991) som relaterar till
artiklarna under samma sida finns det ingen bild eller ingress. I rubriken och brödtexten
konnoterar jag till pathos då Belgrad varnar europa om vad som kommer att hända om europa
erkänner Slovenien och Kroatien som självständiga länder.
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7 Juli 1991
I artikeln “Yugoslavia Tense as Its Peace Talks Reach Stalemate” – 7 Juli 1991 (S.
Engelberg, 1991) så puffas den på framsidan, jag konnoterar att artikeln är i stort fokus då
den har en bild. På bilden denoterar jag tre män där en av männen är civilklädd och två av
männen är militära uniformer hållandes automatvapen och annan utrustning. Bredvid de står
det en lastbil. Jag ser index då det indikerar att de befinner sig vid en gräns. I bildtexten
konnoterar då de puffar för alla artiklar som berör huvudartikeln. I bildtexten konnoterar jag
ethos då militären har en auktoritativa position. Puffen har tre rubriken. I den första rubriken
“R
 epublics Suspend Drive for Secession”
 k onnoterar jag pathos då “Stalemate” är en metafor
för att fredsavtalet har nått sin gräns. I den andra rubriken i mitten konnoterar jag pathos då
ordet “Standoff” betonas. I den tredje rubriken längst ned så konnoterar jag pathos då
serberna och kroaterna har en fejd. I brödtexten konnoterar jag ethos då en slovensk
TV-kanal nämns som källa i artikeln.
I själva artikeln finns det en bild. Denotationen av bilden är att miljön utspelar sig i ett
samhälle med byggnader omkring och en väg blockerad av barrikader. På vägen ser vi en
civilklädd kvinna på en cykel. Bakom kvinnan står det en lastbil. Framför kvinnan står det en
man iklädd i militär uniform hållandes ett automatvapen. Jag ser indexikala tecken på att
staden drabbas av kriget. I bildtexten konnoterar jag pathos då journalisten lyfter kriget. I
rubriken konnoterar jag samma som i puffen då denotationen är lika. Texten har ingen
ingress. I brödtexten konnoterar jag pathos då journalisten nämner att 60 människor har
hittills omkommit i kriget. Men även ethos då auktoritativa människor från båda sidorna
används som källa.

I artikeln “Slovene Rebels Revive Tito's Wartime Tactics” – 7 Juli 1991 (J. Tagliabue, 1991)
som relateras till huvudartikeln denoterar jag en bild och en illustration av en karta.
Illustrationen av kartan framställer Jugoslavien. Jag ser indexikala tecken även här som i de
tidigare kartorna. Belgrade punkteras då politikerna från serbiens huvudstad har ett
auktoritativt styre av JNA. Ljubljana punkteras då det är sloveniens huvudstad. Konnotationen
av bildtexten är pathos då Serbien misslyckades att få övertaget av Slovenien. På bilden
denoterar jag en grupp män som provar militära kläder framför bakluckan på en lastbil. Jag
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ser indexikala tecken då det indikerar att kriget ännu pågår eller har pågått. Konnotation av
bildtexten är ethos. Konnotationen av rubriken konnoterar jag pathos då journalisten betonar
det civila kriget. I brödtexten konnoteras logos då journalisten beskriver den politiska
situationen i Belgrad.
I artikeln “Separatists in Europe Indirectly Reinforce Unity in Yugoslavia” – 7 Juli 1991 (A.
Riding, 1991) som relateras till huvudartikeln finns det ingen bild eller ingress. I rubriken
konnoterar jag till ethos då EU refereras men även pathos då EU strävar efter “Yugoslav
Unity”. I brödtexten konnoterar jag till logos och pathos. Logos då journalisten beskriver
situationen för EU och hör de arbetar för att förhindra kriget i forna Jugoslavien och pathos då
journalisten lyfter gemenskapen mellan de olika folkgrupperna i Belgien och hur det förhåller
sig till gemenskapen i Jugoslavien.
I artikeln “2 Slovenes, Bedfellows In Rebellion” – 7 Juli 1991 (C. Sudetic, 1991) som
relateras till huvudartikeln finns det ingen bild eller ingress. I rubriken konnoterar jag till
pathos då “Bedfellow” är en metafor för det slovenska brödraskapet. I brödtexten konnoterar
jag till ethos, logos och pathos. Logos då journalisten beskriver bakgrunden för presidenten
Milan Kučan. Ethos då Milan Kučan används som källa i texten och pathos då journalisten
berättar om Janez Jansa historia från hans liv i fängelset.
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7. Resultat och diskussion
Nedanför sammanställer jag resultatet av analysens slutsats utifrån frågeställningar samt för
en diskussion kring arbetet.

7.1 Resultat
Hur framställer New York Times och Svenska Dagbladet tiodagarskriget?
Efter att ha granskat tidningarna är det en uppenbarelse att New York Times engagerade sig
mer i kriget då de skrev flest artiklar och hade fler utrikeskorrespondenter. Kriget är dock
viktigt för både tidningarna då minst en artikel puffas på både tidningarnas framsidor, förutom
vid ett tillfälle för New York Times.

Svenska Dagbladet har sammanlagt nio av tio bildsatta sidor. Sex av tio tillfällen har bilder
använts i puffarna. För New York Times så är alla sidor bildsatta. Vid sex tillfällen är
puffarna bildsatta. Bilderna i New York Times och Svenska Dagbladets artiklar består främst
av militärer i tjänst eller illustrationer av kartor som framställer Jugoslavien eller Slovenien.
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Vid ett tillfälle använder sig New York Times av en död människa på en bild, som i artikeln
“S ome Western Nations Spilt Off on Yugoslavia” – 3 Juli 1991 (D. Binder, 1991). Vid något
annat tillfälle är någon skadad. Då New York Times hade mer utrymme i tidningen kunde
man även se bilder på makthavare. Det går att se fler indexikala tecken än ikoniska och
symboliska tecken av bildanalyserna. Det som går att se trots att New York Times är en
mycket större tidning är att New York Times har valt att puffa krigen med bilder lika mycket
som Svenska Dagbladet trots att de har mycket mer utrikesnyheter som de kan rapportera om.
Men även inrikesnyheter då USA är geografiskt mycket större än Sverige och har mer
inrikes-nyheter att rapportera om.

Textmässigt går det att se att båda tidningarna använder auktoritativa människor som källa,
alltså använder de mest utav ethos. Men att de använder sig även av pathos vid vissa tillfällen
för att beröra. Exempelvis när de har med svenskar eller amerikanska ex-jugoslaver som på
något sätt berörs av kriget i sina artiklar. Utifrån den tidigare studien av Ehrenström och
Grabo (2017) går det att se att finns skillnader mellan Svenska Dagbladets och New York
Times framställning jämfört med Aftonbladets framställning av kriget där Aftonbladet
fokuserade mer på att beröra med pathos med exempelvis vittnen som påverkas av kriget än
Svenska Dagbladet och New York Times som fokuserade på att framställa med ethos som
Dagens Nyheter genom att använda sig av auktoritativa källor.

Vilka likheter och skillnader finns det mellan New York Times rapportering av
tiodagarskriget och Svenska Dagbladets rapportering av kriget?
Som ovan går det att se att den största markanta skillnaden i Svenska Dagbladets och New
York Times rapporteringen är alltså mängden av textinnehåll och bilder. De små skillnaderna
men markanta är att New York Times har använt en död människa i en av sina bilder. Detta
kopplar jag till gestaltningsteorin då tidningar gestaltar krig olika. (J. Strömbäck, L. Nord,
2012:41). Men jag kopplar även detta till Gina G. Barker forskning om de feminina och
maskulina rapporteringen om krig utifrån ett amerikanskt och svenskt perspektiv, då Svenska
Dagbladet undviker att använda sig av bilder på döda människor. Detta eftersom den svenska
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journalistkåren anser att det är oetiskt att publicera bilder på döda människor. (B. Häger,
2014:353).

Något som också går att koppla är Jesper Strömbäcks och Daniela Dimitrovas forskning om
amerikansk och svensk framställning av kriget i Irak 2003. I både resultaten utifrån deras
forskning (D. V. Dimitrova, J. Strömbäck, 2008:212) kom det fram till att New York Times
rapporterade utifrån militära perspektiv, vilket de även gjorde i min analys. Till skillnad från
deras forskning så har Svenska Dagbladet en snarlik rapportering i min analys.

Bortser man Richard Swartz rapportering av tiodagarskriget i Svenska Dagbladet förekom det
ofta TT-artiklar till tidningen, till skillnad från New York Times som använde sig av sina
egna reportrar. Detta återkommer till Sören Sommelius och källkritiken när han nämnde att de
flesta tidningsredaktioner använde sig mycket av nyhetsbyråer som källa från utlandet. Ett
exempel som Sören nämnde var Tanjug som används som källa i Svenska Dagbladet men
även i ett tillfälle i New York Times. (S. Sommelius, 1993)

Skillnaderna förutom mängden av textinnehåll är alltså att New York Times väljer att
publicera bilder på döda människor men att Svenska Dagbladet undviker att göra det. De
andra skillnaderna är också att New York Times använder sig mer av sina egna journalister
när de skriver sina små reportage snarare än Svenska Dagbladet som använder sig ibland av
TT-artiklar. Likheterna är alltså att de framställde krigen snarlika då båda tidningarna utgår
mycket av ethos i textform men även pathos i vissa tillfällen som i bilderna. Jag kopplar
likheterna och skillnaderna med gestaltningsteorin då jag fick se hur journalisterna framställde
kriget.

Hur framställs/representeras respektive aktör i artiklarna?
När det kommer till framställning av aktörerna så använder sig båda tidningarna begreppen
“slovener, kroater och serber” när de ska berätta om de etniska konflikterna mellan grupperna
i landet. Däremot används jugoslaver eller den jugoslaviska armén som benämning när de är i
krig med slovenerna. Slovener framställs som de “goda” och väldigt bestämda i de flesta
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artiklarna medans serber eller jugoslaver framställs som de “onda” då journalisterna lyfter att
det är jugoslaver som invaderar Slovenien. Jag kopplar detta till teorin om representation då
jag fick se hur tidningarna valde att representera aktörerna. Men även gestaltningsteorin då
jag fick se hur tidningarna framställer aktörerna. Jag kopplar även detta till Sommelius studie
där han nämner representationen av serberna i media.

7.2 Diskussion
Sammanfattningsvis så har Svenska Dagbladet och New York Times framställt kriget
snarlika. Båda tidningarna huvudsakliga fokus var att informera men även att locka läsaren
med att beröra genom att använda sig utav bilder på militärer i tjänst och pathos-orienterade
rubriker. I Ehrenström och Grabos studie (2017) så går det att se Svenska Dagbladet och New
York Times rapportering om tiodagarskriget är snarlikt Dagens Nyheters rapportering, men
skiljer sig mycket från Aftonbladets rapportering. Hur det kommer sig att Aftonbladet
rapporterar annorlunda gentemot Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter kan vara något att
undersöka vidare.

I denna analys kunde jag komma fram till hur Svenska Dagbladet och New York Times
framställde tiodagarskriget med hjälp av en retorisk textanalys och en semiotisk bildanalys.
Med hjälp av en kvalitativ jämförande metod kunde jag se i djupgående vad det var som
skiljde sig åt i rapporteringen, trots att Svenska Dagbladet och New York Times rapporterade
lika. Innan jag gjorde analysen hade jag tanken att Svenska Dagbladets rapportering skulle
vara snarlik Dagens Nyheters rapportering från Ehrenström och Grabos studie (2017), genom

56

textval och bildval. Vilket bekräftades av analysen. Jag hade också tanken om att båda
tidningarna skulle fokusera mer på ethos än pathos då kriget var betydligt mindre blodigare
och kortare än krigen i Kroatien och Bosnien. Något som också bekräftades av analysen.
Det som är mest tydligt med min studie är att det finns skillnader mellan hur Svenska
Dagbladet och New York Times väljer att använda sina bilder. Då New York Times använder
sig av döda människor i sina bildval kan man konstatera att tidningen framställer krig
generellt annorlunda med bildval än Svenska Dagbladet. I och med detta kan vara intressant
att se hur bildvalet ser ut i tidningarna om man använder sig av krig där offren var betydligt
flera, som exempelvis krigen i mellanöstern.

Det som var lätt med studien var avgränsningen av urvalet. Då jag enbart utgick från
tiodagarskriget som var ett kort krig, var det enkelt för mig att undvika val av tidsperioder.
Det som var svårt var val av text och bildmaterial ur tidningarna. Till en början var tanken att
enbart analysera huvudartiklarna. Men eftersom vissa artiklar relaterade till huvudartiklarna i
samma sida på tidningen var det självklara valet att ha med de texterna och bilderna. Även
puffarna då jag ansåg att bilderna i puffarna skiljde sig från bilderna till huvudartikeln, men
att även vissa rubriker och ingresser skiljde sig.

Denna studie kan vara sig användbar i framtiden för att forska vidare skillnaden mellan
svensk och amerikansk rapportering av korta krig.

57

8. Vidare forskning
Något som skulle vara intressant att forska om är hur ex-jugoslaver i Sverige tolkat svenska
tidningarnas framställning och rapportering om krigen med en enkätstudie och möjligtvis en
intervjumetod som komplement till analysen. Upplever svenska ex-jugoslaver att svensk
media har engagerat svenskarna? Varför? Varför inte? Tidigare forskning som går att använda
är Sommelius studie som jag använt i min forskning då han hävdar att rapporteringen av
kriget i forna jugoslavien inte engagerade svenskarna.

Något som också skulle vara intressant att forska om är hur slovenska tidningar och serbiska
tidningar valde att rapportera och framställa tiodagarskriget. Hur skiljer de sig från varandra?
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Hur neutrala är de? Använder man sig även av en utomstående tidning som exempelvis
Expressen eller Washington Post så skulle man även kunna se en övergripande skillnad
mellan slovensk, serbisk, amerikansk och svensk rapportering av kriget.

Som tidigare nämnt så skulle det vara också intressant att göra en analys av ett krig med
flertal offer med samma tidningar och samma metod då tiodagarskriget inte hade så många
förluster. Detta för att se om framställningen ser annorlunda ut då New York Times publicerar
bilder på människor som är döda.
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