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Abstract  

The aim of this study was to find out how the war in Afghanistan is framed both in 

national and international context. This was conducted by comparing the national tv 

channel TOLOnews from Afghanistan with the international tv channel SVT Nyheter 

from Sweden. A qualitative text analysis as well as a semiotic photo analysis were 

implemented on four news articles and two photos from each channel respectively. 

Framing theory, agenda setting, and news values provided the theoretical background to 

be able to carry out the study. 

 

 The significant findings of the study show that SVT Nyheter uses various secondary 

foreign sources for their articles in comparison to TOLOnews which uses only first-

hand sources as can be expected of international and national tv channels. Furthermore, 

SVT Nyheter concentrates mostly on facts such as the number of people killed in 

attacks whereas TOLOnews concentrates more on the personal stories of the local 

people affected by the attacks. Finally, the study discusses what could be the underlying 

reasons of the findings of the study and thereby the differences of the framing of the war 

in Afghanistan by the two tv channels.  
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1 Inledning  
 
Kriget i Afghanistan har varit ett av de längsta pågående krigen i världen. Det har pågått 

i över 40 år. Oroligheterna i Afghanistan har väckt uppmärksamhet över världen och 

inte minst i medierna (Jensen, Hammer & Ekelund, 2018). Rapporteringen om kriget i 

Afghanistan har skapat stora rubriker i medier runt om i världen. En kritik som riktas 

mot regeringen är att det har satsats flera miljarder dollar för att skapa ett tryggare 

Afghanistan för medborgarna, men det har inte blivit tryggare utan snarare ett mer 

otryggt och farligare land för både medier och medborgare (Jensen, Hammer & 

Ekelund, 2018). Flera attacker mot journalister och medier har utförts under år 2018. 

Totalt 15 journalister förlorade sina liv i Afghanistan under år 2018 och nio journalister 

miste sina liv endast i en attack (Aftonbladet, 2018-04-30).  

 

En rapport från FN visar att under åren 2015–2018 har över 12 000 barn dött eller 

skadats. I studien framgår enbart antalet dödade eller skadade barn, vuxna ingår inte i 

den här studien (FN rapport, 2019-11-10). Stora händelser skapar rubriker i världens 

medier och gestaltas utifrån den fakta och information medierna får. Lokala medier som 

befinner sig i själva landet har större möjligheter att gestalta händelserna. Möjligheter 

att intervjua både drabbade och makthavare kan ge en stor tyngd för rapporteringen 

(Häger 2009), vilket kan ge andra perspektiv i vår studie när vi jämför ett medium från 

Afghanistan kontra ett västerländskt medium. 

Reportrar utan gränser anger i sin nya pressfrihetsindex publicering att Afghanistan är 

det dödligaste landet för journalister. Pressfrihetsindexen visar att läget för mediernas 

frihet har försämrats under de senaste åren (Reportrar utan gränser, 2018-12-18) .  

En studie från Humans Right 2015 Stop Reporting or We’ll Kill Your Family Threats to 

Media Freedom in Afghanistan, visar att medier i Afghanistan är under stort hot både 

från talibanerna och IS, vilket kan påverka lokala mediers rapportering om kriget i 

Afghanistan och inte minst när de rapporterar på persiska och pashto som är 

majoritetens språk i Afghanistan. Men hur påverkar alla dessa hot mediers 

rapporteringar i ett land där ett krig pågår? Detta kommer att analyseras och belysas 

senare i denna studie. 
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Vi hittade ingen tidigare forskning som har undersökt hur medier från själva 

Afghanistan jämfört med Sveriges medier rapporterar om kriget i Afghanistan. Därför 

kan denna studie utföra ett exempel inom detta område. 

Med hjälp av kvalitativ textanalys analyserar vi texter i valda artiklar. Mer om vår 

analysmetod återfinns i metodkapitlet. Vi analyserar åtta artiklar, fyra från respektive 

kanal, och som komplement till vår textanalys kommer vi även göra en semiotisk 

bildanalys. Semiotisk bildanalys hjälper oss att se och jämföra bilder med textens 

innehåll, för att sedan dra en slutsats utifrån analyserna som vi har gjort.  

1.1 Syfte och frågaställningar 

Syftet med denna forskning är att analysera och jämföra hur kriget i Afghanistan 

gestaltas i nationell journalistisk kontext kontra internationell journalistisk kontext.  

Eftersom det är två olika TV- kanaler från olika länder är det intressant att analysera hur 

dessa två kanaler nyhetsvärderar och gestaltar dessa händelser under en bestämd 

tidsperiod som senare i materialurval kommer att utvecklas.  

Våra frågeställningar är därmed följande: 

1. Hur gestaltas kriget i Afghanistan i de båda kanalerna: (TOLOnews och SVT 

Nyheter)? 

2. Hur skiljer sig gestaltningen av krigets rapportering i de båda kanalerna? 

3. Vad kan förklara skillnaderna i gestaltningen mellan respektive kanal? 

 
2 Bakgrund  

I detta kapitel ges en kort inblick i kriget i Afghanistan. Därefter berättas kort om de två 

valde TV- kanalerna, SVT Nyheter och TOLOnews.  

Eftersom vår studie koncentrerar sig på nuvarande medier och dess gestaltning av kriget 

i Afghanistan, kommer vi att fokusera på läget i Afghanistan efter terrorattacken den 11 

september 2001 och dess effekt i landet samt mediernas gestaltningar. Vi kommer inte 

att gå tillbaka till andra krig som Afghanistan har varit inblandade i före talibaners 

regim. 
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2.1 Kriget i Afghanistan 

Efter Sovjetunionens fall började ett inbördeskrig i Afghanistan mellan beväpnade 

grupper från olika delar av landet. En av de grupperna var talibanerna (O'Connell, 

2017).  

Talibanerna vann kriget över dåvarande regimen och även en del av Mujahedin, och tog 

över Afghanistan. De hade största delarna av Afghanistan under sin kontroll under åren 

1996-2001. Under dessa fem år var Förenade Arabemiraten, Pakistan och Saudiarabien 

de enda länder som officiellt hade erkänt talibanerna som Afghanistans legitima regim 

(O'Connell, 2017). 

Efter attackerna mot tvillingtornen den 11 september bestämde och krävde FN:s 

säkerhetsråd att alla länder ska bekämpa terroristorganisationen Al-Qaida. I oktober 

2001 påbörjade USA en invasion mot Afghanistan med mål att förstöra Al-Qaidas 

träningsläger och störta talibanerna. Till följd av invasionen föll talibanernas regim i 

Afghanistan. Afghanistans nya regim med hjälp av ISAF-styrkor som bestod av över 

130 000 soldater från flera länder i världen började bekämpa Al-Qaida i Afghanistan 

(O'Connell, 2017). 

Den talibanernas regim föll år 2001 och en ny regering tog över maken i landet med 

hjälp av USA. Talibanerna omorganiserade sig efter några år och började sina attacker 

mot regimen, utländska soldater och mot en del organisationer som på något sätt stödjer 

den nuvarande regimen och/eller utlänningar i Afghanistan. En del av dessa 

organisationer är de fria medierna i Afghanistan som är under stort hot (O'Connell, 

2017).  

Efter att amerikanska styrkor lämnade Afghanistan år 2014 blev situationen värre och 

mer otrygg. Tillbakadragningen av amerikanska soldater påbörjades år 2011 och 

slutfördes år 2014. Efter att USA minskat sin närvaro i Afghanistan ökade antalet 

självmordsbombare och dessa attacker utfördes i högre grad av talibanerna. De 

utländska soldater som efter året 2014 finns kvar i Afghanistan utbildar afghanska 

styrkor (O'Connell, 2017).  

Vår studie koncentrerar sig på gestaltning av kriget i de två valda medierna med fokus 

på tiden efter den 11 september. Således kommer vi inte att diskutera de tidigare krigen 

i Afghanistan, eftersom det inte ses som nödvändigt i denna studie. 
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2.2 Medier i Afghanistan 

Under Talibanernas regim fanns bara en radiokanal i Afghanistan. Men efter att 

talibanernas regim föll, kom en explosion av nya medier i Afghanistan. Tio år efter att 

talibanerna föll lanserades 175 radiostationer, 75 Tv-kanaler, fyra nyhetsbyråer och sju 

tidningar som dagligen ger ut papperstidningar (Cary, 2012).  

En rapport från Reportrar Utan Gränser (RSF, 2018) visar att Afghanistan var det 

dödligaste landet i världen för journalister år 2018. Mellan 1 januari 2018 till 1 

december 2018 dog 15 journalister som var antingen reportrar eller delaktiga i medier i 

Afghanistan. Afghanistan anses vara ett av världens farligaste länder för journalister, 

och hotet kommer inte bara från Talibanerna och Islamiska Staten utan även från 

politiker som är aktiva i regimen (RSF, 2018).  

I flera länder som befinner sig i mellanöstern och där regeringen styrs av islamiska 

regler begränsas mediers frihet att vara kritiska och granskande mot regeringen. 

Afghanistan är ett farligt land för journalister, men medier har ändå stor frihet i sin 

demokratiska roll för att granska makten. Exempelvis har TOLO TV, som är en del av 

TOLOnews, ett program som heter Zange khatar. Där skämtar de om och härmar den 

afghanska presidenten i nästan varje program, något skulle få stora konsekvenser om det 

hände i exempelvis Iran eller Saudiarabien. 

2.3 TOLONEWS  

 

TOLOnews är en del av kanalerna som ägs av Moby Group (Cary 2012). Moby Group är 

ett kommersiellt bolag som har sitt huvudkontor i Dubai men medierna befinner sig i 

Afghanistan. Moby Group äger TOLO TV, Lemar TV och Radio Arman. Moby Group 

var det största mediabolaget i Afghanistan fram till 2012 (Cary, 2012).   

 

TOLOnews är den första Tv-kanalen i Afghanistan som har 24 timmars nyheter, både 

på webben och i TV sändning. TOLOnews är en av Afghanistans mest pålitliga kanaler. 

De producerar nyheter dygnet runt och är den kanal som granskar landets makthavare 

(Cary, 2012).  

 

Moby Group ägs av familjen Mohseni som består av Saad, Zaid, Jahid och Wajma 

Mohseni. Familjen återvände från Australien till Afghanistan efter att Talibanerna föll 

år 2002 och startade produktionsbolag. De startade med Radio Arman med en budget på 
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200 tusen dollar. År 2012 ökade deras budget till 20 miljoner dollar. News Corporation 

är ett av  världens mäktigaste företag. Moby Group meddelade via en presskonferens 

den 16 januari 2012 att de blev en del av News Corporation (Business Wire, 2012-01-

16).  

News Corporation är världens tredje största mediekoncern som äger bland annat FOX 

och MY Network TV i USA, Sky i Storbritannien, MTV i USA och STAR i 

Sydostasien (Fitzgerald, 2012). De äger också filmstudion Twentieth Century Fox. 

Eftersom Moby Group är en del av News Corporation får de stöd av mediekoncernen.  

Eftersom TOLOnews är en del av en stor mediekoncern (News Corporation) så är de 

inte beroende av andra makter i Afghanistan. TOLOnews har avslöjat flera makthavare i 

sitt program som heter Dahlizha (دهلیزها), Dahlizha är ett granskande TV-program som 

liknar Uppdrag Granskning på SVT. TOLOnews är den enda kanalen som anordnar och 

producerar Afghan Star.   

TOLOnews har en stor budget. Eftersom kanalen är finansiellt självständiga, vågar de 

vara mer kritiska mot makthavare. TOLOnews rapport kl 18.30 är största 

nyhetsprogrammet i Afghanistan, något som alla känner till. Afganistan saknar public 

service som Sverige att finanseras med medborgarnas skatte pengar och kanaled tillhör 

till regengen och är inte opartiskt. Därför valde vi TOLOnews som är finansiellt 

oberoende och objektiv i sin rapportering samt granskande mot makthavare i 

Afghanistan (Sutton, 2014). Vi anser att TOLOnews är mer trovärdig än andra Tv-

kanaler i Afghanistan. Eftersom de håller en hög journalistisk kvalité i sin publicering 

och är mer pålitliga att analysera än andra kanaler i Afghanistan. Detta motiverar våra 

val av material. 

 

2.4 SVT 

I motsats till TOLOnews ägs SVT av staten. Sveriges television består av SVT1, SVT2, 

SVT Barn, SVT24 och kunskapskanalen, vilka i sin tur är en del av public service. 

Public service består av Sveriges radio (SR), Sveriges Television (SVT) och 

utbildningsradio (UR).  

Begreppet public service är att alla medborgare i ett demokratiskt land ska få tillgång till 

opartisk och mångsidig information inom en mängd olika områden (Sverige, 
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Riksrevisionen 2008). Public Service finansieras av staten, vilket innebär att det är 

medborgarnas skattepengar. År 2018 hade SVT 242 miljoner kronor i sin budget för 

utrikesnyheter (SVT:s Årsredovisning, 2018).  

 

3 Tidigare forskning  

Här redovisas tidigare forskning som är relevant för vår studie. I diskussionskapitlet 

återkopplas våra resultat till tidigare forskning. 

 

3.1 War on Afghanistan in the Eyes of the American New York 

Times and the Pakistani Jang 

Sajid Akhtar (2013) har granskat hur kriget i Afghanistan gestaltas i New York Times 

och Tidningen Jang i Pakistan. Han undersökte hur det skiljde sig i gestaltning i de två 

tidningarna. Sajid Akhtar använde diskursanalys. Han undersökte tio artiklar från 

respektive tidning som publicerades veckan före kriget och veckan när kriget pågick. 

Sajid Akhtar kom fram till att New York Times gestaltade talibaner som terrorister och 

extremister, samt att kriget i Afghanistan bara är mot talibanerna och inte mot afghanska 

folket.  

Den pakistanska tidningen Jang inkluderade talibanerna som en del av afghanska folket 

och därmed är kriget mot afghanska befolkningar. Dessutom var förstörelsen i landet 

stor (Akhtar 2013). Hur detta  gestaltas i SVT och TOLOnews är sålunda av intresse i 

vår undersökning. 

3.2 Cultural influences on the news 

Gina G Barkers (2012) Cultural influences on the news: Portrayals of the Iraq war by 

Swedish and American media undersökte hur kriget i Irak gestaltades i svenska kontra 

amerikanska medier. Gina G Barker är en senior forskare på 

kommunikationsdepartementet på Coastal Carolina universitetet. Barker (2012) 

fokuserade på de artiklar som handlar om kriget i Irak under året 2003 och hur alla 

reportage och artiklar vinklades. Hennes frågeställning var: 

”What recurring themes were used in Swedish and American media, respectively, 

to inform about, describe, explain, visualize, assign meaning to and interpret the 

war in Iraq?”  
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Modellen för undersökningen var Encoding/Decoding. Med Encoding menas 

produktion av en text, att hur en text skrivs och produceras med flera ord. Med 

Decoding menas hur texten förstås, att hur texten mottags av läsarna (Hall 1980). Som 

metod användes kodning. Hon använde två metoder för att få en helhetsuppfattning av 

nyhetsförmedlingar från båda länderna. 

 

Studien kom fram till att svenska pressen snarare rapporterade om reaktioner i världen 

än om kriget. I svensk press rapportering ingick också människors lidande. Den 

amerikanska pressen fokuserade mer på rapportering om krigsstrategier, skildringar av 

den amerikanska militären och en genomgående mer positiv syn på invasionen (Barker, 

2012). På slutet av vår studie kommer vi att ha nytta av den här studien för att se om 

SVT rapporterar mer om reaktioner av världen. 

 
3.3 Tio dagar som skakade världen 

 

Jesper Strömbäck och Lars Nord (2002) gjorde en undersökning som heter 10 dagar 

som skakade världen. Det är en studie av mediernas beskrivningar av terrorattackerna i 

USA och kriget i Afghanistan hösten 2001. I studien undersöktes hur attackerna i USA 

den 11 september påverkade hela världen. Syftet med studien var att undersöka hur 

svenska nyhetsmedier bevakar och beskriver terrorattackerna mot USA i omedelbar 

anslutning till attackerna, samt hur svenska nyhetsmedier bevakar och beskriver USAs 

attacker mot Afghanistan i omedelbar anslutning till dessa. 

 

Studien analyserade rapporteringar av medierna mellan perioderna 11-09-2001 till 17-

09-2001 och 07-10-2001 till 12-10- 2001, alltså fem dagar efter attackerna mot 

tvillingtornen i USA och fem dagar efter att beskedet kom att USA förklarade krig mot 

talibanerna i Afghanistan. Strömbäck och Nord (2002) har undersökt sitt empiriska 

material med hjälp av innehållsanalys.  

Studiens slutsats var att svenska medier ibland angav anonyma källor. Eller när de 

angav källor då var det andrahandskällor och framför allt från USA. Mediernas källor 

var också från USA:s armé eller från USA:s medier. Ett annat resultat från studien var 

att experter uttalade sig i svenska medier och där spekulerades mer än att hålla sig till 

fakta. Det diskuterades också om det finns ett hot mot Sverige och Europa. 
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Sammanfattningsvis framställdes Afghanistan som ett farligt land och kriget som ett hot 

mot Europa och därmed mot Sverige (Strömbäck & Nord 2002). 

Jesper Strömbäcks och Lars Nords studie ger en inblick i hur kriget i Afghanistan 

framställdes i svenska medier hösten 2001. Detta kommer att vara till hjälp för vår 

studie för att se skillnader framför allt på SVT om det har förändrats i gestaltningen nu 

18 år efter studien gjorts och i så fall hur det har förändrats.  

Tidigare forskning hjälper oss att operationalisera och besvara våra frågeställningar, då 

vi kan jämföra tidigare forskningsresultat med vårt resultat, för att se skillnader och 

likheter. Tidigare forskning är också relevant för att se hur studierna som jämfördes från 

olika perspektiv och olika länder som är inblandade i kriget skiljer sig åt. Studien från 

Pakistan är nära både kulturellt och geografiskt till Afghanistan, men den andra studien 

som jämför Sveriges medier med USA är inte lika nära kulturellt till Afghanistan. En 

sak som båda studierna har gemensamma är att de jämför ett medium 

(pakistanska/svenska medier) med ett amerikanskt medium.  

4 Teori 

I följande kapitel presenteras de teorier vi använder i vår studie. De teorier vi utgår från 

är gestaltningsteorin, nyhetsvärderingsteorin och dagordningsteorin. 

4.1 Gestaltningsteori 

Gestaltningsteori har sitt ursprung inom sociologin och psykologin, men den har sedan 

1990-talet vuxit fram som en av de mest betydande teorierna inom forskning kring 

journalistisk och politisk kommunikation. Teorin används framförallt i studier kring 

mediernas innehåll och effekter (Karlsson & Strömbäck 2019, S 342). Gestaltningar 

handlar om att det i redogörelse av en händelse alltid sker det urval, vad ska vara med i 

en nyhetsartikel eller inte och vad ska betonas. Den formulerar och definierar ett 

problem och erbjuder en tolkning av händelsen för att allmänheten ska uppmärksammas 

och förstå omvärlden (Strömbäck 2014, S 43). 

Framing brukar översättas till gestaltning och för många människor fungerar det som ett 

fönster mot omvärlden, men detta fönster kan aldrig spegla verkligheten objektivt. 

Begreppet framing användes först av Tuchman i Making News (1978) och han menade 

att nyheter fungerar som ett fönster mot världen omkring oss och ur detta fönster kan 

folk lära om sig själva och andra, genom sina institutioner, ledare, livsstil och om andra 
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nationer och deras människor, men som alla andra fönster kan det skapa problem. 

Exempelvis fönster kan (frame) vara små eller stora, man är nära från fönster eller långt 

ifrån och så vidare (Karlsson & Strömbäck 2019, S 342). 

Gestaltningsteorin är relevant för vår studie eftersom vi vill se hur de två valda TV- 

kanalerna (SVT och TOLONEWS) gestaltar aktörer som förekommer i nyhetsartiklarna 

om kriget i Afghanistan. I undersökningen läggs fokus på journalistiska gestaltningar 

och konfliktgestaltningar. Journalistiska gestaltningar handlar bland annat om, den 

journalistiska infallsvinkeln, vilka källor som får uttala sig, vilka fakta hänvisas till och 

hur värdeladdade ord används (Karlsson & Strömbäck 2019, S 343). 

Konfliktgestaltning (conflict frames) som är ett vanligt förekommande dramaturgiskt 

grepp i journalistiken handlar om en konflikt mellan flera eller två aktörer som fungerar 

som kärnan i den journalistiska berättelsen. 

4.2 Nyhetsvärderingsteori 

Nyhetsvärdering och nyhetsurval anses ofta vara synonymer, men det syftar på olika 

saker. Nyhetsvärdering betyder hur möjligt det är att en händelse värderas som en nyhet 

i redaktionella arbetsprocesserna och nyhetsurval syftar på vad som publiceras som 

nyheter (Strömbäck, 2014).  

 För att en händelse ska bli en nyhet görs redaktionellt fyra huvudsakliga övervägande 

vid bedömningar av de möjliga nyheterna: Först handlar det om inblandade personer 

eller institutioner i en möjlig nyhet. Ju högre upp i makthierarkierna personer eller 

institutioner befinner sig desto större nyhetsvärde har de. Andra kriterier i 

nyhetsvärdering är vilken vikt möjliga nyheter har för nationen eller det nationella 

intresset. Den tredje medverkande kraften under nyhetsvärderingsprocessen är hur 

många personer berörs av den möjliga nyheten. Och för det fjärde, vilka betydelser 

möjliga nyheter har för framtiden eller det förgångna. Vidare måste medierna också ta 

hänsyn till hur intresserade allmänheten är av den möjliga nyheten och hur kostsamma 

olika nyheter är att bevaka, producera och förmedla (Strömbäck 2004, S 121). Studien 

syftar till att undersöka likheter och skillnader i rapportering av SVT och TOLONEWS 

av kriget i Afghanistan.  

Andra faktorer som tas hänsyn till vid nyhetsvärderingsprocesser är närhet - i tid, rum 

och kultur. Tidsmässig närhet betyder hur ny eller aktuell en fråga eller händelse är. 
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Geografisk närhet handlar om hur nära en fråga eller händelse är till de platser där 

publiken befinner sig. Och kulturell närhet är att  en händelse som liknar människor i ett 

land kulturellt, religiöst, politiskt och ekonomiskt, värderas som nyhet. Ytterligare en 

faktor är human intresse som innebär hur mycket känslor frågan eller händelsen väcker 

hos publiken. (Strömbäck 2004, S 121). Närhet i tid, rum och avstånd är lämpligt för vår 

studie eftersom vi vill undersöka hur de båda valda kanalerna värderar sina nyheter för 

publiken gällande kriget i Afghanistan, speciellt Sverige som ligger långt borta från 

landet i tid, rum och kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Dagordningteori (agenda-setting theory)  

Maxwell McCombs och Donald Shaw (2004) genomförde en forskning i samband med 

1968 års presidentval i USA med syfte att ta reda på om väljarna i staden North 

Carolina genom sin mediekonsumtion påverkas av medier om vilka frågor som var 

viktiga. McCombs och Shaw (2004) undersökte ett antal personers inställning om vilka 

frågor som var viktigast före och under valrörelsen. De granskade också de medier som 

de undersökte personerna hade konsumerat, vilka frågor som prioriterades av dessa 

medier före och i samband med valdagen. Syftet var att se om mediernas dagordning 

stämde överens med medborgarnas dagordning. 

Tidsmässigt avstånd 

Perfekt 

Imperfekt 

Presens 

Kännedom 

Intresse 

Engagemang 

Händelse Centrum Omgivning Periferi 

kulturellt avstånd 

Rumsligt avstånd 
Figur 1: Nyhetsvärderingsmodell av Henk Prakke (Häger 2009, S 102) 



11 

 McCombs och Shaw (1972) har undersökt hur väljarnas ställning stämmer med 

mediernas nyhetsrapportering. Skribenterna hittade sambandet mellan vad medierna 

rapporterade om och vad människor tyckte var viktigt. 

McCombs framhåller att medierna väljer att ta upp vissa ämnen som anses vara viktiga 

och medborgarna ordnar sin egen agenda efter detta för att bestämma sig för vilka 

ämnen som är viktiga. På det sättet blir mediernas dagordning publikens dagordning och 

det är första steget i att påverka allmänhetens opinion. I undersökningen kommer vi inte 

att se på de valda mediernas dagordning utan vi kommer att se hur de båda mediernas 

dagordning om rapportering av kriget i Afghanistan skiljer sig åt. 

5 Metod och material 

I studien användes kvalitativ metod för att analysera vår empiriska material. Kvalitativ 

text- och bildanalys användes som metodologisk grund för studien. I det här kapitlet 

förklarar vi de olika metoderna, och hur har vi gjort vårt strategiska urval. Till sist 

reflekterar vi kritisk över vår metod. 

 
5.1 Kvalitativ textanalys 

I kvalitativ textanalys studeras olika beståndsdelar av en text genom en noggrann 

läsning för att lyfta fram det väsentliga innehållet (Esaiasson et al. 2017, S 211). Skälen 

bakom användning av kvalitativ textanalys är att helheten och den centrala delen i texter 

som eftersöks infångas. Ett annat skäl att använda textanalysen är att det finns dolda 

budskap i texter som enbart kan tas fram genom en intensiv och djup läsning med hjälp 

av analytiska verktyg (Esaiasson et al. 2017). Metoden passade bra för vår 

undersökning därför att vi ville analysera de valda artiklarna genom en intensiv läsning 

för att förstå den underliggande meningen i texter. 

Den kvalitativa textanalysen handlar om att via en intensiv läsning av texter man 

försöker att se efter om texten eller man själv kan svara på ställda frågor till texter. 

Frågorna kan handla om ”hur ett fenomen representeras, vilken mening det tillskrivs i 

en viss kontext eller av en viss aktör. Jämförelse av likheter, skillnader och förändringar 

i representationer över tid eller mellan kontexter och aktörer” (Esaiasson et al. 2017, S 

213). Eftersom vi ska analysera nyhetsartiklar utifrån ett framing- och 

nyhetsvärderingsperspektiv är det relevant att se hur i texter aktivister, politiska aktörer 

eller medierna inramar fenomenen, och vilka frames som används i olika kontexter.  



12 

5.2 Semiotisk bildanalys 

Semiotik är en teori om hur människor kommunicerar via tecken. Semiotik bygger på 

tanken att vi som individer har möjlighet att tolka bilder, texter och visuella uttryck som 

budskap eller bärare av mening (Eriksson & Göthlund, S 42). Den generella 

startpunkten är att bilden kan tolkas som tecken, vilken består av ett utryck och ett 

innehåll, liksom att det existerar bildkoder likväl som andra språkliga koder. En kod kan 

uppfattas som en kulturs eller subkulturs gemensamma system som ordnar tecken och 

ger dem mening. Koden bygger sålunda på konventioner. Det leder till att man också 

måste ha en förståelse för den kultur inom vilken koder och tecken fungerar. En annan 

utgångspunkt är att bilden har ett öppet eller dolt budskap som den kommunicerar med 

en betraktare (Eriksson & Göthlund, S 43). 

I studien använde vi semiotiken som metod för att tolka valda bilders olika 

beståndsdelar som tecken för någonting. Alla bildens betydelsebärande delar identifieras 

och analyseras var för sig och i relation till varandra. Slutligen tolkas deras innebörd i 

relation till bildens kontext (Eriksson & Göthlund, S 44). 

Denotation och konnotation 

Denotation och konnotation är grundläggande begrepp i semiotiken. Denotation är 

bildens direkta och primära betydelser som kan tolkas av någonting, exempelvis en bild 

på en häst konstateras helt prosaistisk föreställa en häst. I konnotation innebär en 

tolkning av utökad betydelse. Det vill säga de värderingar den ger uttryck för, de 

associationer den ger upphov till. Bilden på hästen kan till exempel ge andra 

associationer i huvudet, såsom närbesläktade djur till häst eller andra företeelser som är 

förknippade med hästar som lantbruk, travsport, ryttarstatyer (Hansson et al. 2006, S 

28). I vår bildanalys fokuserade vi på dessa två utvalda begrepp. 

 

5.3 Materialurval 

Studien grundar sig på fyra stora nyhetshändelser i det långvariga kriget i Afghanistan. 

Ett strategiskt urval användes, som innebär att det finns en strukturerad ordning att gå 

efter där alla enheter har lika stor chans att komma med i urvalet (Fowler, 2009). 

Urvalet inkluderar händelser som inträffade efter att USA minskade antal soldater i 

Afghanistan år 2014 kraftigt från 130 000 till 12 000. USA förklarade att syftet med 



13 

deras närvaro i Afghanistan var att utbilda den afghanska polisen och armén samt 

överlämna kommandot till den afghanska armén. Efter det skiftet skedde terrorattacker 

och ett stort antal civila människor dödades. Det huvudsakliga kravet för händelser som 

valdes ut är att händelser blev världsnyhter och båda kanaler rapporterade om dem.  

 

Anledningen till att enbart fyra händelser valdes ut var att få en mer överskådlig bild av 

krigets problematik och kaos i landet. Vi valde två medier och därför består materialet 

av totalt åtta nyhetsartiklar.  

TOLOnews publicerar nyheter på sin hemsida på tre språk: Engelska, pashto och 

persiska. Vi undersökte texter endast på persiska. Vi som uppsatsförfattare har persiska 

som modersmål och därför tycker vi att det är relevant att välja persiska och inte pashto. 

När vi jämförde texter på persiska och engelska så märkte vi att texten skiljde sig åt i 

små detaljer på de två olika språken. Texten på engelska var mer inriktade på 

västvärlden samt var mer kortfattade jämfört med persiska. Texterna på persiska hade 

mer fördjupade detaljer om de händelser vi undersökte. 

SVT Nyheter som TOLOnews publicerar sina artiklar på webben. Vi valde 

nyhetsartiklar från SVT Nyheter som handlade om samma händelser som TOLOnews 

rapporterade om. 

Till urvalet användes sökord via Google för att få ut artiklar som var kopplade till kriget 

i Afghanistan. Sökstorden är konstruerad så att den väljer ut artiklar som har någon 

benämning på krig i landet, exempelvis kriget i Afghanistan. Till sist valdes de artiklar 

som båda kanalerna rapporterade om. 

 

5.4 Metodkritik  

 

Enligt Bryman (2018) riktas ibland kritik mot kvalitativa metoder. Kritiker hävder att de 

är för impressionistiska och subjektiva. Med detta menas att kvalitativa resultat i stor 

utsträckning bygger på forskarnas osystematiska uppfattningar om vad som är angeläget 

och betydelsefullt och även på den nära och personliga relation som uppstår mellan 

forskaren och undersökningspersonerna. Den första kritiken mot den kvalitativa 

textanalysens tillämpning i denna studie bemöts av det faktum att vi alla har olika 

tolkning av saker och ting utifrån personliga uppfattningar och erfarenheter. Vi var 
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uppmärksamma på att inte våra egna värderingar ska påverka undersökningen på något 

avgörande eller skevt sätt.  

  

Kvalitativa undersökningar har inte stor replikerbarhet. Det är därför en kvalitativ studie 

är ostrukturerad och det är ofta forskaren själv som är det viktigaste redskapet vid 

datainsamlingen. I en kvalitativ undersökning är det forskarens vilja som styr vad som 

ska observeras, registreras och med hög sannolikhet kommer undersökningspersoner 

påverkas av forskarnas egenskaper som kön, ålder och personlighet. 

 

I studien sträv vi efter objektivitet och att våra subjektiva tolkningar och egna 

erfarenheter inte skulle påverka undersökningen. 

 
5.5 Validitet och reliabilitet  

Validitet handlar om att använda rätt sak vid rätt tillfälle. Inom forskning handlar 

validitet om att kunna ange i vilken situation och för vilken population resultaten är 

giltiga. Det handlar om att läsaren ska vara säker på att undersökningen inte är byggd på 

falska eller påhittade antaganden (Gunnarsson, 2002). I denna studie samlade vi vårt 

material från kanaler (SVT och TOLOnews) som publicerade på sina webbsidor. Dessa 

artiklar finns på webben och det finns bilagor på artiklarna i kapitlet bilagor. Ibland kan 

artiklarna raderas av själva kanalerna, därför har vi sparat artiklarna som foto för att ha 

både som bilagor och för säkerhets skull.  

Reliabilitet handlar om pålitlighet. Med det menas att den kunskap som kommer fram 

tagits fram på ett trovärdigt sätt och att det inte finns okontrollerade fel som förmörkar 

kunskapsutvecklingen (Gunnarsson, 2002). Vi som uppsatsförfattare har länge bott i 

Sverige och har bra kännedom om den svenska kulturen. Vi har också persiska som 

modersmål och vi är så kritiska som möjligt till vårt material samt i våra tolkningar av 

materialet. En av uppsatsförfattarna har tidigare arbetat i Iran som journalist och har en 

kritisk syn på persiska texter. Den andra har några månaders erfarenhet som journalist 

på SVT och har en kritiskt syn på SVT:s artiklar. 
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5.6 Analysmodell för textanalys 

Som huvudmetod har vi kvalitativ textanalys. I kvalitativ textanalys analyseras en text i 

tre steg. Första steget ger en övergripande uppfattning, andra steget undersöks aktörer 

och i sista steget undersöks ordvalen. Modellen grunder sig på Berglez schema för 

Konkretisering av kritisk diskursanalys (Berglez, 2010, S 271).  

 

Nyhetstexter är olika och bör därför också granskas på olika sätt. Stor fokus ska läggas 

på det som karakteriserar den specifika texten. (Lundgren et. al. 1991, s. 53) 

Analys frågor i undersökningen utformats utifrån boken Nyheter – att läsa tidningstext 

av Kristina Lundgren, Torsten Thurén och Birgitta Ney (1999). Skribenterna har format 

en modell med ett antal frågor att ställa till texten (1991, s. 54-57). Utifrån denna 

modell formuleras textfrågor som är specifikt anpassade för denna studie. 

 

I analyskapitlet kommer vi att koncentrera oss på vår huvudfrågeställningen, Hur 

gestaltas kriget i Afghanistan i de båda kanalerna (TOLOnews och SVT Nyheter)? Efter 

att vi har utfört analysen kommer vi att redovisa vårt resultat i resultatkapitlet. Där 

diskuterar vi frågeställning 2,  Hur skiljer sig gestaltningen av krigets rapportering i 

både kanaler?  

Frågeställning 3, Vad kan förklara skillnaderna i gestaltningen mellan respektive 

kanalerna? diskuteras i slutdiskussionen. Detta eftersom det behövs att få en djup 

uppfattning av kanalernas gestaltningen av kriget i Afghanistan och sedan redovisa för 

vad skillnader kan bero på mellan kanalerna. 

I analyskapitlet gör vi textanalysen först och sedan utförs en bildanalys. För att få svar 

på vår tredje frågeställning behöver vi först få svar på vår huvudfrågeställningen och för 

att besvara den, kommer våra nyhetsartiklar stegvis att analyseras på följande sätt: 

Första steget är undersöka den övergripande redogörelsen av artikelns helhet. Vi 

kommer att redovisa om vad artikeln handlar om:  

 

• Vad säger rubrik och ingress i artiklarna?  

• Vad förmedlar texten i sin helhet?  

• Hur materialet vinklat?  

Andra steget rör sig om aktörer i texten. Vi redogör för vilka aktörer som förekommer i 

artiklar och hur de gestaltas. Även konflikter mellan aktörer analyseras:  
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• Vilka källor får uttala sig. Hur visar sig det? 

• Hur beskrivs scenen? (Vilka känslor vill reportern förmedla? Uppfattas scenen 

som hotfull eller idyllisk?) 

• Vilka aktörer nämns i texten?  

• Vilka kommer till tals och hur?  

 

I sista steget undersöks ordval och dolda budskap. Där analyseras vilka värdeladdade 

ord används av aktörer och journalister: 

• Vilka värdeladdade ord används i texter, av både journalister och aktörer? 

 

5.7 Analysmodell för bilder 

I studien används semiotisk bildanalys som komplement till vår textanalys. Vi kommer 

analysera valda bilder från SVT Nyheter och TOLOnews stegvis på följande sätt: 

I första steget kommer bildens grundbetydelse ges, vad bilden visar direkt när man ser 

den. Andra steget rör sig om bildens denotation. Där kommer att ges en djupare 

redogörelse för vad bilden förmedlar. 

Eftersom vi utgår från gestaltningsteorin, kommer sista steget i vår undersökning att 

fokusera på hur de två valde kanalerna via sina bilder gestaltar kriget i Afghanistan. 

6 Resultat och analys 
I studien valdes att ha analys och resultat i två olika kapitel, eftersom flera aspekter 

undersöks. Vi analyserar texter i TOLOnews från persiska och sedan översätts texten till 

svenska. Vi gör också en bildanalys. 

 

6.1 Textanalys 

I detta kapitel analyseras de gestaltiningsramar som identifierades i nyhetsartiklarna. 

 

6.2 Artikel 1 (TOLOnews): ”Källa: Angriparnas bil kom in på Intercontinental 

utan någon kontroll” 

Överst på vänster sida av artikeln finns ett videoinslag om händelsen.  

https://tolonews.com/fa/afghanistan/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8E%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://tolonews.com/fa/afghanistan/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8E%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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Artikeln är publicerad på TOLOnews hemsida den 22 januari 2018 av Sharif Amiri och 

rapporterar kortfattat om attacken på Intercontinental hotell i Kabul en dag efter 

attacken. I artikeln berättas att anfallarnas bil som var full med bomber passerade tre 

kontrollplatser utanför hotellet utan att stoppas.  

 

Rubriken lyder ”Källa: Angriparnas bil kom in på Intercontinental utan någon 

kontroll”. Därefter följer en ingress som säger att gärningsmännens bil passerade tre 

kontrollplatser och sedan började de skjuta människor. Vidare säger ingressen  att 

afghanska säkerhetsstyrkor oskadliggjorde explosionsmaterial i bilen.  

 

Brödtexten inleds med en upprepning av ingressen och därefter med uttalande från 

Zmarai Hamdard, chef på Atra telekombolag i Herat, att de kom från huvudentrén av 

hotellet utan att de själva eller deras väskor kontrolleras. Fortsättningsvis ges ett 

uttalande från inrikesdepartementets talesperson att det var Haqqani nätverk som låg 

bakom attacken. Vidare redogör TOLOnews för antalet offer från attacken från både 

utrikesdepartementets statistik och sin egen anonyma källa. Dessa visar en skillnad på 

14 personer. Det understryks att även en dag efter attacken kör ambulanser fortfarande 

fram och tillbaka till hotellet för att transportera kropparna. 

 

Artikelns vinkel kretsar kring säkerhetsbrister på hotellet. Det anklagas att människor 

kunde komma till hotellet utan att scanner användes för att kontrollera gästerna och 

deras ägodelar. 

 

Aktörer 

Zmarai Hamdard är den första primära aktören. Han nämns med både namn och titel 

och plats han jobbar. Den andra primära aktören är Najib Danish. Han benämns med 

namn och yrkestitel att han jobbar som talesperson för inrikesdepartementet. Andra 

aktörer som kommer till tals i artikeln är Nisar Ahmad Nouri från Badakhshan 

provinsen och Abdul Ghani Behishti som jobbar som Atra chef i Bamiyan provinsen. 

Första aktören nämns med namn och efternamn och födelseplats. Den andra aktören 

benämns med namn, yrkestitel och hans arbetsplats. Talibanerana som utförde attacken 

framställs som angriparna och talibanenrasgrupps anfallare.  
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De uttalanden som tas upp i TOLOnews är av inrikesdepartmentets talesperson Najib 

Danish. Danish citeras: 

 

گرفته است و در  اطالعات کشفی و استخباراتی ما نشان می دهد که این حمله از سوی شبکۀ حقانی صورت

 .بیرون از کشور سازماندهی شده است

Vår underrättelse- och säkerhetstjänsts uppgifter visar att attacken genomfördes av 

Haqqani-nätverket och organiserades utanför landet (TOLOnews, 2018-01-22). 

 

Det tolkas som att den ansvarige personen för inrikesdepartementet anklagar 

grannländerna för att ha planerat attacken mot Intercontinental hotell. Att andra länder 

stödjer talibanerna och planerar deras attacker att utföra i Afghanistan är en anklagelse 

som ofta används av den afghanska regeringen. Det andra vittnet som citeras i artikeln 

är Zmarai Hamdard.  

 

دروازه اول تا به  ما بربنیاد برنامه وزارت مخابرات ساعت دو بجه پس از چاشت داخل هُتل شدیم و از همان 

 .آخر در هیچ جا اسکنر وسایل ما را چک نکرد و تنها به گونۀ معمولی بازرسی بدنی شدیم

Enligt planen för ministeriet för telekommunikations ankom vi till hotellet vid 

tvåtiden på eftermiddagen, och från den första porten till slutet fanns det ingen scanner 

som kunde kontrollera våra ägodelar och det genomfördes endast en fysisk inspektion 

(TOLOnews, 2018-01-22). 

 

Här visas att ett lyxhotell i landet som har många viktiga personer som sina gäster 

inklusive många från västländer hade stora brister gällande hotellets säkerhet. 

 

Angående källor i artikeln, TOLOnews redogör för viktig information om händelsen 

från två anonyma källor. Det uppfattas att källorna är bland afghanska säkerhetsstyrkor 

och sjukhuspersonal. Vittnen till attacken är andra primära källor som citeras i artikeln. 

Händelsen beskrivs tragisk och det anklagas inte rakt och tydligt någon myndighet utan 

bara redogörs för att det saknades kontroll och att angriparna med koppling till 

talibanerna lätt kunde storma in i hotellet och skjuta människor. 

 

Ordval 

TOLOnews har ett tillbakahållet språkbruk. De är noga med namngivning av de som 

ligger bakom attacken och regeringssidan som ansvarig för säkerheten. Journalistens 

ordval målar inte artikeln utan det är olika aktörer som uttalar sig och fakta som 

redogörs. I artikelns ingress understryks bilen som gärningsmännen åkte med till platsen 
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med namnet  ”minibus”. Det förmedlar att gärningsmännen kunde ta sig till hotellet 

med en stor bil utan att stoppas på tre kontrollplatser. I artikeln anklagas på något 

underförstått sätt den afghanska regeringen för stora säkerhetsbrister i ett av landet mest 

exklusiva lyxhotell. I artikeln finns det inget svar från berörda myndigheter om varför 

den här attacken genomfördes. 

 

6.3 Artikel 2 (SVT Nyheter): ”Över 30 döda i hotellattack i Afghanistan” 

Artikeln publicerades av Maria Zuiderveld på SVT Nyheters hemsida den 20 januari 

2018 och producerades av nyhetsbyrån TT. Två bilder som placerades nära varandra 

finns i artikeln.  

I rubriken: ”Över 30 döda i hotellattack i Afghanistan” anges vad som hände och hur 

många människor som miste sina liv. I ingressen utvecklas och uppges att risken är stor 

att antal döda kan öka. SVT nämner två källor i ingressen. Brödtexten börjar det med att 

informera att det är fyra afghaner och 14 utländska gäster bland de drabbade. Sex av 

gästerna var ukrainska medborgare. En norsk medborgare är bland de skadade. Sedan 

nämns det två gånger i artikeln att det inte finns uppgifter som skulle styrka att svenskar 

kan vara bland de drabbade. Två ögonvittnen uttrycker sig på slutet av artikeln att de var 

väldigt rädda och gömde sig på sina rum när attacken på hotellet började. 

Materialet är vinklat till den svenska och västerländska publiken, eftersom det nämnds 

flera gånger att utländska gäster är drabbade. Fyra afghaner dog men det nämnds inte i 

artikeln mer om dem utan att det togs upp i början av artikeln. 

Aktörer 

De primära aktörer som kommer till tals är Aziz Tayeb. Han benämns som chef på ett 

afghanskt telekombolag. Sekundära aktörer i artikeln är utrikesministrar från Ukraina, 

Norge och Sverige och Abdul Sattar, en Kabulbo Abdul Sattar beskrivs som en vän till 

de drabbade i hotellet.  

De uttalanden som tas upp i SVT Nyheter är av Kabulbon Abdul Sattar, en anhörig till 

de drabbade. Han beskriver situationen i hotellet från sin vän som befann sig på platsen: 

Vi gömmer oss på våra rum. Jag vädjar till säkerhetsstyrkorna att rädda oss så snart 

som möjligt, men jag hör skottlossning från första våningen, sade en hotellgäst under 

kvällen till AFP (SVT Nyheter, 2018-01-20). 
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Personen som beskriver scenen är från fyrahandskälla. Den första som ger direkt 

information är Abdul Sattar. Sedan är det AFP, NTB och därefter är det TT och SVT 

som redigerar om och publicerar texten. Eftersom informationen går från mun till mun 

kan det både tolkas och ändras flera gånger. Därför kan denna information tolkas som 

mindre trovärdig. 

Det av scenbeskrivning som framkommer från journalisten är att en tjock och svart rök 

bolmade från huset.  

Ordval:   

Skribentens ordval i artikeln varierar i de olika scenerna och reaktionerna av 

utrikesminister beskrivs. När de drabbade kom till tals var beskrivningarna mer 

detaljerade. Ett ögonvittne berättade om scenen att:  

Allt blev kaotiskt direkt” och ” såg människor som nyss hade roat sig och som nu 

sprang i väg skrikande, och vissa föll för att de träffats av kulor (SVT Nyheter, 2018-

01-20). 

Citatet förmedlar ögonvittnet kommer till tals i slutet av artikeln. 

 

6.4  Artikel 3 (SVT Nyheter): ”Kraftig explosion i Kabul – flera dödade och 

skadade” 

Artikeln är publicerad på SVT Nyheter den 27 januari 2018 och handlar om attacken 

som ägde rum nära utländska och afghanska myndighetsbyggnader i Kabul.  

 

I artikeln redogörs för ett stort antal människor dödades och skadades och att 

explosionen inträffade bara 400 hundra meter från svenska ambassaden men inga 

svenskar kommit till skada. Explosionen hördes i stora delar av staden. Vidare redogörs 

för att talibanerna tog på sig attacken. Det berättas om att talibanernas och IS angripare 

skärpt sina attacker i huvudstaden på senaste tiden. Exempelvis nämns den senaste 

attacken mot Intercontinental hotell där många förlorade sina liv inklusiv många 

västerländska medborgare. 

 

I rubriken, ”Kraftig explosion i Kabul – flera dödade och skadade” förmedlas att många 

förlorade sina liv under en kraftfull attack. Ytterligare i ingressen förklaras att mer än 
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100 personer dödades och över 158 personer kom till skada. Det uppges att det var en 

ambulans som exploderade vid en vägspärr inte långt borta från svenska ambassaden.  

 

Brödtexten börjas med ett citat från UD:s presstjänst Fredrik Nordin att de inte har 

information om svenskar skadades eller inte, men han uppger att ambassaden i Kabul 

följer händelsen. Vidare förklaras att händelsen inträffade nära det område som många 

utländska ambassaders och myndigheters byggnader finns. SVT Nyheters 

korrespondent redogör för i Kabul att det finns tveksamhet om vem som ligger bakom 

attacken, talibanerna eller IS-anhängare.  

 

Aktörer 

Fredrik Nordin och Stefan Åsberg är de två enda primära aktörer i artikeln.  

Den förstnämnde är UD:s presstjänstman. Han benämns med namn och yrkestitel. Den 

andra aktören är SVT Nyheters korrespondent i Kabul. Han nämns också med namn och 

det sägs att han är korrespondent för SVT Nyheter i landets huvudstad.  

 

De uttalanden som SVT tar upp är av Fredrik Nordin och Stefan Åsberg. Fredrik Nordin 

citeras:  

Vi känner till att explosionen har inträffat och vår ambassad i Kabul följer händelsen. 

I nuläget har vi inga uppgifter om skadade svenskar (SVT Nyheter, 2018-01-27). 

 

Större fokus läggs på Stefan Åsbergs uttalande om situationen i staden efter 

explosionen. Han citeras:  

 

Jag talade precis med mina kollegor och kompisar och Kabul som bekräftade att den 

här sprängningen hördes i stora delar av staden. Mina kollegor pratade om en otrolig 

panikstämning i staden (SVT Nyheter, 2018-01-27).  

 

Det redogörs för om en stor skräck som täckte hela staden efter den kraftfulla 

explosionen som tog livet av många. Han citeras vidare att: 

 

Det råder alltid en tvekan om vilka grupper som ligger bakom de här 

avskyvärda dåden. Ofta tar de på sig mer än vad de har ansvar för, eftersom det 

finns en rivalitet mellan IS-anhängare och talibanrörelsen i Afghanistan. Vilka 

som ligger bakom det kan vi inte säga än (SVT Nyheter, 2018-01-27). 
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Det förmedlas att i en händelse som bidrar till ett stort antal civila dödades i en attack då 

undviker talibanerna att ta på sig ansvaret och IS uttalar sig att det var de som stod 

bakom attacken. Vidare ges hotfull bild av Kabul att det har hänt många attacker den 

senaste tiden och som exempel nämns attacken mot Rädda Barnens anläggning i 

Jalalabad och mot ett lyxhotell i Kabul. Källor som används i artikeln är nyhetsbyråerna 

Reuters, AP och AFP.  

 

Ordval 

SVT Nyheter är sparsamma med att använda värdeladdade ord och uttryck. De redogör 

och citerar från olika aktörer och mest från sin korrespondent Stefan Åsberg. SVT 

Nyheters korrespondent Stefan Åsberg använder avskyvärda dåden, panikstämning vid 

beskrivningen av dödliga attacker och stadens situation efter explosionen. Avskyvärda 

dåden som används av Stefan Åsberg rör den dödliga attacken som inträffade i områden 

som många utländska ambassader ligger. Händelsen räknas som dödligaste attacken 

hittills i landet. Panikstämning ger en bild av våldsamhet och förskräckelse bland 

stadens medborgare, efter en serie av bombattacker på senaste tiden. 

 

6.5   Artikel 4 (TOLOnews): ”Antal döda i själmordsbombare attack i Kabul har 

ökat till 95 personer” 

Artikeln publicerades 27 januari 2018 och senaste uppdateringen gjordes 28 januari 

2018. som skribent står det TOLOnews. Artikeln handlar om en självmordsbombare 

som hade placerat bomber i en ambulans och var på väg mot sjukhuset, på gatan finns 

flera kontroller fram till sjukhuset och efter att ha passerat första kontrollen då 

exploderade ambulans framför sjukhuset. I detta område som händelsen ägde rum finns 

flera statliga organisationer samt utländska myndigheter. 

Artikeln börjar med rubriken: ”Antal döda i självmordsbombare i Kabul har ökat till 95 

personer” . Ingressen börjar direkt med inrikesdepartementets talesperson som bekräftar 

händelsen som skedde via bomb i ambulansen.  

Materialet är vinklat som en stor händelse och många skadades och dog. De drabbade 

intervjuades inte i artikeln. 
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Aktörer 

De primära aktörer som kommer till tals i artikeln är inrikesdepartementet och 

folkhälsomyndighetens talespersoner. De nämns med namn och yrkestitel. 

Uttalande från de två nämnda aktörerna visar en konflikt mellan dem. Aktörer från de 

två afghanska myndigher ger olika statistik om antalet offer i attacken. 

Hälsomyndigheten och inrikesdepartementet berättar i ett pressmeddelande så här: 

پس از گذشت چهار ساعت از این حمله، سخن گویان وزارت داخله و صحت عامه در یک نشست خبری در 

تن دیگر زخمی شده اند ۱۶۳رویداد جان باخته اند و تن در این  ۹۵کابل، اعالم کردند که دست کم   

Fyra timmar efter att händelsen skedde meddelade inrikesdepartementet och 

folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande att minst 95 personer miste sina liv och 

163 personer skadades (TOLOnews, 2018-01-27). 

I pressmeddelandet anges antal döda om skadade. Men innan dess anger Mohammad 

Ismail Kavosi i folkhälsomyndigheten andra siffror till TOLOnews.  

این در حالی است که پیش از این، محمد اسماعیل کاووسی، سخنگوی وزرات صحت عامه در گفتگو با طلوع 

تن گفته بود ۱۴۰تن و رقم زخمیان را  ۴۰باخته گان این حمله را نیوز تعداد جان   

I detta fall sa Mohammad Ismail Kavosi talesperson för folkhälsodematementet i en 

intervju med TOLOnews sa att 40 personer miste sina liv och 140 personer har 

skadats (TOLOnews, 2018-01-27). 

I brödtexten informeras det med att informera från två källor två statistiker om dem 

drabbade. Siffrorna stämmer inte överens. Reportern förklarar hur händelsen gick till 

och hur det skedde.  

هنگامی که در ایست دوم به گفتۀ رحیمی، فرد انتحاری توانسته بود از ایست نخست بازرسی بگذرد اما 

 بازرسی از سوی نیروهای امنیتی شناسایی می شود، مواد همراهش را انفجار می دهد

Rahimi menar att självmordsbombaren lyckades ta sig igenom första kontrollen, men i 

andra kontrollen fastnade han och när polisen märkte det, då sprängde han 

ambulansen (TOLOnews, 2018-01-27). 

Det är en beskrivning av händelsen när det skedde och hur det gick till. Aktören säger 

att självmordsbombaren lyckades ta sig igenom första poliskontrollen utan att polisen 

kunde märka det. Det visar stora säkerhetsbrister hos polisen. 
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Ordval 

Reportern är kritisk mot regeringen och redovisar för olika siffror som säger olika saker 

om antal döda i bombdåden. Reportern väljer också att redovisa säkerhetens svagheter 

när det beskrivs hur händelsen skedde, samt hur självmordsbombaren lyckades ta sig 

igenom första kontrollen. 

 گروه طالبان گفته اند که این حمله کار آنان بوده است

Talibaner har tagit på sig ansvaret av attacken (TOLOnews, 2018-01-27). 

Artikeln avslutas med att talibaner tog på sig attacken, och detta innebär att orsaken till 

händelsen och vem som ligger bakom det är klart. 

6.6  Artikel 5 (TOLOnews): ”27 elever är bland de dödade i fredagens explosioner 

i Nangarhar” 

Artikeln är publicerad på TOLOnews webbsida den 23 oktober 2019. Det rapporteras 

att i attacken på moskén i Nangarhar i Haska Mina kommun är många elever bland de 

som förlorade sina liv och skadades. Det redogörs för att attacken har väckt stora 

reaktioner på internationell nivå och att ingen har tagit på sig ansvaret. I artikeln 

kommer chef för utbildning av Nangarharprovinsen och två elever och en ledare från 

kommunen till tals.  

 

Rubriken: ”27 elever är bland de dödade i fredags explosionen i Nangarhar” nämner 

antalet elever som dödades i explosionen. Därefter kommer ingressen där 

utbildningschef för Nangarharprovinsen bekräftar att i två explosioner i en moské i byn 

i Haska Mina kommun dödades 70 personer, bland dessa är 27 elever och två lärare.  

 

Brödtexten inleds med upprepning från ingressen och därefter kommer ett uttalande från 

Nangarharsprovinsens utbildningschef där han säger att även 16 elever skadade i 

explosioner. Fortsättningsvis kommer uttalande från två elever som skadades i 

explosionen på moskén och en folklig ledare från byns till tals och berättar om 

händelsen. 

 

Aktörer 

Hasibullah Shinwari är den första primära aktören som nämns i artikeln. Han nämns 

med namn och yrkestitel: (chef för Nangarharprovinsen utbildningsdepartement). De två 
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andra primära aktörerna är eleverna Sabawoon och Tahir. De benämns bara med namn. 

Det undviks att uppge elevernas ålder och i vilken årskurs de går, Den fjärde aktören är 

Sayyid Wali. Han benämns med titel och namn, och presenteras som folklig ledare från 

Haska Mina. Den sekundära aktörerna i artikeln är Haska Minas ledarna. De benämns 

bara  som med Halska Minas ledarna. TOLOnews benämning av Haska Minas folkliga 

ledaren skapar en sort personifiering som bidrar till att läsaren kan identifiera de olika 

aktörerna (Nord & Strömbäck, 2004, S 257). 

 

De uttalande som artikeln tar upp är av bland annat Hasibullah Shinwari, Sabawoon, 

Tahir och Sayyid Wali. Hasibulla Shinwari citeras: 

 

آموزان ما شهیده شده و تن از دانش ۲۷بدبختانه باید گفت که در حملۀ خونین در ولسوالی هسکه مینه، 

اند. بدبختی این است که همۀ شان آموز دیگر زخمی شدهدانش ۱۶اند و آموزگار هم به شهادت رسیده۲

هستند؛ اطفال هستند –پنجم و ششم، دوم و سوم و اول  -های پایین آموزان صنفشدان   

I den blodiga attacken i Haska Mina blev 27 av våra elever och två lärare martyror 

genom sin död, och 16 andra elever är skadade. Det är fruktansvärt att alla elever är 

barn och tillhör till lågstadiet och mellanstadiet, från årskurs ett, två, tre, fem och sex 

(TOLOnews, 2019-10-23).  

 

Två påstående från skadade elever tas upp. Där Sabawoon säger att:  

 

صدا کردیم و کمک ما همه به مسجد آمده بودیم... وقتی انفجار رخ داد، ما همه زیرخاک گم شدیم، سپس  

 خواستیم؛ مردم آمدند و مارا از زیرخاک بیرون کردند.

Vi alla har varit i moskén… när det exploderade, vi alla begravdes under rasmassorna, 

sedan ropade vi och bad om hjälp och folk kom och hjälpte oss (TOLOnews, 2019-10-

23). 

 

Tahir den andra studenten säger att: 

 

خواهیم، نه عمره، نه چیزی دیگر؛ ما صرف صلح برادر! خواست اصلی من این است که ما نه حج می

خواهیم.می  

Bror! Min främsta önskan är att vi varken vill ha Haj eller Umrah eller något annat; vi 

vill bara ha fred (TOLOnews, 2019-10-23). 
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Här understryks vikten av fred i landet genom att nämna två viktiga vallfärder i 

religionen. Haj och umrah är i den islamiska religionen viktigaste vallfärder som kan 

utföras av varje muslim när som helst genom att åka till Saudiarabien och delta i 

Ceremonin. Här kommer fred före Haj och Umra för den drabbade eleven. 

 

Sista uttalandet kommer från en folklig ledare från Haska Mina kommun. 

 

قوم واگذار کند... تا شناخته  خواهیم. باید تحقیقات شود تا مجرم معلوم شود و مجرم را به اینبلی تحقیقات می

شود؛ بخاطری که ما همرای دولت یکجا شدیم، بخاطر دولت قربانی دادیم، همۀ ما خیزش مردمی برپا کردیم و 

 گفتیم این حکومت ماست و این دولت ماست و این پادشاه ما است ما برای شان رأی دادیم

Ja, vi vill ha utredning. Det måste göras en utredning för att ta reda på de skyldiga och 

de ska överlämnas till folk ... för att ta reda på vem de är, För att vi är tillsammans 

med regeringen, vi offrade för regeringen, vi alla kämpade mot Talibanerna och sa att 

detta är vår regering .... Vi röstade för dem (TOLOnews, 2019-10-23).   

 

Det tolkas att Haska Minas moskéexplosion var en hämnd från Talibanernas sida mot de 

invånare i kommunen som har stridit mot talibanerna. Det framstår i citaten att attacken 

inträffade på grund av att folket i Haska Mina gick mot talibanerna i sina områden, och 

folk vill ha en stor utredning för att ta reda på vilka som genomförde attentaten.  

 

Ordval 

TOLOnews är noggrann med användning av värdeladdade ord. Artikeln tar upp ord, 

från första aktören, blodig attack och elever som blev martyrade. Detta kan tolkas att 

attacken var så förödande att hela moskén förstördes och dödade mer än 70 personer 

och ett stort antal skolbarn. Andra ord som används av sistnämnde aktören är Folkligt 

uppror. Det är en benämning som getts till människor som stridit mot Talibanerna i sitt 

område med hjälp eller utan hjälp av afghanska regeringen. Detta innebär att de som 

deltog i folkliga uppror mot talibanerna blev attackerade och många dödades av dem.  

 

TOLOnews tar upp i sista stycket att ingen har tagit på sig skulden för attacken. Det 

förmedlar att när en terrorattack inträffar på en religiös plats och där ett stort antal civila 

människor drabbas tar ingen av de grupper strider mot regeringen,varken Talibanerna 

eller IS, på sig attacken. För att de har förklarat att de är religiösa och strider för 

religionens skull. 
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6.7  Artikel 6 (SVT Nyheter): ”Minst 62 döda vid bombdåd mot moské i 

Afghanistan” 

Artikeln publicerades 18 oktober 2019 klockan 16.27 och sista uppdatering är 18 

oktober 2019 klockan 23.50. som skribent står det SVT nyheter.  

Artikeln som helheten är ganska kortfattad om händelsen. Det är mest fakta som 

framkommer. Sammanfattningsvis handlar det om ett bombdåd i en moské i provinsen 

Nangarhar som ligger i östra Afghanistan, där 62 människor miste sina liv och över 

hundra personer skadades.  

Rubriken lyder: ”Minst 62 döda vid bombdåd mot moské i Afghanistan. I rubriken och 

ingressen anges att 62 personer har dödats och 100 personer har skadats. Antal döda 

kommer att stiga. 

I brödtexten kommer ett citat av provinsrådet som uttalar sig att antal döda kommer att 

stiga. I sista textstycken informeras hur bomben placerades i moskén, hur bomben 

skadade moskén och att ingen grupp har tagit på sig bombdåden än. 

Aktörer 

Den enda primära aktören i artikeln är Nangarhars provinsråd. Han benämns med 

jobbtitel och namn. Han framställs som en officiell person. 

I texten anges källor från Reuters och lokala myndigheter. 

Minst 62 människor har dödats och över 100 skadats i ett bombdåd i provinsen 

Nangarhar i östra Afghanistan, enligt lokala myndigheter (SVT Nyheter, 2019-10-18). 

När antalet döda och skadade namnges då hänvisas som källa till lokala myndigheter. 

Det står inte i texten vilka de är, utan de är anonyma i texten. 

Som andrahandskälla anges Reuters i artikeln. Miljöbeskrivning i texten var ganska kort 

Bomben detonerade i en moské i distriktet Haska Mina, mitt under fredagsbönen. 

Taket på byggnaden rasade in av explosionen (SVT Nyheter, 2019-10-18). 

Det beskrivs av journalisten i det sista textstycke hur taket rasade när bomben 

exploderade i moskén. 



28 

Ordval 

Språkbruket är ganska neutralt i texten. Det framkommer mest fakta om bombdåden. 

Ordvalen om de skadade och döda är ganska sakliga. När det handlade om att ingen har 

tagit på sig ansvaret och direkt efter det skrivs ”både talibaner och IS är aktiva i 

Nangarharprovinsen, skriver Reuters”, kan detta tolkas att skribenten ändå vill påstå att 

det kan vara antingen IS eller Talibaner som har orsakat händelsen. I texten 

framkommer också Att ” Taket på byggnaden rasade in av explosionen” vilket ger en 

bild av att det var en en väldigt stark explosion i moskén.  

 

6.8   Artikel 7 (SVT Nyheter): ”Explosion vid bröllop i afghanska Kabul – över 60 

döda” 

Artikeln är publicerad på SVT Nyheters webbsida den 17 augusti 2019 och rapporterar 

att under en attack på en bröllopsmottagning i Afghanistans huvudstad Kabul dödades 

och skadades många människor.  

 

 Det redogörs för i artikeln att IS avdelning i Afghanistan har tagit på sig ansvar. 

Artikeln tar även upp att festdeltagarna var från den shiamuslimska minoriteten i 

Afghanistan. Vidare berättas att distrikten varit under en bilbombsattack för tio dagar 

sedan som offrade 14 människor och skadade 145.  

 

Rubriken: ”Explosion vid bröllop i afghanska Kabul – över 60 döda” ger aktuella 

information om händelsen. Därefter följer en ingress som beskriver händelsen med 

hänvisning till Reuters och Washingtonpost att i lördagens attack miste många sina liv 

på en bröllopsmottagning.  

 

Brödtexten inleds med en upprepning från ingressen och anges att attacken riktat sig 

mot den shiamuslimska minoriteten i Afghanistan. Det anges att det finns barn och 

kvinnor bland de döda. I artikelns sista stycke berättas att i distrikten bor shiamuslimer 

och varit under upprepade attacker på de senare tid. 

 

Aktörer 

Den första primära aktören i artikeln är Nasrat Rahimi, talesperson för landets 

inrikesdepartement. Han berättar om att bland de många döda finns barn och kvinnor. 
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Han nämns med både namn och yrkestitel. Den andra primära aktören i artikeln är 

Afghanistans president Ashraf Ghani. Han nämns med namn och titel. Han citeras:  

Talibanerna kan inte friskriva sig från ansvar, eftersom de ger terrorister en 

plattform”. Ghani ligger ansvar på talibanerna, att de har gett platform för terrorister 

och kan inte frikänna sig från ansvar till attacken (SVT Nyheter, 2019-08-17).  

 

Det tolkas att Ashraf Ghani som är landets president inte har kontroll över landet och 

erkänner detta genom att nämna att talibanerna ger utrymme för terrorister. Här finns en 

tydligt konflikt mellan den afghanska regeringen och rebellgruppen talibanerna. Detta är 

kännetecknande för konfliktgestaltning (Karlsson & Strömbäck, 2015, S 362).  

 

 De andra aktörerna som förekommer i artikeln är nyhetsbyrån Reuters och 

Washingtonpost. Det är till Reuters och Washingtonpost journalisten hänvisar när 

beskriver händelsen som inträffade i landet och de som tog på sig ansvar. Andra aktörer 

som nämns i artikel är IS och talibanerna. IS som bär ansvar för attacken gestaltas som 

den extrema terror sekten. Talibanerna gestaltas som extrema sunnimuslimska 

talibanrörelsen. 

 

Ordval 

SVT Nyheter är sparsamt med att använda värdeladdade ord. Journalisten tar upp delen 

av Ashraf Ghanis citat som mellanrubrik. ”Ger terroristerna en plattform”. Det ger en 

uppfattning att den afghanska regeringen är maktlösa att kontrollera landet och det är 

talibanerna som styr stora delar. Och det tolkas som att han erkänner att regeringen inte 

har kontroll över landet. I artikeln benämns talibanerna och IS olika. Gällande en 

tidigare attack som en del av talibanerna tog på sig dådet, nämns talibanerna som  den 

extrema sunnimuslimska talibanrörelsen. Medan i det här fallet IS benämns som den 

terrorsekten IS. Journalister skiljer sig mellan talibanerna som en uppror makt mot den 

afghanska regeringen och dess allierade Nato, och IS som en terrorsekt. Det är för att IS 

har varit en extrem fiende till shiiterna, och stod bakom många dödliga attacker mot 

dem. 
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6.9     Artikel 8 (TOLOnews): ”Antal döda i attacken mot bröllop i Kabul har nått 

till 81 personer” 

Artikeln är publicerad den 20 augusti 2019 av Nabila Ashrafi. Artikeln börjar med 

rubriken ” antal döda i attack mot bröllop i Kabul har nått till 81 personer”. Rubriken 

säger att antal döda har stigit till 81 personer. I ingressen presenteras två källor som 

anger antal döda i attacken mot bröllop. Det ena är hälsomyndigheten som anger att 

antal döda var 70 personer dagen när explosionen skedde.  Men anhöriga till dem som 

miste sina liv anger att antal döda är mer än 80 personer.  

Brödtexten handlar om en självmordsbombare som sprängde sig själv i ett bröllop i 

Kabul. Artikeln ange flera källor som säger olika siffror om händelsen. Att 

inrikesdepartementet anger att 60 personer miste sina liv, hälsomyndigheten anger att 

det 70 personer som miste sina liv och anhöriga anger att det är mer än 80 personer som 

miste sina liv denna kväll i bröllopet vid explosionen. Artikeln är ganska lång och 

gestaltas från flera perspektiv. Flera av de drabbade kommer till tals och uttrycker sina 

åsikter, känslor och besvikelser. 

Aktörer 

I denna artikel kommer flera aktörer till tals, bland annat hälsomyndigheten, 

inrikesdepatementet och fyra anhöriga till de döda. Anhöriga och föräldrar fördömer 

statliga statistik som ger olika uppgifter om antal drabbade, och menar att antal döda är 

fler än 80 personer. De menar att statliga källor är felaktiga. 

Konflikten mellan aktörerna är  således att det anges olika siffror om antal döda. Detta 

presenteras i början av artikel samt i ingressen. 

Inrikesdepartementets talesperson har angett dagen efter explosionen att antal döda är 

63 personer. 

را  تن شصت وسه تن و وزارت صحت عامه جان باختن هفتاد تنپیش ازاین وزارت امور  داخله جان باخ

 درانفجار در تاالر عروسی این هوتل تایید کرده اند

Tidigare angav inrikesdepartementet antal döda 63 personer och hälsomyndigheten 

bekräftade antal döda var 70 personer (TOLOnews, 2019-08-20). 

Det nämns både i ingressen och några gånger i brödtexten att antal döda uppges olika av 

myndigheter. Även statliga myndigheter anger olika siffror av antal döda. 

Inrikesdepartementet menar att 63 personer är döda men samma dag uppger 
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hälsomyndigheten att antal döda är 70 personer. Reportern presenterar en annan källa 

från anhöriga 

این خانواده ها فهرستی را همرای ما شریک می کنند که بربنیان آن از خانواده ها، نزدیکان، همسایه ها و 

 .دوستان عروس و داماد هشتاد ویک تن جان باخته اند

ای دیگر به این عروسی دعودت شده بودند و یا هم خودسرانه به این به گفته این خانواده ها کسانی که از جاه

عروسی آمده بودند نیز جان باخته اند وبا افزون این جان باخته گان، شمار تلفات ازهشتاد تن نیز بیشتر خواهد 

 شد

Familjer till anhöriga delger oss här att antalet döda av familjemedlemmar, släktingar, 

grannar, och nära vänner till brudparet blir 81 personer. 

Anhöriga menar att en del av släktingarna som har kommit till bröllopet från andra 

städer eller vissa andra som inte var bjudna men ändå kom också är bland offren 

(TOLOnews, 2019-08-20). 

Reportern på plats får de drabbade en annan lista av som skiljer antal döda från vad 

myndigheterna säger. Detta reagerar de anhöriga på och fördömer staten. 

زمری رسولی از خانواده جان باخته گان گفت: ”حکومت که شصت و سه نفر شمار جان باخته گان را اعالم 

که بیست و سه نفر از باشنده گان همین محل جان باخته اند، بیست و پنج تن از دوغ آباد،  کرده است، شما بیینید

سیزده تن از دهمزنگ و بیست تن از منطقه بهادرخان است. ما هشتاد تن را از همین محل تحویل حکومت می 

ه ضعف امنیتی دهیم. حکومت همیشه از این دروغ ها به مردم تحویل داده است اما هیچ وقت نگفته است ک

 داریم

Ezmaray Rasoli anhörig till de drabbade säger ”inrikesdepartementet säger att totalt 

antal döda är 63 personer. Men bara 23 personer från det här området miste sina liv, 

25 personer från Dogh Abad, 13 personer från Dehmazang och 20 personer från 

Bahadorkhan är döda. Bara från de här områden är det 80 personer som är bland de 

döda. Staten ljuger alltid om sådana händelser och erkänner aldrig att de har problem 

med säkerheten (TOLOnews, 2019-08-20). 

Aktörerna i artikeln är anhöriga till de drabbade, inrikesdepartementet, och 

hälsomyndigheten. Reaktion av de anhöriga är en stor del av aktörerna i artikeln. 

Aktörernas reaktioner gestaltas av reportern som offer samt att de inte får ta del av den 

sanna statistiken. 

Scenen av hela händelsen gestaltas problematisk av reportern. Flera anhörigas 

reaktioner kommer till tals i texten. 
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کاظم، پدریک قربانی این رویداد، گفت: ما از رهبران حکومتی فقط یک چیز می خواهیم تا زمانی که قدرت 

 در کشور در دست شان است دیگر وقتی طالب و داعش را دستگیر کردند رهایش نسازند

Kazem, far till ett offer sa: det enda vi vill av våra ledare är att när de griper IS och 

Talibaner då ska de inte släppa dem fria (TOLOnews, 2019-08-20). 

Anhöriga till offren den ena efter den andra som uttrycker sig, fördömer staten. De säger 

att staten inte lägger tillräckligt med resurser på säkerheten, de anhöriga menar också att 

staten släpper talibaner fria efter att de har gripit Talibaner och IS. 

Ordval 

Aktörerna som kommer till tals är bara från offrens sidan. De pratar till stor del om 

säkerhetsfrågor samt att staten inte gör sitt arbete.  

فخریه، مادر ادریس یکی از دانش آموزان جان باخته، گفت: »داماد دوست نزدیک سپر کالنم بود همگی ما به 

بزرگ را از من  و فرزندمشمول فرزندان برادر شوهرم رفته بودیم. ما نمی دانستیم که آن رویداد پیش می آید 

 می گیرد

Fakhria är mamma till Edris som miste sitt liv i explosionen säger: Min stora son är 

nära vän till brudgummen, jag, min man, min mans bror och mina barn gick till 

bröllopet. Jag skulle aldrig föreställa mig att ett bröllop skulle ta livet av min stora son 

(TOLOnews, 2019-08-20). 

Fakhria som är mamma till ett offer säger att bröllopet ledde till att hon miste sin son. 

Detta är och kunde ha utvecklats i reportaget, men reportern har vid några tillfällen i 

artikeln använt vissa ord som skapar konflikt mellan aktörer och staten, exempelvis: 

این نخستین بار نیست که نهادهای دولتی آمارهای درست را درباره تلفات رویدادها به دست نمی دهند، کاری 

 که با انتقادشماری از شهروندان روبه رو شده است

Det är inte första gången som statliga organisationer anger fel statistik om offer. 

Därför reagerar medborgarna starkt (TOLOnews, 2019-08-20). 

Journalisten har en tydlig vinkel att förstärka bilden att statliga organisationer anger fel 

statistik om de drabbade. Staten anger mindre antal offer än det som anhöriga säger 

direkt till medier. 
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6.10 Bildanalys 

I den här delen av vår studie analyseras fyra bilder från de både valde kanaler. Bilderna 

analyseras genom denotation och konnotation. Sist presenteras resultatet av analysen. 

Denna bildanalysen anses som en komplement till textanalysen. 

 

6.10.1  Bildanalys 1 (SVT Nyheter) ”Över 30 döda i hotellattack i Afghanistan” 
  

Artikeln publicerades den 20 januari 2018, och producerades av nyhetsbyrån TT. I 

bildtexten står: afghanska säkerhetsstyrkor på plats vid Hotell Intercontinental i Kabul: 

Foto: TT. 

 

 

Bild 1  SVT Nyheter,  2018–01-20 

 

Denotation 

Bilden föreställer en vit byggnad, sex våningar hög ochn ovanför entré är färgen gul 

hela vägen till våning sex.  Alla våningars rum har stora fönster mot parkeringen och 

alla fönster har vita färgade parasoller. Entrétaket sträcker sig fram några meter mot 

parkeringen. Framför entrédörren finns gröna växter och runt de gröna växterna är 

marken täckt av cement.  
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På högra sidan av byggnaden finns en liten envåningsbyggnad. Hälften av den syns i 

bilden. Framför den lilla byggnaden börjar en text med WEL och texten verkar fortsätta. 

Himlen är blå och solklar, men solen syns inte. Däremot befinner sig ett ljus  på högra 

sidan som skiner över en sida av byggnaden. 

 

 Framför byggnaden är en parkering. I parkeringen finns bara en vit SUV bil med 

tonade rutor. Bilen står på den högra sidan av bilden. I parkeringen finns också fyra 

trafikkoner som befinner sig framför den lilla byggnaden och står på vänstra sidan vita 

bilen.  

 

Bilden till höger kan man se utifrån denotation att:  bilden är tagen i mörkret. Det syns 

tre soldater i bilden, två av dem tittar till höger. Den tredje soldaten som står bakom 

dem två soldaterna, tittar mot mörkret. I bilden syns bara gul och svart färg. Två av 

soldaterna som syns tydligare har kikare på sina vita ljusa hjälmar. Soldaten som står på 

högra sidan av bilden verkar le och tittar mot ljuset.  Soldaten som är på vänstra sidan 

av bilden tittar på ljuset men ler inte. 

 

Konnotation 

Bilden på hotellet är i stort sett bara svart och vit. Detta förmedlar något ledsamt. I 

parkeringen står bara en vit suv-bil utan människor i hela bilden. Detta väcker frågan att 

var hotellet gäster befinner sig. I parkeringen finns också fyra trafikkoner som befinner 

sig på vänstra sidan av vita SUV-bilen. Det kan tolkas att tillträde med bil är förbjudet 

förutom SUV-bilen som står där, och bilen kan tillhöra personal eller polisen. 

 

Entrétaket som sträcker sig fram några meter mot parkeringen ger en mörk skugga mot 

entrédörren. Det kan tolkas att inom byggnaden har det hänt något som är mörkt och 

negativt. 

 

Himlen är blå och solklar, men solen syns inte. Däremot kan ljuset som skiner från 

högra sidan av byggnaden tolkas att ljuset är långt bort ifrån byggnaden, men det finns. 

Halva hotellet syns i bilden men inte andra halvan och en annan liten byggnad på högra 

sidan syns också bara i halvbilden. Detta förmedlar en orolig känsla. 

 

Bilden till höger kan tolkas utifrån denotation att: 
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Bilden är tagen i mörkret och tre soldater syns i bilden. Detta kan tolkas att något 

negativt har hänt.  Två av de tre soldaterna tittar till höger mot ett ljus som skiner mot 

deras ansikte, och detta kan tolkas att det kan vara eld eller starka lampor, vilket i sin tur 

ger en negativ känsla.  En soldat som står bakom de två soldaterna tittar mot mörkret 

och detta förmedlar en orolig känsla för att hen står på vaktar. 

Soldaten som står på högra sidan av bilden verkar le och tittar mot ljuset men den andra 

soldaten som är på vänstra sidan av bilden tittar på ljuset med en allvarlig blick. Och 

detta ger både en ledsam känsla och nyfikenhet, ledsam för den allvarliga blicken och 

nyfiken för att man vill veta varför den andra soldaten ler i denna situation. 

 

6.10.2   Bildanalys 2 (TOLOnews): ”Antal döda i attack mot bröllop i Kabul har 

nått till 81 personer”   

Artikeln är publicerad den 20 augusti 2019  av Nabila Ashrafi. Bilden saknar bildtext. 

 

 
Bild 2  TOLOnews,  2019–07-20 

 

  

Denotation 

Bilden är tagen i dagsljus, klar himmel syns i bilden.  Byggnaden är i tegel och cement. 

Många elkablar korsar varandra framför byggnaden. Längre ner på högra sidan av 

bilden finn en svart bakgrund och en text i rosa färg som står ”stora moskén”.  På taket 

syns en kupol som har en högtalare. Tre personer står på moskétaket. De syns så lite att 
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det är svårt att kunna identifiera dem. Personerna på moskétaket håller på att hänga 

affischer på moskéns väggar. 

 

 Moskébyggnaden har två våningar, nedervåningen har inga fönster men i andra 

våningen syns fyra fönster. Fönsterramarna är vita. Fönstern har två luckor. I det högra 

fönstern är de båda fönsterluckorna öppna. 

 

Under den persiska texten  ”stora moské”  syns en sida av ett huvud på en ung 

person.  På väggarna av moskén hänger affischer på människor. 

Längre upp till höger är den största affischen på en äldre person som räcker upp sin 

hand. I affischen står också en text på persiska, ”lärare till Afghanistan”.  På alla andra 

affischer som hänger på väggar syns unga män. Totalt är det 12 personer som syns på 

affischerna. På de flesta affischerna finns en röd text på persiska där det står martyr. 

Vissa affischer är större och vissa affischer är mindre. 

 

Längre ner till höger finns en bild ovanför ett ljus med ordet ”martyr” i röd text och där 

texten fortsätter med vit färg och svår att läsa. 

 

Konnotation 

Bilder av människor på moskéns väggar används i Afghanistan när det sker en 

begravningsceremoni. De flesta människor som syns på affischerna verkar vara från 

folkgruppen Hazare, och de flesta hazarer är shiiter. På  den största affischen som syns i 

bilden verkar det vara på en ledare av shiamuslimer som hedras och stöttas. Utifrån så 

många affischer som syns kan det tolkas att det pågår en stor sorgakt, eftersom det är 

många som förlorade sina liv och deras begravningsceremoni ska göras i denna moské. 

Moskén verkar vara en stor och viktig plats för shiiter och därför vill de göra den stora 

ceremonin på just den här platsen. 

 

Personerna på moskétaket håller på att hänga affischerna på väggar av moskén, och 

detta kan tolkas att händelsen är ganska ny då bilden togs. 

Bilderna på affischerna är varierande och detta kan tolkas att vissa av de drabbade är 

fattiga och inte hade råd för att betala för större affischer. Det finns också en affisch 

med bara text ovanför ett ljus. Detta kan tolkas att personen antingen inte hade råd att 
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betala för affischen eller inte vill visa bild på den drabbade, vilket i sin tur kan tolkas att 

offren kan vara barn. 

 

6.10.3  Bildanalys 3 (SVT Nyheter): ”Kraftig explosion i Kabul – flera dödade 

och skadade” 

 

Artikeln är publicerad på SVT Nyheter den 27 januari 2018. Bilden saknar bildtext. 

Foto: TT 

 

Bild 3  SVT Nyheter,  2018–01-27 

 

Denotation 

Den första bilden till höger visar en hög rök över staden Kabul. I bildens bakgrund visas 

en dimmig berg. I den oskärpa förgrunden syns många byggnader. Ljussättning i hela 

bilden är blek och mörk. 

 

Bilden till vänster visar en skadad person på båren och några människor som verkar 

vara civila håller på att lyfta den skadade till en annan bår. Lite längre fram syns en 

sjukhuspersonal som bär vita kläder. Det syns en vitfärgad ambulans. I ambulansen syns 

några människor som försöker att flytta en skadad person och en person står nära 

ambulansen och väntar på att hjälpa till. Lite längre från ambulansen och nära ett rött 

staket står några personer med gröna handskar och tittar mot ambulansen. Människor 
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som lyfter den skadade har gröna handskar och mörka kläder på sig. Platsen som 

människor och ambulansen befinner sig på verkar vara vid en sjukhusentré.   

 

Konnotation 

Bilden till höger som visas en hög våg av rök över staden kabul ger en bild av skräck 

och förmedlar hotfull panikstämning . En stor pelare av rök visar hur kraftig 

explosionen har varit. Det tolkas att den dödliga attacken orsakade att ett stort antal 

Kabulbor förlorade sina liv eller skadades. Till vänster röken  syns en stor byggnad och 

i det här området i Kabul finns myndighetsbyggnader och ambassader. Det tyder på att 

attacken inträffade nära myndighetsbyggnader, där finns många västerländska 

ambassader. De kan tolkas att attacken hade till syfte att skada västerländska 

medborgare och den afghanska myndighet personal.  

 

6.10.4 Bildanalys 4 (TOLOnews): ”27 elever är bland de dödade i fredags 

explosioner i Nangarhar” 

 

Artikeln är publicerad på TOLOnews webbsidan den 23 oktober 2019.  

 

Bild 4  TOLOnews,  2018–10-23 

 

Denotation 

Bilden visar en ung man som ligger på ett sjukhus och har sin hand under sitt huvud. 

Hans huvud, ansikte och en hand är bandagerade och hans näsa och delen av ansiktet är 

smorda med vit kräm. Mannens ögon syns och han tittar rakt in i kameran. På bilden 

syns vita keramikplattor och delar av en sänggavel. Vilket tyder på att platsen är i ett 
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sjukhus eller en vårdcentral. Bilden är mörk och det finns inte tillräckligt med ljus i 

rummet. Mannen har en blå - och vitrandig skjorta på sig. Hans ansikte är mörkt. 

 

Konnotation 

I bilden visas en man på en säng på sjukhus eller vårdcentral. Han verkar vara en av de 

skadade från moskéattacken där många förlorade sina liv. Mannens smorde ansikte och 

bandaget runt hans ansikte och huvud visar att han skadades under attacken. Han lutar 

sig med stöd av sin hand som ligger under hans huvud och tittar rakt in i kameran. 

Mannens uttryckslösa ansikte kan tolkas att: Han drömmer sig bort till något annat. Det 

förmedlar att han på något sätt är i chock efter attacken, att han kan eller vill inte prata 

och kanske vet inte vad det är som har hänt eller tänker på sina familjemedlemmar och 

vänner som kanske dödades i attacken. Bilden är mörk och förmedlar en sorgsen känsla 

av en krigsdrabbad man som överlevde en terrorattack. Mannens tystnad i bilden är 

mycket känslosam. Den ger en tragiskt bild av kriget i Afghanistan och det medför sorg, 

panik och förstörelse. 

Bilderna som metafor förmedlar också värre situation i landets huvudstad nästan 18 år 

senare efter USA:s ledd koalition invaderade landet och störde talibanernas regering 

med syfte att eliminera terrorister från landet och säkra situation där. Men bilden visar 

USA:s misslyckande med syfte att eliminera terrorister från landet. Utan de har vuxit 

stort. 

 

6.11 Jämförelse av bildanalyserna 

I jämförelsen av bilder från SVT Nyheter och TOLOnews kan vi säga att SVT gestaltar 

kriget och de drabbade i landet i stort. Exempelvis visas bilder på människors lidande 

genom att visa skadade människor och de civila som hjälper till att föra de skadade efter 

attacken till sjukhus innan räddningspersonal är på plats. SVT Nyheter förmedlar 

genom att visa bilder på förstörelsen efter terrorattentaten krigets konsekvens i landet. 

Det ger en hotfull och skräckfylld stämning av landet till publiken i Sverige att 

Afghanistan fortfarande är ett farligt land, nästan 18 år efter att USA och dess allierade 

invaderade landet med syfte att ta bort terrorister från Afghanistan och säkerställa 

landet. Med detta resultat kan vi se likheter med tidigare forskningsresultat från Lars 

Nord och Jesper Strömbäcks (2001). Resultat blir att SVT fortfarande förmedlar bilden 

av Afghanistan som ett farligt land efter 18 år.  
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TOLOnews ger en helt annan bild av kriget i de två bilder som analyserades från 

kanalen. Tv-kanalen väljer att visa starkare bilder än vad SVT visar. Den har mer i 

fokus människors lidande på en mer djupare nivå, till exempel TOLOnews visar bilder 

på skadade personer efter attacken. TOLOnews visar bilder på en  chockad och 

brännskadad person i ett sjukhus. Affischer på moskés väggar visar att en stor del av de 

offren var barn. Bilder på döda barn väcker starka känslor. Sörjandet kan tolkas som att 

det kvarstår ett lidande för de som förlorade sina anhöriga. 

 

Sammanfattningsvis gestaltar  SVT Nyheter kriget i Afghanis som förödande och 

många människor dör dagligen och landet är en farligt plats att bo i. TOLOnews 

däremot ger mer djup bild av medborgarnas lidande efter attackerna samt de som 

förlorar en anhörig lämnar bakom sig fru, barn, pappa, mamma, syster, broder och 

vänner som bär sorgen därefter. 

 

 
7 komperativ analys och sammanfattning 

I detta kapitel redogörs för och jämförs vad vi har kommit fram till. Uppsatsen har sökt 

svara på följande frågeställningar i analyserna. 

1.     Hur gestaltas kriget i Afghanistan i de båda kanalerna: (TOLONEWS och SVT)? 

2.     Hur skiljer sig gestaltningen av krigets rapportering i både kanaler? 

 3.     Vad kan förklara skillnaderna i gestaltningen mellan respektive kanalerna? 

7.1 SVT 

Efter att ha analyserat åtta nyhetsartiklar från de valde kanalernas (SVT Nyheter och 

TOLOnews) rapportering om kriget i Afghanistan har vi fått en bred bild av kanalernas 

gestaltnings av kriget i landet. Resultaten som trätt fram visar att SVT Nyheter gestaltar 

inblandade aktörer i kriget i Afghanistan olika. Talibanerna gestaltas i SVT Nyheter 

som en rebell och extremistgrupp som står bakom explosioner och attacker som riktas 

mot västerländska medborgarna och civila människor i landet, medan IS nämns som 

terrorsekten IS. Det är för att IS har varit en extremistgrupp, och stod bakom många 

attacker mot västerländska medborgarna och shiiter i Afghanistan. Sist är den afghanska 

regeringen som gestaltas svag och oförmögen att hålla säkerheten i landet. Den 
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afghanska regeringen skyller ifrån sig och lägger allt ansvar för kaoset på talibanerna, 

och talibanerna genomför attacker mot regeringen med stöd av grannländer som är inte 

nöjda med USA:s soldaters närvaro i landet.  

Gällande vinkel: SVT Nyheter vinklar sina artiklar till sin publik i Sverige och det 

framhäver det västerländska medborgarna som kommit under attack. SVT Nyheter 

hänvisar mest till västerländska källor som AFP, AP, Reuters och tidningen 

Washingtonpost. Det saknas primära källor i SVT Nyheters artiklar. Det är därför att 

SVT saknar korrespondent i landet. När det gäller ordval är SVT noga med att använda 

värdeladdade ord och beskriver situationen i landet som tragisk och hotfull och varje 

dag händer explosioner i landet och mest i huvudstaden, vilket mest drabbar vanliga 

medborgarna. 

Utifrån nyhetsvärderingsteori kan det ses tydligt i de artiklarna vi  har undersökt från 

SVT att de vinklar artiklarna till svenska publiken. Exempelvis när en bombdåd sker i 

Afghanistan där en utländsk som är nära geografisk till Sverige då utrikesminister 

uttalandet får mer utrymme i SVT:s artiklarna. Utifrån nyhetsvärderingsteori är det 

rimligt för att ge mer utrymme till ämnen som berör läsarna kulturell, geografiskt och 

tidsmässigt.  

7.2 TOLOnews 

TOLOnews är i sin gestaltning kritisk mot statens statistik om de döda.  I den statliga 

myndigheten är både representanter för sjukhuset och utrikesdepartementet 

talespersonerna som uttalar sig mest i artiklarna, antingen i presskonferens eller 

pressmeddelande. Exempelvis i en artikel anger utrikesdepartementet att 60 personer 

miste sina liv, hälsomyndigheten anger att det var 70 personer som miste sina liv men 

däremot anger anhöriga till drabbade personer att det är mer än 80 personer som miste 

sina liv i en explosion vid ett bröllop. 

Flera av de drabbade som kommer till tals är nära anhöriga eller föräldrar till de döda. 

Det framkommer att de är besvikna på staten. Anhöriga uttrycker sina besvikelser på 

staten att de undanhåller sanningen om antal döda. Det framkommer i TOLOnews också 

att afghaner inte har förtroende för regeringen och anser att de svikit medborgarna.  

TOLOnews beskriver inte talibanerna i sina artiklar på något sätt trots att det står i 

texten att talibanerna ligger bakom bombdåden. I TOLOnews artiklar gestaltas 
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talibanerna som en rebellgrupp och inte terrorister. De strider mot USA:s invasion av 

landet och mot regimen som har USA:s stöd.  När det handlar om Afghanistans regim 

gestaltas den som svag och inkapabel att hålla uppe säkerheten i landet. De menar att 

den afghanska staten inte tar ansvar för landets säkerhet utan istället anklagar 

grannländer för kaoset. 

TOLOnews använder sig av förstahandskällor. De befinner sig i själva landet där 

händelserna inträffar och har tillgång till primära källor. TOLOnews använder sig också 

av anonyma källor från regeringen som avslöjar en del information. Detta innebär att de 

har tillgång till interna källor i regeringen. 

 

 
7.3 Sammanvägningen av text- och bildanaly utgående från 
skillnader och likheter 

Likheter i båda kanalerna är att de gestaltar regeringen som svag mot talibanerna. I 

studien framkommer vid upprepande tillfällen att det finns stora brister i säkerheten när 

det utförs attacker. 

Gällande skillnader i gestaltningen av aktörer har TOLOnews de aktörer med direkt 

anknytning till fallet såsom drabbade och de ansvariga myndigheter. Däremot SVT 

Nyheter saknar de primära akörerna. 

TOLOnews artiklar består av källor endast från personer med direkt koppling till fallet, 

med en faktabaserad och saklig åsikt som uttalar sig om, medan SVT Nyheter tar sina 

källor från andra nyhetsbyråer och saknar förstahandskällor. De drabbade kommer 

sällan till tals i artiklarna. Ibland nämns lokala medier utan att namnge vilket lokalt 

medium det är. 

Med återkoppling till dagordningsteorin syns i artiklarna som vi hade undersökt tydligt, 

att SVT Nyheters vinkel är svenska publiken, där framkommer mest 

utrikesdepartementets talespersoner som uttalar sig. När EU:s medborgarna är bland de 

drabbade i händelser då får dessa ämnet mer plats i artikeln i jämfört med afghaner som 

är drabbade. TOLOnews prioriterar i sin agenda i texten om dem drabbade. Mest 

utrymme i TOLOnews artiklar har de drabbade, och deras vinkel är publiken i 

Afghanistan. 
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8 Återkoppling till tidigare forskning med 
slutsatser och diskusion 

SVT gestaltar Afghanistan som ett farligt land och talibanerna och IS som en stor hot 

mot människor. SVT förstärker en bild av Afghanistan som är ett otryggt land och 

bekräftar de bilderna på olika sätt. Genom att gestalta hur talibanerna och IS förstörde 

människor och platser i Afghanistan. Talibanerna och IS gestaltas också som ett hot mot 

andra i världen. Stort fokus i gestaltningen ligger på fakta än snarare dem drabbade. 

Utan att berätta dem personliga berättelser av dem drabbade. Att på vilket sätt 

människor drabbades och hur det känns för dem drabbades anhöriga att befinna sig i ett 

krigsdrabbat land. Med återkoppling till tidigare forskning kom fram Sajid Akhtar 

(2013) till att New York Times gestaltade talibanerna som terrorister och extremister.  I 

vår studie kom vi fram till att  SVT:s gestaltar talibanerna som en extremistgrupp men 

inte terrorister, däremot gestaltas IS som terrorist.  

Gina G Barker (2012) kom fram till att medier i USA beskrev mer om krigsstrategier 

och förmedlade en positiv syn på kriget mot Al Qaida-terrorister som befann sig i 

Afghanistan. Detta kunde vi inte märka direkt i våra artiklar. Talibanerna framställdes i 

SVT:s artiklar endas som extremister, men inte terrorister.  

I SVT har det tillkommit fyrahandskällor. Det framkom också att SVT nämner lokala 

medier utan att säga namnet på de lokala medier. SVT hänvisar nästan alltid till samma 

källor, vilka är AFP, AP och Reuters. När det anges flerahandskällor påverkar det stort 

trovärdigheten till läsaren. I några artiklar på SVT anges i varje textstycken olika källor 

från olika nyhetsbyråer. Vilket kan tolkas att skribenten har läst på hemsidor och sedan 

skrivit en text för SVT. I detta fall skribenten inte var så kritisk mot källor. I tidigare 

forskning av Strömbäck och Lars (2001) visade sig att SVT angav anonyma källor och 

källor från USA:s medier i sina artiklar. I vår studie angavs SVT anonyma källor men 

inte så många källor från USA. Däremot kan det bekräftas att SVT:s källor är under 

kritik när det anges två till fyra handskällor. I Strömbäcks forskning framkom också 

experter som spekulerade om hot från talibanerna mot EU som i sin tur även mot 

Sverige. Men i vår studie framkom ingen expert att uttala sig i artiklarna att spekulera.   

I artiklarna som analyserades är det TT-texter som kanalen används i sina rapportering 

om kriget i Afghanistan. En förklaring till detta är att public service inte hade några 

korrespondenter i Afghanistan. Enligt Björn Häger (2014 ) utrikeskorrespondenter 
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producerar allt mindre nyheter och det är ett problematik, därför de flesta svenska 

medier tar sina utrikesmaterial från TT nyhetsbyrån. TT har inte särskilt många 

korrespondenter utan översätter från Reuters, AFP och AP. Följden blir att det 

förmedlas en ensidiga vinkel av händelser. Det syns tydlig i våra analyserade artiklar 

från SVT. 

TOLOnews använder sig av förstahandskällor, de befinner sig i själva landet där 

inträffar händelser och de har tillgång till primära källor. Anhöriga uttrycker sina 

besvikelser på staten att varför de inte får höra sanningen om dem antal döda. 

TOLOnews använder sig också av anonyma källor inom regeringen som avslöjar en del 

information. Informationer som läcker brister från regeringens sida om säkerheten i 

Afghanistan. Detta innebär att de har en källa från regeringen som kan avslöja 

information som inte kan de andra medier få tillgång till.  

I vår studie kom vi fram att TOLOnews är generellt kritisk mot staten. Det visar sig 

genom att kanalen citerar anhöriga till dem drabbade om att de inte har förtroende till 

regeringen och att afghanska staten har alltid besviket medborgarna med sina lögner. 

Exempelvis regeringen anger inte rätt antal döda när det sker bombdåd som orsakar hög 

antal döda och skadade.  

Där det sker ett bombdåd som leder till att många civila missar sina liv, beskrivs 

gärningsmannen i medier på ett negativt sätt. Men TOLOnews gestaltar inte direkt 

talibanerna i sina artiklar på något specifikt sätt. Tv-kanalen nämner endast gruppen 

som talibanerna eller talibanernasgruppen. Sajid Akhtar (2013) kom fram att New York 

Times gestaltade talibanerna som terrorister och extremister däremot tidningen-Jang i 

Pakistan gestaltade talibanerna som en del av den afghanska befolkningen. Tidningen-

Jang som befinner sig i Pakistan sympatiserar med afghanska befolkning och räknar 

talibanerna som en del av den afghanska folket. Men i TOLOnews gestaltningen om 

talibanerna instämmer inte med någon av tidigare forskning beskrivit i medier i USA 

och Sverige. Utan TOLOnews förhåller sig objektivt och opartisk när det gäller 

gestaltningen av talibanerna. 

Vidare forskning inom detta område behövs för att kunna få en bättre förståelse om 

gestaltningen av kriget i Afghanistan i olika medier. En undersökning som kan granska 

om talibaner är terrorister eller inte behövs. Eftersom terroristers attacker kan rikta sig 
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mot flera länder som drabbar civila. Men talibanernas attacker riktar sig bara mot 

afghanska nuvarande regim som får militära stöd av USA. Detta innebär att de får också 

stöd av en del av befolkningen i Afghanistan. Trots de utför attacker men ändå en del av 

afghaner är på deras sida. Detta är ett komplicerat begrepp, eftersom då talibanerna 

utför attacker mot regimen så dö fler civila än statliga tjänstemän.  

En studie behövs för att undersöka hur TOLOnews ser på gestaltningen talibanerna i 

sina artiklar. Varför beskrivs inte talibanerna på något sätt? I krigsdrabbade länder kan 

vara svårt att vara saklig och opartisk när medier är under stort hot av både 

terroristgrupper och andra brottsliga grupper som smugglar narkotika. Afghanistan är ett 

land som producerar en stor del av narkotika, och där spelar medierna en viktig roll att 

våga granska och avslöja dessa brott. 

Det behövs också att en större undersökning av hur SVT gestaltar terrorister som utför 

attacker i Europa kontra mellanöstern. För att få en bredare förståelse av europeiska 

medier om hur gestaltningen kan skilja sig när en attack sker närmare både kulturell och 

geografiskt. Det kan skilja sig även i gestaltningen när europeiska medier gestaltar 

terrorister kontra mellanösterns medier. Eftersom det är olika kulturer i olika världsdelar 

därför skriver skribenter utifrån sin syn på saker. Våra kulturer påverkar vår syn på hur 

vi ser på ett krig och terrorister och därmed hur vi gestaltar händelser.  

Det behövs alltså en mer öppen, bredare och systematiskt kultur övergripande och 

jämförande analys av hur krig och andra våldsamma skeenden gestaltas av olika 

massmedier.
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