
UPPSALA UNIVERSITET 
Institutionen för informatik och media 
Enheten för medier och kommunikation 
C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap 
Framlagd HT 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kriget i Afghanistan  
– ett nödvändigt ont? 

En kritisk diskursanalys av New York Times ställningstagande till och 
framing av kriget i Afghanistan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Författare:  

Jenny Häggmark 
Madeleine Jansson 

 
Handledare: 

Christian Christensen 
 



1 
 

Abstract 

Title: The war in Afghanistan – a necessary evil? (Kriget i Afghanistan – ett nödvändigt ont?) 
 
Number of pages: 41 (41 including enclosures) 
 
Authors: Jenny Häggmark, Madeleine Jansson 
 
Tutor: Christian Christensen 
 
Course: Media and Communication Studies C 
 
Period: Fall term 2011 
 
University: Division of Media and Communication, Department of Information Science, 
Uppsala University 
 
Purpose/aim: Our main goal with this paper is to examine and describe how The New York 
Times have framed the war in Afghanistan in their editorials, and how their position on the 
war is reflected in the editorials. We are also interested in finding out if their position on the 
war has changed during the ten years of war. Are the New York Times editorials 
characterized by peace or war journalism? 
 
Material/Method: To fulfill our aim with this paper we are going to use a qualitative method 
of content analyzes, the critical discourse analysis, when we analyze the editorials selected. 
The material consists of 40 editorials from The New York Times from four different years – 
2001, 2004, 2007 and 2011 – ten from each year. We will analyze these editorials using Johan 
Galtung’s theory of peace and war journalism, along with the theory of framing, using Robert 
M. Entman’s definition as a base. 
 
Main results: Our main results are that The New York Times has changed their position on 
the war in Afghanistan since it started in 2001. The first two years that we have analyzed, 
2001 and 2004, The New York Times were positive towards the war. However, their position 
on the war has been negative or neutral in the studied editorials from 2007 and 2011. Our 
results show that The New York Times framed the war in six salient frames – position, peace, 
war, nation building/democracy in Afghanistan, “us and them”, and criticism against the Bush 
administration. The editorials from 2001 are characterized as war journalism while the 
majority of the editorials from the following years are characterized as peace journalism. 
 
Key words: War in Afghanistan, framing, peace journalism, war journalism, New York 
Times, editorials. 
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Sammanfattning 

Vår tids krig utkämpas inte enbart på slagfältet utan även i medierna. Media har fått en allt 
större roll i krig, då de kan vända opinionen och innehar makten att konstruera verkligheten. 
Media har en stor påverkan på hur människors förståelse och inställning till det aktuella kriget 
formas. Syftet med vår studie var att undersöka New York Times ställningstagande till och 
framing (inramning) av kriget i Afghanistan i sina ledarartiklar. Vi var även intresserade av att 
undersöka om inställningen förändrats över tid och om ledarartiklarna kännetecknas av freds- 
eller krigsjournalistik. För att uppfylla vårt syfte har vi undersökt totalt 40 slumpvis utvalda 
ledarartiklar från fyra specifika år, 2001, 2004, 2007 och 2011. 
 
I vår studie har vi utgått ifrån ett teoretiskt ramverk bestående av Johan Galtungs teori om 
freds- och krigsjournalistik, samt en teori om framing som utgår ifrån Robert M. Entmans 
definition av framing som en aktiv process. Vi har valt en kvalitativ metod som lämpar sig väl 
för både vår teori och vårt syfte, nämligen den kritiska diskursanalysen. Det huvudsakliga 
resultatet av vår undersökning är att New York Times var positivt inställda till kriget i 
Afghanistan i ledarartiklarna från de två första åren som vi har undersökt. Inställningen 
förändrades dock ju längre kriget pågick och vi fann en negativ ton och inställning till kriget i 
ledarartiklarna från de två senaste åren som vi undersökt.  
 
Genom vår analys har vi funnit att New York Times ramar in kriget i sina ledarartiklar i sex 
framträdande ramar – inställning, fred, krig, återuppbyggnad/demokrati i Afghanistan, ”vi och 
dem” samt kritik mot Bush-administrationen. Resultatet av vår analys visar att New York 
Times ledarartiklar om kriget i Afghanistan kännetecknas av såväl freds- som 
krigsjournalistik. Krigsjournalistiken framträder som tydligast under krigets första år, medan 
majoriteten av ledarartiklarna från de resterande tre åren som vi har undersökt ryms inom 
diskursen fredsjournalistik. Trots vår egen utveckling av Galtungs begrepp i vår analysmodell, 
där vi skapat skarpare och mer tydliga ramar, så finner vi att uppdelningen mellan freds- och 
krigsjournalistik innebär en generalisering av journalistiken i ledarartiklarna. Vi menar på att 
journalistiken i verkligheten inte är lika förenklad som Galtungs teori. 
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1. Inledning 

Den 11 september 2001 drabbades USA av den hittills största terrorattacken i världshistorien. 
Fyra amerikanska passagerarflygplan kapades av medlemmar från det militanta och 
islamistiska nätverket al-Qaida. Två av flygplanen flögs in i World Trade Centers tvillingtorn 
på Manhattan i New York, det tredje kraschade mot USA:s försvarshögkvarter Pentagon och 
det fjärde havererade på ett fält utanför Shanksville i Pennsylvania. Attacken resulterade i att 
närmare 3000 människor miste livet. Händelserna skakade om hela USA och de sociala och 
ekonomiska effekterna var enorma. Attackerna, som fördömdes världen över, fick även stora 
globala politiska effekter.1 Som svar på attacken startade USA, med president George W 
Bush i spetsen, ett krig mot terrorismen. Den 7 oktober 2001 inledde USA och dess allierade 
en invasion av det talibanstyrda Afghanistan. Ett bombkrig som präglades av ilska och 
frustration över vad som utspelat sig i New York och Washington bara en månad tidigare.2

 
 

Mycket har hänt sedan USA inledde ockupationen av Afghanistan i oktober 2001. Den 
internationella insatsen i landet har pågått i ett helt decennium och USA försöker nu år 2011 
avsluta det som kommit att bli det längsta kriget i landets historia. Situationen i Afghanistan 
präglas idag av korruption, en svag statsapparat, undermålig levnadsstandard och svår 
fattigdom. För invånarna i Afghanistan råder otrygghet och säkerhetssituationen innebär att 
landet står högt upp på agendan för både FN, EU och NATO.3

 
  

Mediernas bevakning utgör en viktig del av det moderna kriget och idag är det nästan lika 
viktigt att vinna slaget om opinionen som att vinna själva kriget. Vietnamkriget brukar ofta 
nämnas som det första kriget som avgjordes lika mycket i medierna som på slagfältet. Att 
rapporteringens fokus låg på amerikanska soldaters övergrepp på civilbefolkningen bidrog 
starkt till att USA lämnade Vietnam i mitten av 70-talet.4

 

 Mot bakgrund av detta tycker vi att 
det är intressant att se på kriget i Afghanistan utifrån ett medieperspektiv. 

Relevant för studiens syfte är att definiera vad som menas med krig, då definiering av detta 
begrepp är långt ifrån självklar. Enligt Nationalencyklopedin definieras krig som ”användande 
av organiserat militärt våld för att nå politiska mål. Krig förs vanligen mellan stater men även 
mellan folkgrupper inom en stat eller ett territorium (inbördeskrig, stamkrig).”5 Krig kan även 
definieras utifrån antalet offer. En inte helt okomplicerad definition, då det inte är självklart 
hur man beräknar antalet döda i ett krig. Det är vanligare att civila dör som konsekvens av 
raserad infrastruktur än som en direkt konsekvens av krigshandlingar.6

 
 

 
 

                                                           
1 Cooley, J, K, Oheliga krig, 2002, s. 13. 
2 Ibid., s. 386. 
3 Svensson, D, ”Afghanistans svåra väg mot demokrati”, Utrikesdepartementet, 2008-02-28 
4 Sakerhetspolitik.se, ”Krig och media”, Säkerhetspolitik.se, 2010-08-17 
5 Helander, B, ”Krig”, Nationalencyklopedin 
6 Fogelberg, K, Reportrar på plats, 2004, s. 8. 
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1.1 Problemformulering 

Genom nyhetsmedier får allmänheten information om vad som händer i världen. Medierna 
och journalisterna har en maktposition då det som rapporteras kan sägas konstruera 
verkligheten. De skildringar av krig som förmedlas har konsekvenser för människors 
förståelse och kunskaper om kriget men även hur omvärlden ställer sig till det.7

 

 Kriget i 
Afghanistan är ett aktuellt och intressant fall att studera. Det är ett krig som USA, världens 
stormakt, inledde mot terrorismen och Afghanistan, ett utvecklingsland som erbjöd en fristad 
för talibanerna. Ett krig som till en början stöddes av större delen av världssamfundet, men 
som idag kommit att ifrågasättas allt mer i medierna.  

I fokus för vår analys står den amerikanska dagstidningen New York Times. Tidningen 
publicerades för första gången den 18 september 1851 och har sedan dess växt till att bli en av 
USA:s, och världens, mest etablerade dagstidningar.8

 

 Vi finner det extra intressant att 
undersöka hur New York Times ramat in eller vinklat kriget i Afghanistan i sina ledarartiklar. 
Det är intressant att undersöka ledarartiklar för att där görs tydliga utlåtanden och 
ställningstaganden. Tidningens maktposition i landet innebär att det som skrivs i 
ledarartiklarna kan få stort gehör bland läsarna.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår kandidatuppsats är att undersöka hur den amerikanska dagstidningen New 
York Times ställer sig till kriget i Afghanistan och hur tidningen ser på amerikansk 
utrikespolitik. Vad vi är intresserade av är hur New York Times har vinklat kriget i sina 
ledarartiklar som behandlar kriget. Går det att urskilja ett mönster i hur New York Times har 
valt att rama in kriget i sina ledarartiklar? I år är det tio år sedan de amerikanska trupperna 
gick in i Afghanistan. Vi kommer att analysera ledarartiklar från fyra olika årtal, 2001, 2004, 
2007 och 2011, för att undersöka om det finns någon skillnad i inställning till, och framing 
(inramning) av, kriget över tid. Har New York Times tagit någon ställning i sina ledarartiklar 
och finns det ett skifte i deras redaktionella syn på kriget? New York Times anses vara en 
elittidning i USA, vilket gör att det som skrivs i tidningens ledarartiklar om kriget i 
Afghanistan kan komma att få stor betydelse för hur det amerikanska folket, men främst 
USA:s elit och makthavare, uppfattar kriget och USA:s roll i detta. Våra forskningsfrågor är:  

• Hur ställer sig den amerikanska dagstidningen New York Times till kriget i 
Afghanistan i sina ledarartiklar? Har inställningen förändrats över tid?  

• Hur ramar New York Times in kriget i sina ledarartiklar?  
• Kännetecknas artiklarna av freds- eller av krigsjournalistik?  

 
Vår hypotes är att New York Times främst använder sig av en framing som kännetecknas av 
krigsjournalistik, samt att inställningen till kriget i Afghanistan förändrats åt det negativa 
hållet i takt med att ockupationen har fortgått och fler amerikanska soldater fått sätta livet till. 

                                                           
7 Fogelberg, K, Reportrar på plats, 2004, s. 7. 
8 Nytco.com, “About the company: New York Times Timeline 1851-1880”, The New York Times Company 
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Vår förhoppning är dels att studien ska utmynna i en större förståelse för hur New York 
Times inställning till och framing av kriget uttrycks i tidningens ledarartiklar över tid, dels att 
skapa en debatt kring hur freds- respektive krigsjournalistik används vid bevakning av kriget i 
Afghanistan. 
 
1.3 Avgränsningar 

I vår studie har vi valt att avgränsa oss till kriget i Afghanistan. Vi har valt att enbart rikta in 
oss på USA för att det är det land som ledde ockupationen av Afghanistan och därför finner vi 
det mest intressant att undersöka just amerikansk dagspress. För att undersökningen inte ska 
bli alltför bred har vi valt att avgränsa oss till att enbart undersöka ledarartiklar från den 
amerikanska dagstidningen New York Times. 
 
1.4 Disposition 

Vi inleder vår undersökning med en historisk bakgrund och beskrivning av kriget i 
Afghanistan vilken även rymmer en beskrivning av USA:s roll i kriget. Därefter presenterar vi 
tidigare forskning som är relevant för vår undersökning. Därpå följer en presentation av 
undersökningens teoretiska ramverk, vilket består av den norske fredsforskaren Johan 
Galtungs teori om freds- och krigsjournalistik samt en teori om framing, med Robert M. 
Entmans definition av begreppet som utgångspunkt. Sedan följer en diskussion kring material 
och metodval, som avslutas med en beskrivning av vår analysmodell. Vi presenterar därefter 
resultatet av vår kritiska diskursanalys av hur New York Times har ställt sig till och ramat in 
kriget i Afghanistan i sina ledarartiklar. Resultatpresentationen kommer att följa de teman 
som vi upprättat i vår analysmodell, där vi under varje tema presenterar de mönster som vi 
funnit i analysmaterialet. Slutligen följer en analys av resultatet samt en egen diskussion där 
vi analyserar och kopplar resultatet till vårt teoretiska ramverk. Sist i uppsatsen kommer en 
litteraturförteckning. 
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2. Bakgrund 

Bakgrunden här berör enbart den nuvarande militära närvaron i Afghanistan som pågått sedan 
oktober 2001, då inte utrymme ges för en längre historisk redogörelse. 
 
2.1 Kriget i Afghanistan 

Kriget i Afghanistan, i den mening som i denna uppsats avses, inleddes den 7 oktober 2001 då 
USA och dess allierade invaderade Afghanistan som en följd av terrorattackerna i USA den 
11 september. Syftet med kriget var dels att krossa terrornätverket al-Qaida, som hade sina 
baser i Afghanistan och som ansågs ligga bakom terrorattackerna, dels att avsätta den 
afghanska talibanregimen som skyddade al-Qaida och vägrade utlämna Usama bin Ladin, en 
av talibanernas viktigaste finansiärer.9 I och med invasionen av Afghanistan 2001 så var USA 
för andra gången under en generation inblandat i ett luft- och markkrig i Afghanistan. 
Skillnaden är att kriget denna gång inte utkämpas med ett ombud mot ryska ockupanter som 
en del av det kalla kriget. Istället ser vi ett direkt krig som tillsammans med allierade 
utkämpas mot de förmodade terroristiska angriparna al-Qaida. Kriget, men också 
terrorattacken mot USA som orsakade det, har bidragit till en internationell osäkerhet och 
instabilitet. Dessutom har rädslan för biologisk krigsföring ökat och den globala ekonomin har 
tagit kraftig skada.10

 
  

Kort efter terrorattackerna den 11 september 2001 förklarade USA:s dåvarande president 
George W Bush att ett krig hade inletts - kriget mot terrorismen. Enligt Bush så hade en 
”fiende utan ansikte” slagit till mot USA och den som inte tog USA:s sida i kriget mot den 
internationella terrorismen löpte den stora risken att betecknas som motståndare. Bush 
uttalade sig kort efter terrordåden och sa att ”antingen så är ni med oss, eller så är ni mot oss”. 
Någon tredje ståndpunkt, en neutralitet i detta krig, var inte ett alternativ.11 Stödet för USA 
och dess agerande efter terrordåden var stort världen över. Att den afghanska talibanregimen 
inte var folkrättsligt erkänd och att Usama bin Ladin redan var efterlyst av FN bidrog till den 
stora internationella uppslutningen.12 Efter drygt en månads stridande föll talibanregimen, 
vilket fick de amerikanska krigsinsatserna att beskrivas som framgångsrika, trots att man inte 
lyckats få tag på bin Ladin.13 En provisorisk regering installerades i Kabul med hjälp av FN, 
vilka även godkände att en internationell insatsstyrka stationerades där för att skydda de civila 
myndigheterna och det civila återuppbyggnadsarbetet. Styrkan fick namnet International 
Security Assistance Force (ISAF) och utgjordes till en början av ca 4500 man.14

 
  

Samtidigt försökte styrkor från USA och dess allierade (bland annat Storbritannien och 
Tyskland) att krossa al-Qaida och terrornätverkets infrastruktur med flygbombningar som 
främsta medel. Den USA-ledda krigföringen gavs namnet ”Operation Enduring Freedom” 
                                                           
9 Holmertz, G, ”Afghanistankriget”, Nationalencyklopedin 
10 Cooley, J, K, Oheliga krig, 2002, s. 13. 
11 Kumm, B, ”11 september-attackerna”, Nationalencyklopedin 
12 Fogelberg, K,, Reportrar på plats, 2004, s. 225. 
13 Ibid., s. 226.  
14 Holmertz, G, ”Afghanistankriget”, Nationalencyklopedin 
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(Operation bestående frihet). Talibanerna hade inte krossats vid invasionen och växte år 2003 
åter fram som ett allvarligt hot och som en konsekvens av detta beslutade FN att ISAF-styrkan 
skulle utöka sin verksamhet till hela landet.15 En ny konstitution infördes och år 2004 hölls ett 
presidentval vartefter Hamid Karzai tillträdde som Afghanistans nya ledare i oktober samma 
år. År 2005 hölls ett parlamentsval i landet och sedan dess styrs Afghanistan av den första 
folkvalda församlingen på mer än 30 år.16 Kriget intensifierades under 2005 och förlusterna 
för de USA-ledda styrkorna ökade. ISAF-styrkan, som sedan 2003 är under befäl av NATO, 
blev alltmer inblandad i krigsverksamheten och tog 2006 över det militära ansvaret för hela 
landet. I maj 2006 ägde våldsamma protester rum i Kabul vilket blev inledningen till ett 
försämrat säkerhetsläge. Oroligheterna i landet ledde till att höga företrädare för både NATO 
och USA uttryckte tvivel över att USA skulle vinna kriget.17

 
  

De amerikanska styrkorna utökades med ca 30 000 man under 2009 som utlovat av USA:s 
nya president Barack Obama, vilket innebar att totalt 100 000 amerikanska soldater befann sig 
i Afghanistan. Av dessa ingick drygt 50 000 i ISAF-styrkan, som nu uppgick till runt 90 000 
soldater. Informella fredssamtal mellan den afghanska regeringen och talibanföreträdare 
inleddes efter NATO:s medgivande. Det strategiska målet för USA och dess allierade hade 
blivit att få slut på kriget och ta hem sina soldater med förhoppningen om att den stärkta 
afghanska försvarsmakten själva skulle kunna hantera situationen och ta över 
säkerhetsansvaret i landet. En avveckling som föreslogs ske stegvis fram till år 2014.18

 
  

I maj 2011 dödas Usama bin Ladin i Pakistan av amerikanska specialförband. En månad 
senare bekräftar president Obama att USA för fredssamtal med talibanerna. Det är tio år sedan 
USA och dess allierade invaderade Afghanistan. Nu försöker Obama avsluta det längsta kriget 
i landets historia.19

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 Holmertz, G, ”Afghanistankriget”, Nationalencyklopedin 
16 Svensson, D, ”Afghanistans svåra väg mot demokrati”, Utrikesdepartementet, 2008-02-28 
17 Holmertz, G, ”Afghanistankriget”, Nationalencyklopedin 
18 Ibid. 
19 Stenberg, E, ”USA lämnar över problemen till Afghanistan”, Dagens Nyheter, 2011-10-07  
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som faller inom ramen för journalistik och då 
specifikt krigsjournalistik och användandet av propaganda inom journalistiken. Inledande 
diskuteras hur journalistiken ser ut idag, följer gör en presentation av tidigare forskning inom 
krigsjournalistik, medias roll i krig samt forskning om propaganda i nyhetsmedier.  
 
3.1 Journalistik 

Vad är journalistik? Den allmänt vedertagna uppfattningen är att medierna och journalisterna 
bör ge människor sådan information att de fritt och självständigt kan ta ställning i 
samhällsfrågor. De har även som uppgift att låta åsikter komma till tals och de ska granska 
makthavarna.20 De amerikanska journalistikforskarna Bill Kovach och Tom Rosenstiel 
presenterar nio grundläggande element i en introduktion till deras bok, ”The elements of 
journalism”, vilka en journalist ska följa för att ge människor det de behöver för att fritt och 
självständigt kunna ta del av samhällsfrågor. De nio elementen skapar tillsammans det 
Kovach och Rosenstiel kallar för en god journalistik. Tre exempel på dessa är att 
journalistikens första förpliktelse är att berätta sanningen, dess lojalitet är till medborgarna 
och dess mest väsentliga egenskap är att verifiera fakta.21 Jesper Strömbäck, svensk professor 
i journalistik, summerar journalistiken som en typ av medieinnehåll som skiljer sig från andra 
former av medieinnehåll såsom reklam, propaganda eller underhållning.22

 

 Härnäst diskuteras 
hur journalistik används för att rapportera om ett krig. 

3.2 Krigsjournalistik 

Krigsjournalistik som forskningsfält är relativt nytt. Under 1960-talet utgjorde varken 
forskning om journalistik eller krigsjournalistik självständiga forskningsfält, utan växte fram i 
takt med att det medievetenskapliga forskningsfältet som helhet har utvecklats.23 

Krigsjournalistik som studieobjekt är självfallet inte främmande från allmän journalistik. Den 
utmärks snarare av att några centrala teman inom journalistiken är kraftigt förstärkta. Ett 
uppenbart exempel på det här är att krigsjournalistiken alltid berör allvarliga och högst 
verkliga frågor om liv och död. En annan aspekt som ofta tas upp till debatt i samband med 
krigsjournalistik är frågor om sanning. Klarar medierna av att skildra sanningen i situationer 
där krigets parter har uppenbara propagandistiska intressen av att dölja och förvränga 
information om vad som händer i kriget?24 Systemet med inbäddade journalister, vilket 
innebär att reportrar och fotografer under en period lever med ett förband i fält, har gjort att 
sanningsdebatten har tagit ny fart. Systemet medför att journalisterna kan komma nära 
striderna men samtidigt begränsas möjligheterna till att rapportera och bevakningen tenderar 
att bli både ensidig och tillrättalagd.25

                                                           
20 Strömbäck, J, ”Medierna som fjärde statsmakt”,  Demokratiinstitutet, 2003, s. 8. 

  

21 Kovach, B; Rosenstiel, T, “The elements of journalism”, Journalism.org, 2006-06-19 
22 Strömbäck, J, ”Medierna som fjärde statsmakt”,  Demokratiinstitutet, 2003, s. 10. 
23 Fogelberg, K,, Reportrar på plats, 2004, s. 11. 
24 Ibid., s. 13 f. 
25 Sakerhetspolitik.se, ”Krig och media”, Säkerhetspolitik.se, 2010-08-17 
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Den norske professorn Rune Ottosen undersöker om Johan Galtungs teori om freds- 
respektive krigsjournalistik fungerar i praktiken, i sin artikel ”The war in Afghanistan and 
peace journalism in practice.”26 Galtung betonar i sin teori att det finns två journalistiska 
vägar att gå när det kommer till att beskriva och förklara en konflikt. Fredsjournalistik 
kännetecknas av en objektiv syn på konflikten där fokus ligger på båda sidor, på lösningar och 
på icke-våld. Krigsjournalistiken å andra sidan kännetecknas av ett fokus på eliten (den egna 
sidan), seger och våld.27 Galtungs teori utgör en del av denna undersöknings teoretiska 
ramverk och förklaras mer utförligt i teorikapitlet. Hans teori har blivit kritiserad av 
journalister för att den hotar den journalistiska objektiviteten och den har även retat upp 
medieforskare som anser att Galtung förenklar stora och komplexa problem.28 Ottosen 
undersöker i sin artikel den norska närvaron i kriget i Afghanistan som utgångspunkt för att se 
om Galtungs teori om freds- respektive krigsjournalistik påverkar den norska 
nyhetsrapporteringen. Genom att göra en fallstudie på de norska nyhetstidningarna 
Aftenposten och Verdens Gang, såg Ottosen att artiklarna från de båda tidningarna i början av 
kriget följde det generella mönstret i krigsjournalistik från Galtungs modell. Aftenposten 
visade sig vara mer USA-vänlig än Verdens Gang genom sin framing av olika 
nyhetshändelser och Verdens Gangs ledarartiklar var mer villkorslösa än ledarartiklarna i 
Aftenposten.29

 

 Ottosen visar i sin artikel att Galtungs teori och modell om freds- och 
krigsjournalistik är av betydelse vid analysering av nyhetsrapportering av krig.  

Stig Nohrstedt, svensk professor i medie- och kommunikationsvetenskap, skriver i sin artikel 
”New War Journalism. Trends and Challenges” att krigsjournalistiken började förändras efter 
kalla krigets slut i och med inträdet av nya medier och en förändring av medielandskapet. 
Nohrstedt ställer sig frågan vilken inverkan nya krig och nya medier haft på 
krigsjournalistiken i olika konflikter under 1990- och 2000-talet, varav en är kriget i 
Afghanistan 2001. I artikeln framförs två huvudsakliga slutsatser, den första handlar om 
förvandlingen inom krigsjournalistiken, den andra om de nya hoten mot krigsjournalistiken. 
Förvandlingen som skett och sker inom krigsjournalistiken handlar om att media tenderar att 
visa krigets ”sanna ansikte” i större utsträckning, civila offer som tidigare glömts får mer plats 
i media än tidigare. En annan förvandling som skett är att krigsjournalistiken blivit alltmer 
självkritisk till sitt eget material och publiken uppmanas att vara kritiska till materialet. En 
tredje förvandling är att visuellt material får allt större plats men ligger inte under lika stor 
kritisk granskning som det textuella materialet.30 En annan intressant slutsats i Norhstedts 
artikel är att den nationella utrikespolitiska kontexten påverkar krigsjournalistiken på det sätt 
att medier i de inblandade länderna påverkas mer av propaganda än i länder som inte är det.31  
Den andra slutsatsen Nohrstedt presenterar är det nya hotet mot krigsjournalistiken, där 
journalister som skildrar det aktuella kriget på ett sätt som skadar militära intressen ses som 
en måltavla i den militära krigsföringen.32

                                                           
26 Ottosen, R, “The war in Afghanistan and peace journalism in practice”, Media, war & conflict, 2010, s. 270. 

 Nohrstedt menar att detta hot är riktat mot 

27 Galtung, J, ”Peace Journalism – A Challenge”, i Journalism and the New World Order, 2002, s. 261. 
28 Ibid., s. 261. 
29 Ibid., s. 270. 
30 Nohrstedt, S, “New War Journalism, Trends and Challenges”, Nordicom Review, 2009, s. 107. 
31 Ibid., s. 108. 
32 Ibid., s. 109. 
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yttrandefriheten och mot den humanitära idén om lika värde mellan människor. Han menar 
även att detta hot är riktat mot hoppet om en fungerande fredsjournalistik.  
 
3.3 Medias roll i krig 

Moderna krig förs inte idag endast på den aktuella krigsplatsen, utan även i medierna, där 
samhället kan ta del av information om krigets orsak och förlopp. Media förmedlar en bild av 
hur krig ser ut, vilka som för det och om det är legitimt eller inte. Även i samhällig mening är 
krigsrapporteringen från ett krig av betydande konsekvenser för omvärldens förståelse, 
kunskap och ställningstagande. Fogelberg beskriver journalistiken som något som innehar 
makten att definiera verkligheten. Journalistiken är länken mellan publiken och kriget.33

 
  

Hur pass mycket media påverkar förloppet i ett krig vet ingen säkert. Vietnamkriget har stått i 
fokus för många medieforskares analys av om vilka konsekvenser medierapporteringen om 
kriget hade för krigets utveckling. Här utvecklades begreppet Vietnamsyndromet, där den 
amerikanska administrationen påstod att medierna bidrog till förlusten av kriget genom sin 
rapportering. De amerikanska medierna anklagades av administrationen för att inte ha varit 
tillräckligt patriotiska och för att ha rapporterat om sådant som var negativt för USA, vilket 
skulle ha bidragit till en hemmaopinion som var kritisk mot kriget i Vietnam. Emellertid 
menar vissa medieforskare att det här är omöjligt att åstadkomma, då journalistiken inte kan 
påverka hemmaopinionen om de inte är mottagliga för det.34

 
  

3.4 Propaganda 

En stor del av medias roll i krig har varit användandet av media för att sprida propaganda. 
Propaganda förklaras av nationalencyklopedin som ett ”mer eller mindre systematiskt 
bedriven verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, bilder eller andra symboler 
påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning”.35 När det 
gäller forskning av krigsjournalistik så finns det en medvetenhet om propagandistiska 
intressen hos krigens olika parter, där en part har intresse av att viss information sprids medan 
annan information undanhålls. Nohrstedt med flera har definierat propaganda som alla de 
systematiska och avsiktliga försök att skapa stöd hos målgruppen för specifika mål som ligger 
i avsändarens intresse. Vem som bedriver propagandan görs det ingen skillnad på. Fogelberg 
menar att det därmed blir tydligt att alla parter i krig ägnar sig åt propaganda, och att det 
innebär att journalistiken som berättar om ett krig alltid förekommer i sammanhang där den är 
omgiven av propagandistiska intressen.36

 
 

Kari Andén-Papadopoulos skriver i sin studie ”Propagandakriget i backspegeln” att svenska 
medier i och med kriget i Irak år 2003 förändrade sitt synsätt på propaganda. Syftet med 
Andén-Papadopoulos studie var att undersöka svensk medias förmåga att analysera och 

                                                           
33 Fogelberg, K, Reportrar på plats, 2004, s. 7. 
34 Ibid., s. 66. 
35 Nowak, K, “Propaganda”, Nationalencyklopedin  
36 Ibid., s. 12 f. 
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kritiskt förhålla sig till ryktesspridning, felaktig information och propaganda under Irakkriget 
2003.37 Resultatet av studien var att krigsrapporteringen från Irak i svensk media skiljde sig 
från tidigare krig. Denna gång valde svensk media att föra en öppen dialog med publiken och 
uppmanade att allt skulle ses, höras och läsas kritiskt när det kom till kriget i Irak. Svensk 
media presenterade olika hjälpmedel och gav råd om hur publiken skulle förhålla sig till 
nyheter från kriget i Irak, allt med en nypa salt och de uppmanades att jämföra nyheter med 
varandra. De ifrågasatte sin egen förmåga att ständigt vara kritiska och att genomskåda 
propaganda i det nyhetsmaterial som då figurerade i medierna som var genomsyrade med 
propaganda från de krigsförande parterna.38 I studien påpekas även en annan viktig och ny 
aspekt av nyhetsrapporteringen från Irak år 2003, vilket var att tidningar hade inhyrda 
arabiskspråkiga kommentatorer som sammanfattade de nyheter som cirkulerade i arabiska 
medier. Detta kan enligt Andén-Papadopoulos vara bidragande till publikens kritiska 
förhållningssätt då olika versioner av samma nyhet ställs mot varandra.39

 
   

Studier kring medierapportering av kriget i Afghanistan är inte något nytt, utan det är ett ämne 
som forskare har intresserat sig för ända sedan kriget inleddes 2001. Olika länders 
rapportering av kriget har ofta stått i fokus för undersökningar och avhandlingar. Vi har funnit 
ett fåtal studier som liknar vår egen, där syftet är att undersöka en specifik tidnings 
ledarartiklar och dessas framing av olika krig. Dessa studier har rört tidningar från bland annat 
Uruguay och Mellanöstern och har uteslutande varit av kvantitativ karaktär. Vi har funnit att 
det saknas studier på detta område vad gäller tidningar från den ledande ockupationsmakten i 
kriget i Afghanistan, liksom studier med kvalitativ inriktning. Tidigare forskning har även 
vilat mer på analysering av nyhetsrapportering av annat slag än ledarartiklar. Vi finner det 
mer intressant att analysera ledarartiklar än nyhetsartiklar, för att det i ledarartiklarna tas en 
tydligare ställning för eller emot kriget. Vi hoppas att vår undersökning kan bidra med ett 
intressant perspektiv på hur framing av kriget i Afghanistan görs i ledarartiklar, men också 
bidra med ökad kunskap om hur New York Times, som är en mycket inflytelserik tidning, har 
ställt sig till kriget i Afghanistan. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Andén-Papadopoulos, K, ”Propagandakriget i backspegeln”, Krisberedskapsmyndigheten, 2005, s. 10. 
38 Ibid., s. 141. 
39 Ibid., s. 142. 
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4. Teori 

Vi kommer att studera New York Times ledarartiklar utifrån Johan Galtungs teori om freds- 
och krigsjournalistik och vad som skiljer dessa två begrepp åt. Även framing utgör en del av 
undersökningens teoretiska ramverk, främst sett utifrån Robert M. Entmans berömda 
definition. 
 
4.1 Freds- och krigsjournalistik 

Den norske freds- och konfliktforskaren Johan Galtung myntade uttrycken freds- och 
krigsjournalistik redan på 1970-talet. Galtung menar att fredsjournalistiken kan bidra till en 
fredligare konflikthantering än krigsjournalistik. Att begreppen skiljer sig åt hörs på bara 
namnen. Fredsjournalistik fokuserar på sanningen i konflikten och försöker hitta kreativa 
lösningar för att skapa fred, medan krigsjournalistik fokuserar på våldet i konflikten, vem som 
vinner kriget och särskiljer ”vi” och ”dem”.40

 
 

Galtung förklarar fredsjournalistik som något som fokuserar på konflikten i sig och dess 
lösning och inte på våldet i konflikten. Fokus på våld leder enligt honom endast till mer våld 
och mindre empati från omvärlden och därmed försvåras en lösning av konflikten. 
Fredsjournalistiken försöker att uppnå en sanningsenlig journalistik genom att exponera 
osanningar från båda sidor och därmed göra konflikten transparent, vilket leder till en alltmer 
öppen syn på konflikten där alla parter och deras mål och problem exponeras. Inom 
fredsjournalistiken är det även viktigt att göra alla röster hörda. Fokus ligger på att visa det 
lidande som konflikten medför för kvinnor, gamla och barn vilka annars inte får sin röst hörd, 
vilket Galtung anser leder till större empati och förståelse för konflikten och de drabbade. 
Fredsjournalistiken ställer krav på att journalistiken ska vara sanningsenlig och den 
huvudsakliga uppgift som journalisten har framför sig är att rapportera objektivt och 
sannenligt för att ge båda sidor av en konflikt en chans. Galtung menar att det finns två vägar 
att gå när det kommer till att rapportera från krig, en hög och en låg väg. Den höga vägen har 
fokus på konflikten och en fredlig övergång, medan den låga vägen inte fokuserar på 
konfliktens kärna utan det som skapas av konflikten, såsom våld.41

 
  

Galtung jämför den låga vägen, krigsjournalistik, med sportjournalistik, då de liknar varandra 
genom att det som står i fokus är vem som avancerar och vem som kapitulerar. I 
krigsjournalistiken räknas förluster i termer av antal dödade eller skadade och i materiell 
skadegörelse.42

                                                           
40 Galtung, J, ”Peace Journalism – A Challenge”, i Journalism and the New World Order, 2002, s. 259. 

 Den här typen av journalistik ser på en konflikt som en strid om vem som 
vinner eller kapitulerar först, och det är även den vanligaste formen av krigsrapportering i 
media. Krigsjournalistiken fokuserar på ”vi” och ”dem” och det leder ofta till propaganda 
eftersom man inte ser båda krigsförande parterna som jämställda utan ”dem” blir omänskliga 
och långt borta. ”Dem” blir det största problemet i krigsjournalistiken och det är endast 
fiendens osanningar som exponeras, endast den egna förlusten som rapporteras, och det enda 

41 Ibid., s. 259. 
42 Ibid., s. 260. 
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sättet att uppnå fred enligt krigsjournalistiken är genom att vinna kriget och nå eldupphör. En 
av de stora skillnaderna mellan Galtungs två begrepp är att i fredsjournalistiken rapporterar 
man för att undvika vidare våld och i krigsjournalistik rapporterar man först efter att våld 
inträffat.43

 
 

Fredsjournalistik, eller den höga vägen, har fokus riktat på konfliktens förändring och 
konflikten ses som en utmaning för världen att lösa. Enligt denna journalistik handlar en 
konflikt om människor, grupper, länder eller grupper i länder som står i varandras väg och där 
våld innebär en stor fara. Men i en konflikt ser man även i fredsjournalistiken en möjlighet för 
mänskliga framsteg och en konflikt kan användas på ett kreativt sätt för att hitta nya vägar till 
förbättringar inom olika områden. Med fredsjournalistikens hjälp kan man transformera 
konflikten så att möjligheterna till mänskliga framsteg får övertaget i rapporteringen, och inte 
våldet.44 En fredskorrespondent bör ställa sig frågor som; vad är roten till konflikten och vad 
handlar den om, vilka synliga effekter får det eventuella våldet i konflikten, vem arbetar med 
att förhindra våld samt vem tar initiativ till att rekonstruera och lösa konflikten. Genom att 
endast fokusera på och rapportera om våld glöms själva konflikten bort vilket enbart genererar 
mer våld. Fred skapas enligt Galtung genom att fokusera på händelser utan våld och på att 
skapa empati för båda sidor.45

 
 

För att sammanfatta de största skillnaderna mellan de här två begreppen så är 
fredsjournalistiken fokuserad på att rapportera på ett sådant sätt som kan hitta lösningen på 
konflikten och fokus ligger på att förhindra våld genom att rapportera sanningsenligt från 
båda sidor av konflikten. Krigsjournalistik däremot är fokuserad på att legitimera konflikten 
på det sätt att man skiljer på ”vi” och ”dem” och man står helt klart på en sida av konflikten, 
objektiviteten i det journalistiska arbetet hamnar vid sidan av och för att ”vi” ska vinna måste 
”de andra” förlora. 
 
På nästa sida följer en tabell från Johan Galtungs artikel i boken ”Journalism and the New 
World Order” där både freds- och krigsjournalistik presenteras på ett överskådligt sätt. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Galtung, J, ”Peace Journalism – A Challenge”, i Journalism and the New World Order, 2002, s. 259 f. 
44 Ibid., s. 260. 
45 Ibid., s. 260. 
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Tabell 1. Galtungs beskrivning av freds- respektive krigsjournalistik. 

Freds-/konfliktjournalistik Krigs-/våldsjournalistik 

FREDS-/KONFLIKTORIENTERING KRIGS-/VÅLDSORIENTERING 

Undersöka konfliktens formation, parter, mål, 
sakfrågor 

Fokus på konfliktarenan, parter, seger, 
nollsummespel 

Öppenhet i tid och rum Slutet rum, sluten tid 

Göra konflikter genomskinliga Göra konflikter ogenomskinliga 

Ge röst till alla parter, empati, förståelse ”Vi och dem”-journalistik, röst åt ”oss” 

Betrakta konflikt/krig som problem Betrakta ”dem” som problem 

Humanisering av alla sidor Avhumanisering av ”dem” 

Proaktiv: förebyggande innan våld och krig 
inträffar 

Reaktiv: vänta med rapportering tills våld har 
inträffat 

Fokus: osynliga effekter av våld Fokus: enbart synliga effekter av våld 

SANNINGSORIENTERAD PROPAGANDAORIENTERAD 

Exponera osanningar hos alla sidor Exponera ”deras” osanningar 

Synliggöra alla försök att dölja och förtiga Underlätta ”våra” försök att dölja och förtiga 

FOLKORIENTERAD ELITORIENTERAD  

Fokus på lidande överallt Fokus på vårt lidande 

Namnge alla ”evil-doers” Namnge deras ”evil-doers” 

Fokus på folkliga fredssträvare Fokus på fredssträvare på elitnivå 

LÖSNINGSORIENTERAD SEGERORIENTERAD 

Fred = ickevåld + kreativitet Fred = seger + eldupphör 

Uppmärksamma fredsinitiativ Dölja fredsinitiativ innan seger föreligger 

Fokus: struktur, kultur, fredligare samhälle Fokus: avtal, institutioner, kontrollsamhälle 

Följder: beslut, återuppbyggnad, försoning Lämna för att gå vidare till nästa krig 
 

Källa: Galtung, J, ”Peace Journalism – A Challenge”, i Journalism and the New World Order, 2002, s. 261. 
 
Denna tabell favoriserar den vänstra kolumnen som representerar fredsjournalistik, då 
Galtung förespråkar fredsjournalistiken. Samtidigt påpekar han att media i de flesta fallen 
ligger någonstans i mitten av de båda kolumnerna, mellan freds- och krigsjournalistik. När ett 
krig når sin topp används tydligt krigsjournalistik, men innan och efter är det med vacklande 
steg media försöker att arbeta utifrån fredsjournalistiken.46

 
  

 

                                                           
46 Galtung, J, ”Peace Journalism – A Challenge”, i Journalism and the New World Order, 2002, s. 262. 
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4.2 Framing 

Freds- och krigsjournalistik handlar om att beskriva och förklara krig med en särskild ton eller 
ordval. Det här kan på ett naturligt sätt kopplas till framing, som handlar om hur man ramar in 
själva kriget med en särskild ton eller ett särskilt ordval. Framing (inramning) är vare sig ett 
fullfjädrat teoretiskt paradigm eller en sammanhängande metod. Snarare rör det sig om ett 
antal relaterade, men ibland delvis oförenliga, metoder för att analysera diskurser. Framing är 
inte ett nytt fenomen inom medieforskning, ändå finns det ingen universellt accepterad 
definition av begreppet, vilket kan uppfattas som ett problem. Brett definierat kan ändå sägas 
att framingen av nyheter avser processen i vilken medierna organiserar och presenterar frågor 
eller händelser, tematiskt, stilistiskt och faktamässigt, för att förmedla en särskild berättelse. 
Även om det har argumenterats för att olika koncept av framing kan resultera i teoretisk 
kreativitet, av bland andra D’Angelo47, så är en begreppsmässig begränsning nödvändig för 
att förklara och tydliggöra konceptet av framing.48

 
  

Frame analysis, eller ramanalyser, i medieforskning utgår idag allt som oftast från Robert M. 
Entman, amerikansk professor i bland annat journalistik. Det finns en svårighet med att mäta 
dolda ramar som delvis kan förklaras av det teoretiska skifte som gradvis skett mot ett 
begreppsliggörande av ramar som mer aktivt antagna och tillverkade. Särskilt inom 
mediestudier så har det blivit vanligt att behandla valet av ramar som en mer eller mindre 
avsiktlig process. Entmans berömda definition av ramar, eller framing, som något som i grund 
och botten involverar val och utmärkande, ledde vägen för denna förändring.49

To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 
communicating text, in such a way as to promote a particular problem, definition, causal 
interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described.

 Entman menar 
att: 

50

Den första delen av Entmans definition av begreppet framing handlar om framhävandet av 
frågor, inte bara närvaro eller frånvaro, utan även hur framhävandet av en aspekt kan ske på 
bekostnad av en annan. Därigenom kan framing liknas med teorin om ”agenda setting”. Den 
andra delen av definitionen särskiljer emellertid framing från agenda setting. Det subtila med 
framing ligger i sättet som den kan konstruera en verklighet, påverka tolkningar och influera 
publikens reaktioner och åsikter gentemot en särskild händelse eller fråga efter det att 
händelsen tagit plats på den offentliga agendan. Med andra ord så kan framingen påverka 
uppfattningen om en händelse, inte bara dess framträdande.

  

51 Föreställningen om att ramar 
väljs genom en aktiv process är inte något som Entman är ensam om, utan har blivit 
dominerande inom medieforskning idag.52

 
 

                                                           
47 D’Angelo, P, “News Framing as a Multiparadigmatic Research Program”, Journal of Communication, 2002, s. 873. 
48 König, T, “Frame Analysis: Theoretical Preliminaries”, CSSR 
49 Ibid. 
50 Entman, R, “Framing – Toward clarification of a fractured paradigm”, Journal of Communication, 1993, s. 52. 
51 Ibid., s. 52. 
52 König, T, “Frame Analysis: Theoretical Preliminaries”, CSSR 
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Entman summerar huvudaspekterna av ramar genom att säga att de definierar problem, 
diagnostiserar orsakerna, gör moraliska bedömningar samt ordinerar lösningar. Ett exempel är 
”Kalla kriget ramen” som tidigare dominerade USA:s utrikespolitiska nyheter. Denna ram 
belyste särskilda utländska händelser såsom inbördeskrig som problem, identifierade deras 
källa, erbjöd moraliska bedömningar och lovordade särskilda lösningar såsom stöd från USA 
för den andra sidan. Det här exemplet visar på att ramar har åtminstone fyra platser i 
kommunikationsprocessen; som kommunikatör, text, mottagare och kultur. Kommunikatörer 
gör medvetna eller omedvetna val av framing när de bestämmer vad som ska sägas, guidade 
av ramar (ofta kallat scheman) som organiserar deras trosuppfattning. Texten innehåller 
ramar, vilka kommer till uttryck genom till exempel en närvaro eller frånvaro av särskilda 
nyckelord, formuleringar och stereotypa bilder, genom att exemplifiera något som typiskt och 
referera till särskilda källor. De ramar som vägleder mottagarens sätt att tänka och dra 
slutsatser behöver inte nödvändigtvis reflektera de ramar som finns i texten eller 
kommunikatörens avsikt med framingen. Inom kulturen finns ett helt lager av vanligen 
använda ramar. Faktum är att kulturen kan definieras som en empiriskt uppenbar uppsättning 
av ramar som ryms inom diskursen och som många personer i en social grupp lägger märke 
till.53

 
 

Ramar belyser delar av information kring en fråga som är föremål för kommunikation, och 
därigenom görs dessa delar utmärkande. Med utmärkande menar Entman att göra ett stycke 
information mer uppmärksammat, meningsfullt eller minnesvärt för publiken. Texter kan göra 
delar av information mer framträdande genom placering eller repetition, men också genom att 
associera informationen med kulturella och familjära symboler. Viktigt att komma ihåg är 
dock att alla ramar inte är framträdande i texten, och att bara för att vi som forskare upptäcker 
framing i en text, så är det ingen garanti för att den ramen ses av publiken eller påverkar 
dennes uppfattning av information.54

 

 Ramarnas effekt hos publiken är ingenting som vi 
kommer behandla vidare i denna uppsats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
53 Entman, R, “Framing – Toward clarification of a fractured paradigm”, Journal of Communication, 1993, s. 52. 
54 Ibid., s. 53. 
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5. Material och metod 

I det här avsnittet går vi dels igenom vårt urval och det material som vi använder oss av, dels 
en beskrivning av den kritiska diskursanalysen som metod och vår analysmodell där vi 
redogör för hur vi tillämpar den. Den kritiska diskursanalysen är väl lämpad för det teoretiska 
ramverk som vi utgår ifrån och för att vi ska kunna uppfylla vårt syfte med undersökningen.  
 
5.1 Urval 

Vi började med att studera tidigare forskning inom journalistik och just journalistik i krig för 
att finna en lämplig teori för vår undersökning. Valet föll ganska snart på den norske 
fredsforskaren Johan Galtungs teori om freds- och krigsjournalistik. Att sedan kombinera 
denna teori med en teori om framing, kändes naturligt och väl passande för att uppfylla 
studiens syfte.  
 
Vi har valt New York Times som analysenhet för att den anses vara en agenda setter och en 
”elite newspaper” bland amerikanska nyhetstidningar. Det är en liberal och direkt 
demokratisk tidning i en amerikanskpolitisk kontext och med anledning av tidningens viktiga 
maktposition i landet är det intressant att analysera dess ledarartiklar för att se vilken ställning 
New York Times tagit till kriget i Afghanistan och hur de har ramat in kriget. New York 
Times är ett vanligt förekommande studieobjekt i forskningssammanhang just på grund av att 
det är en så pass tillförlitlig och betydelsefull tidning. Enligt James P. Winter och Chaim H. 
Eyal så anses New York Times vara den mest prestigefyllda nationella nyhetstidningen i 
USA. De förklarar sitt eget val av att använda New York Times i sin studie ”Agenda setting 
for the civil rights issue” med orden: ”It is the elite U.S. newspaper.”55 Daniela Dimitrova och 
Jesper Strömbeck har gjort en kvantitativ studie av hur Irakkriget år 2003 ramades in i 
elitnyhetstidningarna från Sverige och USA, Dagens Nyheter och The New York Times. De 
motiverar sitt val av tidningar med: ”The two newspapers were selected because they are 
considered the elite newspaper in each country, and often regarded as agenda-setters for other 
national media, particularly for international news.”56

 
 

Vårt analysmaterial utgörs av ledarartiklar som vi hämtat från New York Times nätupplaga. 
Vi analyserar ledarartiklar från fyra olika årtal under den tioårsperiod som den internationella 
närvaron i landet har pågått; 2001, 2004, 2007 och 2011. Detta för att vi vill se om det finns 
någon skillnad i inställning till kriget i Afghanistan över tid, varför vi inte finner det intressant 
att välja ut artiklar från alla 10 år. Ledarartiklar från de fyra åren har valts ut med hjälp av ett 
slumpvis urval. Från början rörde det sig om 72 ledarartiklar från de fyra åren där vi har valt 
ut varannan ledarartikel från varje år samt den allra sista artikeln, för att totalt få ihop 40 
ledarartiklar, 10 artiklar per år. Vi fann relevanta ledarartiklar genom att använda sökordet 
”Afghanistan” i sökmotorn på New York Times hemsida. En gemensam nämnare för alla 
ledarartiklar är att det huvudsakliga innehållet i artikeln rör kriget i Afghanistan. Muhammad 
Badarneh argumenterar för valet av ledarartiklar i sin fallstudie ”Exploring the use of 
                                                           
55 Winter, J; Eyal, C, “Agenda setting for the civil rights issue”, The public opinion quarterly, 1981, s. 379. 
56 Dimitrova, D; Strömbeck, J, “Mission accomplished?”, Gazette, 2005, s. 408. 
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rhetorical questions in editorial discourse”, att ledarartiklar presenterar tidningens position i 
aktuella händelser. Han menar att tidningar med hjälp av ledarartiklar försöker legitimera 
särskilda konstruktioner i sociala och politiska områden med hjälp av olika retoriska 
strategier. Badarneh menar att ledarartiklar oftast återspeglar det typiska antagandet att 
tidningsläsarna är en homogen grupp av människor med gemensamma värderingar, varför 
tidningarnas språk i ledarartiklarna är utformat för att framkalla en viss respons.57

 

 Vi anser att 
Badarnehs motivering av valet av ledarartiklar ligger nära till hans för vår egen undersökning 
och menar att ledarartiklar är speciellt intressant att granska då ledarartiklar är konstruerade 
att legitimera särskilda händelser och områden.  

Det finns två olika sorters debattartiklar, dels de som tidningens redaktörer själva skriver, 
vilka kallas för ledarartiklar och återfinns på tidningens ledarsida. Dels de som inbjudna 
personer har skrivit, till exempel forskare eller sakkunniga som inte har en direkt koppling till 
tidningen, vilka rätt och slätt kallas för debattartiklar eller debattinlägg. Vi har valt att enbart 
analysera ledarartiklar skrivna av redaktörer på New York Times. Att vi valt enbart 
redaktionella ledarartiklar, så kallade editorials, beror på att vi är intresserade av att undersöka 
hur New York Times som tidning har ställt sig till, samt ramat in, kriget i Afghanistan. Att då 
analysera debattartiklar skrivna av inbjudna personer som inte arbetar för tidningen skulle 
innebära att vi inte svarar på vår forskningsfråga. 
 
5.2 Material 

Analysmaterialet för uppsatsen utgörs främst av redaktionella ledarartiklar från New York 
Times ledarsida. De 40 ledarartiklar som vi kommer att analysera är från år 2001, 2004, 2007 
och 2011, tio från varje år. Av förklarliga skäl skiljer sig undersökningsperiodernas längd 
något åt, detta då kriget inte inleddes förrän den 7 oktober 2001 varför vi inte finner 
ledarartiklar dessförinnan relevanta. Detsamma gäller år 2011 som i skrivande stund ännu inte 
är slut, varför artiklar från hela året inte kan rymmas i vår studie. Artiklarna från år 2004 och 
2007 är däremot spridda över hela åren. Det här är dock ingenting som kommer att påverka 
resultatet eftersom ledarartiklarna representerar New York Times ståndpunkt från åren, och 
inte de specifika åren i sig. Vi använder oss även av böcker om journalistik i krig, om kriget i 
Afghanistan specifikt, men också om kritisk diskursanalys. Vårt material består även av 
vetenskapliga forskningsrapporter rörande media och kriget i Afghanistan. I presentationen av 
vårt teoretiska ramverk har vi uteslutande använt oss av primärkällor för att stärka 
undersökningens tillförlitlighet. Vi anser att de böcker, vetenskapliga forskningsrapporter och 
hemsidor som vi har hämtat information från har en hög tillförlitlighet.  
 
5.3 Kritisk diskursanalys 

För att uppfylla undersökningens syfte har vi valt att göra en sorts kvalitativ textanalys, 
närmare bestämt en kritisk diskursanalys, vilket är en etablerad analysmetod som lämpar sig 
väl för vår undersökning. En kvalitativ textanalys handlar om att ta fram det väsentliga 
innehållet i en text genom att noggrant läsa och analysera textens delar, helhet och den 
                                                           
57 Badarneh, M, “Exploring the use of rhetorical questions in editorial discourse”, Text & Talk, 2009, s. 640. 
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kontext vari den ingår.58 Begreppet diskurs innebär talad eller skriven kommunikation eller en 
debatt om ett speciellt ämne.59 I diskursanalysen anses texter ha en avgörande betydelse för 
hur människor uppfattar världen.60 Det som intresserar forskaren i en kritisk diskursanalys är 
framför allt meningsskapande i ett visst sammanhang och i mindre utsträckning språkets 
formella struktur. Att applicera en kritisk diskursanalys på ett material kan exempelvis handla 
om att analysera vilka aktörer som kommer till tals och hur de får gör det, eller att identifiera 
de ordval som tillskrivs en aktör eller källa.61

 
 

Peter Berglez, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet, menar 
att det i en kritisk diskursanalys finns ett antagande om en ömsesidig relation mellan 
medier/nyheter och det omgivande samhället som är viktig att uppmärksamma. Vidare menar 
Berglez att det är samhället som utgör textens orsak, medan medier och nyhetsjournalistik i 
sin tur tenderar att påverka det omgivande samhället.62 När man läser en nyhetstext handlar 
det om att stanna upp och reflektera över hur verklighetsbeskrivningen har producerats.63

 
  

Vid analyserande av rapporteringen av exempelvis en militär konflikt som behandlas i 
massmedierna under en längre tidsperiod, så betonar Berglez vikten av att konstruera ett 
schema med vilket man kan analysera de aktuella artiklarna. Berglez föreslår att schemat 
utgörs av en redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll följt av dels en 
makroorienterad analys av nyhetstextens schematiska och tematiska struktur, dels en 
mikroorienterad analys av nyhetstexten, för att avsluta med att koppla analysen till en politisk 
och/eller historisk kontext. En analys av den tematiska strukturen syftar till att registrera 
nyhetstextens hierarkiska karaktär och struktur genom att se hur de ämnen och händelser som 
förekommer i artikeln organiserats, då de händelser/frågor som anses viktigast ofta placeras 
först i en artikel, i rubrik eller ingress. Den schematiska strukturen handlar om journalistikens 
regelstyrda berättande och syftar till att kartlägga hur den aktuella verkligheten konstrueras 
diskursivt inom ramen för dessa regler. Det rör sig bland annat om att analysera vad som 
förmedlas i rubriker och ingresser, vilka representerar en summering av nyheterna. Analysen 
rör även den historiska bakgrunden, vilken syftar till att placera den aktuella händelsen i 
relation till det förflutna. I den schematiska analysen ryms även analys av vilka aktörer/källor 
som ges utrymme för att kommentera, reagera och bedöma konsekvenser, orsak och verkan i 
texten, samt hur aktörerna kommenteras och beskrivs av den aktuella journalisten.64

 
 

En mikroorienterad analys är en mer detaljerad studie av texten, som bland annat rymmer en 
analys av den lexikala stilen, vilken syftar till att undersöka ordval hos såväl källorna som den 
aktuella journalisten. I en lexikal analys frågar man sig om den aktuella beteckningen för en 
viss händelse, ämne, företeelse eller person kan analyseras i ideologisk bemärkelse, då 
beteckningen innebär att ett lexikalt mönster valts över ett annat. Resultaten av makro- och 
                                                           
58 Esaiasson, P, m. fl, Metodpraktikan, 2007, s. 237. 
59 Ekström, M; Larsson, L, Metoder i kommunikationsvetenskap, 2000, s. 170. 
60 Esaiasson, P, m. fl, Metodpraktikan, 2007, s. 239. 
61 Ekström, M; Larsson, L, Metoder i kommunikationsvetenskap, 2000, s. 166. 
62 Berglez, P, ”Kritisk diskursanalys”, i Metoder i kommunikationsvetenskap, 2000, s. 196. 
63 Ibid., s. 198. 
64 Ibid., s. 208. 
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mikroanalysen kan sedan bli föremål för den vidare analyseringen i förhållande till den 
politiska och historiska kontexten.65

 
 

Ruth Wodak och Michael Meyer skriver i boken ”Methods of Critical Discourse Analysis” att 
kritisk diskursanalys avser ”språk som en social praxis” och ser till kontexten som språket 
används i som avgörande, eller kritisk. De understryker vikten av att koppla detaljerade 
textanalyser till analyser av dess kontext, det vill säga omkringliggande sociala och kulturella 
förhållanden. Till detta läggs ett särskilt intresse vid förhållandet mellan språk och makt.66 För 
att kunna förstå vad kritisk diskursanalys verkligen är och syftar till, är det viktigt att 
konkretisera begreppen kritisk men också ideologi, då metoden ofta sammankopplas med 
ideologikritik. Begreppet kritisk står här för ett kritiskt förhållningssätt till texten, vilket bland 
annat innebär att forskaren är självkritisk och har distans till den undersökta texten. Ideologi 
ses i det här sammanhanget som en viktig aspekt för att etablera och upprätthålla ojämlika 
maktförhållanden och innefattar studien av sätt på vilka betydelser är konstruerade och 
förmedlas genom symboliska former av olika slag.67 För den kritiska diskursanalysen så är 
inte språket kraftfullt på egen hand utan det får makt genom hur det används av mäktiga 
personer. Makt härstammar inte från språket, men språket kan användas för att utmana 
makten, för att undergräva den och för att förändra fördelningen av makt.68

 
 

5.4 Analysmodell 

Som nämnts ovan så är det viktigt att konstruera ett schema, eller en analysmodell, för vår 
analys av New York Times ledarartiklar. Vi utgår här från Berglezs mall för analys av 
nyhetsmaterial som vi redogjort för i föregående avsnitt. Vår analysmodell bygger dels på det 
teoretiska ramverk som vi utgår från i vår undersökning dels på kritisk diskursanalys som 
metod. Teorierna är centrala i vårt analysarbete då de ramar som vi funnit är starkt kopplade 
till teorierna om freds- och krigsjournalistik samt framing. I vår analys av New York Times 
ledarartiklar placerar vi in materialet i de centrala ramar som vi finner och som är intressanta 
för undersökningens syfte och frågeställning. Utgångspunkten var freds- och krigsjournalistik 
tillsammans med framing, men under arbetets gång så har detta utvecklats då vi märkte att de 
inte var tillräckliga. Freds- och krigsjournalistik är väldigt breda begrepp och vi har försökt 
nyansera begreppen så att de tar hänsyn till vårt material genom att fokusera på särskilda delar 
av dem och därigenom skapa tydliga och skarpa teman. Vi ställer specifika frågor till 
artiklarna under analysarbetets gång för att få fram det väsentliga innehållet. Dessa utgörs av 
de frågeställningar som vi har satt upp för vår undersökning. 
 
Vi tillämpar ett öppet förhållningssätt där vi finner ramar under analysens gång. Detta för att 
vi på förhand inte kan veta vad vi kommer att finna i vårt analysmaterial.69

                                                           
65 Berglez, P, ”Kritisk diskursanalys”, i Metoder i kommunikationsvetenskap, 2000, s. 208 f. 

 Vi börjar med att 
läsa igenom materialet grundligt för att få en tydlig bild av vilka ramar som finns med och hur 

66 Wodak, R; Meyer, M, Methods of Critical Discourse Analysis, 2002, s. 2. 
67 Ibid., s. 9 f. 
68 Ibid., s. 10 f. 
69 Esaiasson, P, m. fl, Metodpraktikan, 2007, s. 244. 
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New York Times ställer sig till kriget. Syftet med genomläsningen är att finna ramar som vi 
sedan kan analysera materialet utifrån för att finna mönster. De ramar som vi funnit mest 
utmärkande i artiklarna är inställning till kriget, fred, krig, återuppbyggnad/demokrati i 
Afghanistan, ”vi och dem” samt kritik mot Bush-administrationen. Inställningen till kriget 
analyserar vi genom att undersöka om det finns en övervägande positiv, negativ eller neutral 
ton i texten, och vilka ordval redaktörerna använder sig av när de beskriver kriget, dess 
orsaker och konsekvenser. Fredsramen kännetecknas i stora drag av att den är freds- och 
konfliktorienterad där stor vikt läggs på civilt lidande, konsekvenser av kriget och att finna 
lösningar. Krigsramen å sin sida utmärks av ett tydligt fokus på våldet, vad eliten, det vill säga 
amerikanerna gör i Afghanistan och på seger. Den fjärde ramen som vi funnit vara 
framträdande är återuppbyggnad/demokrati i Afghanistan, som kännetecknas av syftet att för 
det första utveckla Afghanistan till ett land med fungerande demokrati, för det andra hjälpa 
befolkningen och för det tredje stabilisera läget i landet. Den femte ramen som vi funnit i vårt 
analysmaterial är ”vi och dem”, i vilken tydliga skillnader görs mellan amerikanerna och 
deras motståndare, bland annat genom att svartmåla motståndarna som terrorister. Den sjätte 
och sista ramen är kritik mot Bush-administrationen, vilken framträder genom kritik mot 
Bush-administrationens politik och handlande.  
 
I vår resultatpresentation följer vi därmed dessa sex ramar och har delat in resultatet i rubriker 
som utgörs av de ovanstående presenterade ramarna. När vi analyserar vårt analysmaterial så 
är vi noggranna med hur vi tolkar materialet och vilka ramar eller teman som vi placerar in 
dem under. Några av de ramar som vi har funnit framhävande i materialet överlappar delvis 
varandra. Detta har varit omöjligt att undvika, varför några av våra analyserade ledarartiklar 
går att placera in i flera teman. Vid dessa tillfällen väljer vi att placera in ledarartiklarna under 
den ram som är mest framträdande i artikeln. Viktigt att nämna är att två av de 40 ledarartiklar 
som vi analyserar inte går att placera in i något av de teman som återfinns i 
resultatpresentationen, varför de inte finns med i denna. 
 
Vi är väl medvetna om vikten av att vi förhåller oss objektiva när vi analyserar vårt material, 
så att undersökningens resultat blir forskaroberoende. Vi anser att det är viktigt att vi noga 
redovisar hur vi tolkar och att vi inte försöker utläsa mer information ur det empiriska 
materialet än vad det innehåller. Därför är vi tydliga i vår resultatredovisning med att ge 
exempel på citat från texterna som styrker våra argument och val av ramar. Vi strävar efter att 
öppet redogöra för hur vi tillämpar kriterierna, i analysmodellen men främst i 
resultatpresentationen som nu följer. De tolkningar som har gjorts i granskningen presenteras 
löpande i resultatdelen. 
 
Vi är två personer som har författat denna uppsats och vi har strävat efter att uppsatsen ska bli 
sammanhängande och att vi båda ska vara delaktiga i allt som skrivs. För att effektivisera 
arbetet har vi delat upp några ansvarsområden emellan oss, bland annat teorierna. Madeleine 
har haft ansvar för Galtungs teori och Jenny för teorin om framing. Madeleine har också haft 
det övergripande ansvaret för den tidigare forskningen, medan Jenny har haft detsamma över 
material och metodavsnittet. I övrigt så har vi författat inledning, resultat, analys och 
diskussion gemensamt samt även genomfört analysen tillsammans. 
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6. Resultat70

Analysen av vårt material har skett enligt den analysmodell som vi redogjort för ovan. Sex 
teman, eller ramar, är framträdande i de 40 ledarartiklar som vi har analyserat. De mönster 
som vi har funnit presenteras kontinuerligt under respektive tema. I resultatpresentationen 
inkluderar vi citat från olika ledarartiklar för att exemplifiera och tydliggöra hur New York 
Times ramat in kriget i Afghanistan. Dessa citat är i sin ursprungsform, på engelska och 
hämtade direkt från den aktuella ledarartikeln. Nedan presenteras de teman som analysen 
omfattar mer utförligt. 

 

 
6.1 New York Times inställning till kriget 

För att svara på vår frågeställning om hur New York Times har ställt sig till kriget i 
Afghanistan, placerade vi in artiklarna i tre olika ställningstaganden: positiv, neutral eller 
negativ inställning. På så vis kan vi se ett mönster i hur New York Times ställer sig till kriget 
med antingen en genomgående positiv, neutral eller negativ ton i artikeln. Under de första 
krigsåren 2001 och 2004 har New York Times en uteslutande positiv inställning till kriget. De 
är övertygade om att det är nödvändigt och legitimt att fortsätta kriget och behålla de 
amerikanska soldaterna i Afghanistan. I ledarartikeln ”The American Offensive Begins” från 
den 8 oktober 2001 beskrivs denna övertygelse så här: 

A new and more dangerous phase of America's counterattack against terror began yesterday with 
United States and British airstrikes against Al Qaeda training camps and Taliban military targets in 
Afghanistan. It was a moment we have expected ever since Sept. 11.71

Ledarartikeln publicerades dagen efter att USA inlett invasionen av Afghanistan. I artikeln tar 
tidningen ställning genom att skriva att attackerna mot al-Qaida och talibanerna var någonting 
de väntat på sedan terrorattackerna den 11 september. Rubriken berättar genast för läsaren att 
nu har den amerikanska offensiven mot terrorismen börjat. Artikelns huvudsakliga budskap är 
att president Bush och den amerikanska militären ska ”hunt down terrorists”. I det avslutande 
stycket beskrivs den amerikanska sorgen efter terrorattacken i New York Times och den 
amerikanska regeringens kamp för att bygga upp en trygg vardag igen. Avslutningsvis skriver 
tidningen att oavsett hur lång tid det tar ska bin Ladin och hans medhjälpare jagas, fångas och 
slutligen besegras. Liknande exempel finns att hitta i samtliga artiklar från år 2001 och 2004. 
New York Times anser att kriget är berättigat och att amerikanska styrkor krävs för att skapa 
en stabil vardag för det afghanska folket där talibanerna inte finns med i bilden. Ett exempel 
på detta berättigande är ett citat hämtat från ledarartikeln ”The Taliban Creep Back” den 20 
januari 2004: 

 

Setting the stage for something like normal life in Afghanistan will require sustained military help 
and training from American and NATO military forces.72

                                                           
70 Alla fotnoter i resultatkapitlet består av ledarartiklar från New York Times nätupplaga. Eftersom författaren är 
en icke-namngiven redaktör på tidningen skriver vi enbart ut artikelns namn i noterna. 

 

71 ”The American Offensive Begins”, New York Times, 2001-10-08 
72 ”The Taliban Creep Back”, New York Times, 2004-01-20 
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I ledarartiklar med liknande mönster diskuteras att en fungerande nation måste skapas inifrån 
men att ett så pass splittrat land som Afghanistan måste ha hjälp utifrån. Det är där USA 
kommer in i bilden med mål att utplåna talibanregimen, hitta Usama bin Ladin och stabilisera 
Afghanistan till ett land med en fungerande demokrati. Denna ton återfinns i större delen av 
materialet analyserat från år 2001 och 2004. Under dessa år läggs mycket vikt i New York 
Times ledarartiklar på den nya regering som skall bildas i Kabul med hjälp av USA. Fokus 
ligger även på frågan om var Usama bin Ladin och talibanerna befinner sig.  

En tydlig skillnad ses år 2007 i jämförelse med tidigare år. Nästan sex år har gått sedan 
krigets utbrott och New York Times har ändrat inställning till kriget som inte bara kostat 
många amerikanska soldaters liv, utan även pengar. Av totalt tio artiklar från år 2007 är sju 
artiklar av negativ ton till kriget och de resterande tre hamnar under den neutrala diskursen. 
Det märks en tydlig skillnad i New York Times ton i artiklarna, de genomsyras nu istället av 
en besvikelse att kriget ännu inte är slut. Ett exempel på den negativa tonen är hämtat från 
ledarartikeln ”Al Qaeda Resurgent” den 25 februari 2007: 

Almost five and a half years ago, America — united by the shock of 9/11 — understood exactly 
what it needed to do. It had to find, thwart and take down the command structure of Al Qaeda, which 
was responsible for the deaths of 3,000 innocent people on American soil. Despite years of costly 
warfare in Afghanistan and Iraq, America today is not significantly closer to that essential goal.73

De amerikanska soldaterna har år 2007 ännu inte funnit Usama bin Ladin och kriget fortsätter 
att kosta USA mycket pengar. New York Times visar här att de liksom det amerikanska folket 
har tröttnat på det oändliga kriget. Den här ledarartikeln behandlar besvikelsen över att kriget 
inte har gett ett mer tillfredsställande resultat och trots dyr krigsföring med mycket resurser så 
har al-Qaida fått fotfäste i Pakistan samtidigt som de växt sig starkare. New York Times 
avslutar artikeln med att säga att om inte president Bush ändrar strategi så kommer faran för 
USA och dess allierade fortsätta växa. Liknande mönster finner vi år 2011, av de totalt tio 
studerade artiklarna hamnar sex under den negativa inställningen, tre under den neutrala och 
en ledarartikel hamnar under den positiva inställningen. Vad som får en artikel att sorteras 
under den positiva kategorin är Usama bin Ladins död den 2 maj 2011. New York Times 
återgår till ett ställningstagande där de legitimerar kriget och skriver att trots att bin Ladins 
död får det amerikanska folket att andas lite lättare, är kampen mot extremister inte över. 
Dagen efter bin Ladins död, den 3 maj skriver New York Times så här i ledarartikeln ”The 
Long-Awaited News”: 

 

The news that Osama bin Laden had been tracked and killed by American forces filled us, and all 
Americans, with a great sense of relief. But our reaction was strongly tinged with sadness. Nearly a 
decade after the Sept. 11, 2001, attacks, the horror has not faded, nor has the knowledge of how 
profoundly our lives were changed.74

Trots att den största fienden för det amerikanska folket och världens mest jagade man har 
dödats, är kampen inte över enligt New York Times. I ledarartiklarna från år 2011 läggs stort 
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fokus på president Obamas löfte om att de amerikanska styrkorna ska tas hem till år 2014. 
Den 6 september 2011 skrev de så här i ledarartikeln ”The Clock Is Ticking”: 

Mr. Obama has ordered home 33,000 of 100,000 troops by the end of next summer, with Afghans to 
take full responsibility for their security in 2014. We support that decision. After a decade of 
fighting, 1,700 American lives lost and $450 billion spent, it is time for the troops to start coming 
home.75

Sammanfattningsvis så har vi funnit ett mönster där New York Times i början av kriget, år 
2001 och 2004, har en positiv inställning till kriget där de legitimerar kriget som ett 
nödvändigt ont. Men sedan år 2007 har tidningen vänt och anser att kriget har kostat för 
mycket och att USA inte kommit närmre sitt mål på över sex år. År 2011 anser New York 
Times att det är dags att vända hem. 

 

 
6.2 Fred 

En av de ramar, eller teman, som vi finner framträdande i vårt analysmaterial är fred. 
Fredsramen utgör en del av Galtungs breda begrepp fredsjournalistik och innebär här att fokus 
i ledarartikeln inte är på våldet i sig, utan istället på mänskligt lidande, konsekvenser och 
lösningar. Fredsramen utgörs också av ett problematiserande där det är konflikten i sig som 
ses som det största problemet, inte motståndarna. Av de 40 ledarartiklar som vi har analyserat 
så var fred en framträdande ram i tolv av dem. Av dessa tolv är inte en enda skriven under 
krigets inledande fas år 2001. Istället återfinns majoriteten av artiklarna bland de tio 
ledarartiklar från år 2011 som vi har analyserat. Redan år 2004 dyker dock fredsramen upp i 
två av våra analyserade ledarartiklar. Särskilt framträdande är ramen i ledarartikeln ”The Axis 
of Reconstruction” från den 8 mars 2004, där de skriver: 

Political and economic reconstruction became not just a moral, but a practical necessity. Without 
effective nation-building, American forces could leave these countries only to be summoned back. 
… Progress ought to be measured against three benchmarks -- securing stability, promoting 
democracy and resolving the underlying problems that prompted military intervention.76

Ledarartikeln argumenterar för vikten av att de amerikanska trupperna i Afghanistan, men 
också i Irak och på Haiti, engagerar sig i nationsbyggande för att skapa stabilitet i landet, 
trygghet för befolkningen, men även demokrati på lång sikt. New York Times menar på att 
arbetet i Afghanistan är långt ifrån slutfört. Utan ett effektivt nationsbyggande tror New York 
Times att de amerikanska soldaterna kommer att lämna landet enbart för att kallas tillbaka 
igen. I december 2004 genomförs ett presidentval i landet och USA välkomnar beskedet om 
att Hamid Karzai utsetts till landets första demokratiskt valda president. I artikeln ”Now, 
Afghanistan Needs a Parliament”, från den 8 december 2004, argumenteras det för att en 
folkvald regering nu krävs för att kunna skapa ett stabilare och säkrare land för de modiga 
afghaner som trotsat sin rädsla för talibanerna och köat till vallokalerna för att få göra sina 
röster hörda. År 2007 är fredsramen framträdande i fyra av våra analyserade ledarartiklar. Den 
12 juli 2007 publicerar New York Times en ledarartikel, ”Schoolgirls Under Fire”, i vilken 
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tidningen redan i ingressen målar upp en tydlig bild av den rädsla för terror som kvinnor och 
flickor i Afghanistan lever med dagligen:  

Women again have legal rights in Afghanistan. But more than six years after American forces helped 
drive the Taliban from power, the women and girls of Afghanistan are still living with the threat of 
terror in their daily lives. … Schools and schoolgirls are now a target because they represent one of 
the new government’s proudest achievements and a source of hope for Afghans.77

Fokus i artikeln ligger inte på att vinna kriget utan istället på konsekvenserna som konflikten 
orsakar och vilka fredsinsatser som behövs. New York Times menar på att USA kan och bör 
göra mer för att öka säkerheten för den utsatta civilbefolkningen. Majoriteten ledarartiklar 
med en framträdande fredsram är skrivna under år 2011, totalt sex stycken. Den 16 mars 2011 
skriver New York Times i sin ledarartikel ”Gen. Petraeus Reports” att den bästa chansen för 
att nå framgång är nu:  

 

If there is ever going to be success in Afghanistan — that means a country that can govern itself and 
not provide a haven for Al Qaeda — this is the best chance. The United States and its allies have 
150,000 troops and more than 1,000 civilians on the ground.78

Det intressanta här ligger i vad som menas med framgång. I ledarartiklarna från år 2001 
representerar ordet framgång en militärisk seger för USA av något slag, till exempel dödandet 
av en talibanledare. År 2011 representerar ordet istället ett Afghanistan som kan styra sig 
självt och som inte erbjuder en fristad för al-Qaida. I den fredsram som är så framträdande i 
ledarartiklarna från 2011 finner vi en återkommande problematisering av situationen, där 
ingenting anses vara svart eller vitt. New York Times argumenterar bland annat för att ett 
globalt krig mot terrorismen inte är acceptabelt. Idén om att nationsbyggande i Afghanistan är 
viktigt för att finna en väg ut ur landet återkommer ofta i och med att President Obama i juni 
2011 tillkännager att ett tillbakadragande av de amerikanska soldaterna kommer att ta sin 
början år 2012. I artikeln ”The Way Out?”, publicerad den 23 juni 2011, skriver tidningen:  

 

Mr. Obama said in the clearest terms yet that he is open to Afghan-led negotiations with Taliban 
leaders. It is an effort well worth pursuing if it is tempered with significant skepticism. … We know 
that “nation building” has become taboo in Washington, but helping Afghanistan build a minimally 
functional government is also part of the way out.79

Att den redaktionella synen på kriget i Afghanistan inte längre är positiv råder det inga tvivel 
om. Redan i rubriken ges dock en bild av att vägen ut ur Afghanistan är långt ifrån klar. 

 

 
6.3 Krig 

De artiklar som behandlar amerikanernas framgångsrika segrar i Afghanistan och som 
fokuserar på våldet och tillfångatagandet av fienden, hamnar under temat krig. Sex av 2001 
års studerade artiklar kännetecknas av en tydlig krigsram. I ledarartikeln “The War Has Just 
Begun” den 27 oktober 2001 skriver New York Times att inga enkla segrar är att räkna med: 
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Osama bin Laden's terrorist network will be even harder to defeat from the air. Barring an extremely 
lucky bomb or missile strike, rousting Al Qaeda leaders from their caves will take time and the 
infiltration of ground commandos. Winter weather will not make that any easier. After the horrific 
events of Sept. 11, Americans must be prepared for a lengthy military conflict with terrorism and its 
Taliban protectors. No early victory should be expected.80

Den här artikeln är ett bra exempel på hur kriget representeras i tidningen under krigets första 
år. Artikeln handlar om amerikanernas jakt på talibaner och bin Ladins terroristnätverk. Det 
här är definitivt ett återkommande mönster för ledarartiklarna från år 2001, där många handlar 
om att slå ut talibanerna och hitta Usama bin Ladin. I flera av artiklarna uppmärksammas det 
stöd som finns att hämta hos den amerikanska befolkningen. En aspekt som särskiljer sig i 
ledarartiklarna från 2001 är ordvalen. I många fall används krigsinriktade ord som hunt down, 
mission, win och defeat. Ett exempel på hur dessa ordval används är hämtat från ledarartikeln 
”The American Offensive Begins” publicerad den 8 oktober 2001: 

 

Later, special forces may be used to hunt down terrorists. There may be other actions aimed at 
weakening the Taliban's grip or dislodging it from power. Ground operations of this nature, in 
Afghanistan's hostile terrain, against an opponent with fierce warrior traditions, could bring 
significant American casualties.81

I denna artikel används orden hunt down terrorists, weakening, hostile terrain och fierce 
warrior traditions. Med dessa ord beskrivs talibanerna som människor med hårda 
krigartraditioner i en fientlig terräng som USA ska jaga och försvaga med sina specialstyrkor. 
Den här artikeln visar tydligt att New York Times ordval sympatiserar med och prioriterar en 
amerikansk vinst i kriget och vägen dit präglas av våld. Det här är ett mönster som 
återkommer i många av ledarartiklarna från år 2001. Krigsramen är inte framträdande i 
ledarartiklarna vare sig från år 2004 eller 2007. Istället har New York Times övergått till en 
mer freds- och demokratiorienterad rapportering om Afghanistankriget. Av 2011 års 
ledarartiklar placeras endast en artikel in i denna ram och det är den artikel som skrevs dagen 
efter Usama bin Ladins död i Pakistan. Då återgår New York Times till att beskriva kriget 
som en vinst för USA och menar att man äntligen har nått det största och mest efterlängtade 
målet – al-Qaidas ledare.  

 

 
De mönster som vi har finner utifrån det här temat är att New York Times använder sig utav 
en segerorienterad rapportering år 2001 då kriget inleddes och de hänvisar då frekvent till att 
de och det amerikanska folket står bakom de krigande soldaterna i Afghanistan. Denna typ av 
rapportering försvinner helt år 2004 och 2007, då fokus i ledarartiklarna ligger på en 
stabilisering och demokratisering av Afghanistan samt kritik riktad mot Bush-administration. 
Vikten av att vinna är inte lika framträdande som tidigare, delvis på grund av att man anser att 
vinsten kom redan i början av kriget då talibanernas styre störtades. 
 

                                                           
80 ”The War Has Just Began”, New York Times, 2001-10-27 
81 ”The American Offensive Begins”, New York Times, 2001-10-08 



28 
 

6.4 Återuppbyggnad/demokrati i Afghanistan 

En fjärde framträdande ram som är återkommande i de ledarartiklar som står i fokus för vår 
analys är återuppbyggnad och främjande av en demokratisk utveckling i Afghanistan. Redan 
under krigets inledande fas år 2001 framträder denna ram som huvudfokus i en artikel, som 
alltså inte är representativ för den framing av kriget som präglar artiklarna år 2001 i övrigt. 
Trots att kriget precis har inletts diskuteras redan hur man efter krigets slut ska kunna bygga 
upp ett stabilt Afghanistan. New York Times argumenterar i sin ledarartikel ”The Future of 
Afghanistan” från den 15 oktober 2001 att Bush gör rätt i att börja planera för vad som ska 
ske efter att talibanregimen störtats:  

Now that President Bush has committed himself to building a stable Afghanistan after military 
actions there end, the United States must come up with a workable plan. … Constructing a new 
government in Afghanistan must await the collapse of the Taliban regime, but Mr. Bush and his 
aides are right to start planning.82

Vikten av en demokratisk regering för att skapa stabilitet i landet återkommer i majoriteten av 
de ledarartiklar som uppvisar ett liknande mönster som den ovan nämnda. Ramen för 
återuppbyggnad och demokrati i Afghanistan är som allra tydligast i ledarartiklarna från år 
2004 där den framträder i fyra artiklar. Det här kan ha ett samband med att det första 
demokratiska presidentvalet hålls i landet just detta år, vilket påverkar mediernas fokus. 
Ledarartikeln ”Islamic Democracy” publiceras den 6 januari 2004 och handlar om den nya 
grundlag som antagits i Afghanistan. Grundlagen beskrivs så här i artikeln:  

 

Afghanistan's new Constitution offers hope that the beleaguered nation can finally evolve into a 
modern, democratic state. Forged from weeks of bitter debate at the constitutional loya jirga, or 
grand council, the document sets the stage for the first real elections in more than two decades, 
possibly by summer.83

Att stora förhoppningar råder kring den nya grundlagen och kring de positiva effekter som 
presidentvalet kan tänkas föra med sig är en underliggande ton i alla de ledarartiklar från 2004 
där demokratiramen dominerar. Dagen efter det att presidentvalet genomförs i Afghanistan, 
den 12 oktober 2004, skriver New York Times i artikeln ”Afghanistan Votes” att:  

 

The parliamentary elections will be crucial because without a democratic mechanism for brokering 
differences among the country's multiple ethnic, language and religious groupings, there can be no 
functioning national government. For these smaller-scale, more localized contests, higher voting 
standards and improved security are essential.84

Ramen om återuppbyggnad och demokrati ryms inte i någon av de ledarartiklar som vi har 
analyserat från år 2007 och är inte heller särskilt framträdande år 2011 annat än i en enda 
ledarartikel, ”The Clock Is Ticking”, publicerad den 6 september 2011. Den här artikeln är 
alltså inte representativ för New York Times framing från detta år, men vi väljer ändå att lyfta 
fram den då den rymmer flera intressanta tankegångar:  
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A minimally successful end to the Afghan war depends on weakening the Taliban militarily and 
helping Afghanistan build up a government that won’t implode as soon as American troops are gone. 
… Still, if the president’s withdrawal timetable has any chance at all, Washington will have to do a 
lot more to try to build up a government that can deliver basic services and minimal security; one 
that doesn’t steal its people blind and offers all Afghans — including women — a real opportunity to 
participate in the country’s political life.85

Artikeln fokuserar från början till slut på hur man kan bygga upp ett säkrare och mer 
demokratiskt Afghanistan, ett arbete som inte kan vänta. New York Times är skeptiska till att 
det finns en hållbar strategi från USA:s sida för att bygga upp en regering som afghanerna är 
beredda att kämpa för. I artikeln problematiseras och diskuteras vad som konkret behöver 
göras för att skapa ett säkrare Afghanistan, samtidigt som den lyfter fram vad som redan har 
gjorts möjligt med hjälp av amerikanskt bistånd till landet. 

 

 
6.5 ”Vi och dem” 

Den här ramen utmärker de artiklar som handlar om New York Times beskrivning av ”vi” 
som i amerikaner och ”dem” som i talibaner. Vi har funnit att New York Times svartmålar 
talibaner med hjälp av ordval och antyder att de är onda medan amerikanerna är de goda som 
ska rädda det afghanska folket från talibanerna. Under år 2001 används ordval som tydligt är 
negativt laddade för att beskriva fienden, det vill säga talibanerna. Av totalt tio artiklar från år 
2001 placeras tre ledarartiklar inom temat ”vi och dem”. I artikeln ”The Ground War Begins” 
från den 20 oktober 2001 skriver New York Times så här: 

Now the nation's soldiers are going into battle in a distant and treacherous land, facing a determined 
and resourceful enemy. As they go, they should know that the nation supports their cause and yearns 
for their success.86

Här görs en tydlig skillnad mellan vem som är fiende och vem som är hjälte. Nationens 
soldater går in i strid i ett förrädiskt land långt borta och New York Times understryker att de 
ska veta att nationen står bakom dem. Svartmålandet av talibanerna är även tydligt i 
ledarartikeln ”The Battle for Mazar-i-Sharif” från den 10 november 2001, där New York 
Times beskriver faran med talibanerna: 

 

There is also a danger of bloody reprisals against suspected former Taliban supporters. Brutality 
against civilians has been a common currency of both sides in Afghanistan’s unending civil wars. 
Northern Alliance commanders should restrain their victorious forces from attacking defenseless 
civilians.87

Citatet visar hur New York Times lägger över allt ansvar och skuld för det civila lidandet på 
talibanerna genom landets blodiga inbördeskrig. Under år 2004 placeras endast en ledarartikel 
in i denna ram. Artikeln ”The Taliban Creep Back” från den 20 januari 2004 beskriver att, 
trots närvaron av 10 000 amerikanska och 6 000 internationella soldater, så hotar krigsherrar, 
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banditer och återuppväckta talibaner livet för det afghanska folket.88

 

 Artikeln gör en tydlig 
skillnad på goda soldater och problematiska talibaner. De två resterande åren, 2007 och 2011, 
placeras ingen av ledarartiklarna in under ”vi och dem”-ramen.  

6.6 Kritik mot Bush-administrationen 

Den sista ramen, eller temat, som vi kunnat urskilja i analysmaterialet är kritik mot Bush-
administrationen, både vad gäller dess politik och handlande. Den här ramen är inte 
framträdande i ledarartiklarna från år 2001, snarare tvärtom. New York Times ifrågasätter inte 
Bushs beslut att gå in i Afghanistan och upprepade gånger påtalar man att stödet från nationen 
finns med soldaterna i jakten på bin Ladin och störtandet av talibanregimen. Under år 2004 
däremot kan vi se ett tydligt mönster i artiklarna där kritiken mot Bush-administrationen är 
framträdande i tre artiklar. En anledning till att kritiken ökar är att USA, på initiativ av Bush, 
invaderar Irak i mars år 2003. Den redaktionella synen på New York Times är att uppdraget i 
Afghanistan inte är slutfört och att det var ogenomtänkt av Bush-administrationen att dela upp 
USA:s militära resurser på två länder. Den 17 juni 2004 publiceras ledarartikeln “The Plain 
Truth”, i vilken New York Times skriver:  

While it's possible that Mr. Bush and his top advisers really believed that there were chemical, 
biological and nuclear weapons in Iraq, they should have known all along that there was no link 
between Iraq and Al Qaeda. …This is not just a matter of the president's diminishing credibility, 
although that's disturbing enough. The war on terror has actually suffered as the conflict in Iraq has 
diverted military and intelligence resources from places like Afghanistan, where there could really 
be Qaeda forces, including Mr. bin Laden.89

Artikeln är rätt igenom mycket kritisk mot Bush och hans administrations agerande och 
argumenterar för att han borde be det amerikanska folket om ursäkt för att han medvetet lurat 
dem till att tro att det finns en länk mellan al-Qaida och Irak. Men inte bara invasionen av Irak 
står i fokus för kritik. New York Times kritiserar även Bush-administrationens handlande, 
eller brist därpå, innan terrorattacken i USA den 11 september 2001 i ledarartikeln ”Assessing 
the Blame for 9/11” den 25 mars 2004: 

 

The two days of hearings by the commission investigating the attacks have been invaluable in 
helping the American people better understand the chain of miscommunications, wrong guesses and 
misplaced priorities that left the nation so poorly defended against the terrorists. … But there are still 
plenty of questions to be answered about what happened, particularly about the apparent lack of 
urgency in the Bush administration's antiterrorism efforts before 9/11.90

Om kritiken mot Bush-administrationen börjar synas i ledarartiklarna år 2004 så växer den sig 
ännu starkare och framträder allt mer i de ledarartiklar som vi har analyserat från år 2007, där 
sex av tio ledarartiklar riktar uppmärksamheten på Bush och hans administrations 
försvarspolitik och felaktiga agerande. Att talibanerna vuxit sig starkare och läget i 
Afghanistan har försämrats, skylls på Bush. Likaså att USA, sex år efter krigets början, 
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fortfarande inte är nära att uppnå målet att finna och fånga de som är ansvariga för 
terrorattackerna 2001. I ”Al-Qaeda Resurgent” den 25 februari 2007 skriver tidningen:  

Al Qaeda’s comeback didn’t have to happen. And it must not be allowed to continue. … Despite 
years of costly warfare in Afghanistan and Iraq, America today is not significantly closer to that 
essential goal. At a crucial moment, the Bush administration diverted America’s military strength, 
political attention and foreign aid dollars from a necessary, winnable war in Afghanistan to an 
unnecessary, and by now unwinnable, war in Iraq. Al Qaeda took full advantage of these blunders to 
survive and rebuild. Now it seems to be back in business.91

Formuleringen är tydlig och det går inte att ta miste på tidningens ståndpunkt i frågan, att 
invadera Irak var det sämsta tänkbara draget. Kritik riktas också mot kostnaderna för krigen, 
bland annat i ledarartikeln “Runaway (Spending) Train”, publicerad den 28 september 2007. I 
artikeln framkommer det att Bush kräver mer pengar till försvarsbudgeten, men New York 
Times ifrågasätter vad pengarna ska gå till. Tonen till krigets kostnader är alltjämt negativ.

 

92

In the years since 9/11, we have seen American soldiers abuse, sexually humiliate, torment and 
murder prisoners in Afghanistan and Iraq. A few have been punished, but their leaders have never 
been called to account. We have seen mercenaries gun down Iraqi civilians with no fear of 
prosecution. We have seen the president, sworn to defend the Constitution, turn his powers on his 
own citizens, authorizing the intelligence agencies to spy on Americans, wiretapping phones and 
intercepting international e-mail messages without a warrant. … These are not the only shocking 
abuses of President Bush’s two terms in office, made in the name of fighting terrorism.

 
Kritiken mot Bush-administrationen blir ändå som allra tydligast i artikeln “Looking at 
America”, publicerad den 31 december 2007. New York Times går åt hårt mot hur Bush, 
ledande soldater och jurister har behandlat krigsfångar och misstänkta terrorister och hur de 
sedan förblivit ostraffade för sina grova kränkningar av dessa människors rättigheter. 
Framingen i artikeln talar ett tydligt språk:  

93

I artikelns avslutande stycke vädjar New York Times till den amerikanska befolkningen att i 
presidentvalet 2008 välja en president med integritet och principer:  

 

We can only hope that this time, unlike 2004, American voters will have the wisdom to grant the 
awesome powers of the presidency to someone who has the integrity, principle and decency to use 
them honorably. Then when we look in the mirror as a nation, we will see, once again, the reflection 
of the United States of America.94

Att kritik mot Bushadministrationen inte förekommer i ledarartiklarna från 2011 säger sig 
självt, då Bush klev ner från presidentposten år 2008 och lämnade över till landets nya 
president Barack Obama. Vi har inte funnit någon framträdande kritik mot Obama i 
ledarartiklarna från år 2011. Sammanfattningsvis kan sägas att kritiken mot Bush-
administrationen visserligen lät vänta på sig, men när den väl kom var den både hård och 
direkt. Kraftigast kritik mot administrationen återfinns i ledarartiklarna från år 2007, när 
säkerhetsläget försämrats i Afghanistan och något slut på USA:s insats i landet inte tycktes 
vara inom räckhåll. 
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7. Analys 

Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka hur den amerikanska dagstidningen New York 
Times har ställt sig till och ramat in kriget i Afghanistan i sina ledarartiklar samt hur tidningen 
ser på amerikansk utrikespolitik. Vi var även intresserade av att se om inställningen till kriget 
har förändrats över tid. Slutligen ville vi undersöka om journalistiken i ledarartiklarna 
kännetecknas av freds- eller krigsjournalistik. Vi har gjort en kvalitativ studie och metoden 
som vi använt oss av är en kritisk diskursanalys. Efter att ha analyserat hur New York Times 
ramat in kriget i Afghanistan i 40 av deras ledarartiklar från år 2001, 2004, 2007 och 2011, så 
kan vi konstatera att de vanligast förekommande ramarna var inställning till kriget 
(positiv/neutral/negativ ton), fred, krig, återuppbyggnad/demokrati, ”vi och dem” samt kritik 
av Bush-administrationen. 
 
Resultatet visar på en tydlig skillnad i New York Times inställning till kriget i Afghanistan 
över tid. Ledarartiklarna från år 2001 och 2004 kännetecknas uteslutande av en positiv syn på 
kriget. Tidningen ifrågasätter inte krigets legitimitet och talar upprepade gånger om nationens 
stöd för de soldater som kämpar mot terrorismen. Även ordvalen vittnar om att tidningen 
ställer sig positiv till den militära närvaron i Afghanistan. Ju längre kriget fortgår desto mer 
negativa tongångar framträder i ledarartiklarna. Trots framsteg i krigets första skede, där 
talibanregimen avsattes och demokratiska val senare hölls, börjar de negativa konsekvenserna 
av kriget att lysa igenom. New York Times menar att kriget kostar för mycket i både pengar 
och människoliv. När president Barack Obama år 2011 kommer med beskedet att de 
amerikanska soldaterna ska tas hem, visar New York Times tydliga tecken på att de stödjer 
det beslutet. 
 
I vår analys av New York Times ledarartiklar har vi funnit flera intressanta mönster som vi 
kan koppla till vår frågeställning om hur tidningen ramat in kriget i Afghanistan. 
Ledarartiklarna från krigets första år präglas av en tydlig krigsram där en amerikansk seger 
står i centrum. Fokus ligger på våldet, att krossa talibanregimen, tillfångata terroristerna och 
få upprättelse för terrorattacken i New York den 11 september 2001. En annan ram som är 
påtaglig från år 2001 är ”vi och dem”, där tidningen särskiljer modiga amerikanska soldater 
från förrädiska, lömska terrorister genom specifika ordval som de precis nämnda. År 2004 ser 
mönstret i ledarartiklarna annorlunda ut. En demokratiram framhävs i flera av ledarartiklarna 
där fokus ligger på att stabilisera och återuppbygga Afghanistan till en säkrare plats för det 
afghanska folket. Samtidigt kritiserar New York Times för första gången Bush-
administrationen, bland annat för deras beslut att invadera Irak i mars år 2003, vilket flyttade 
resurser och fokus bort från ett oavslutat arbete i Afghanistan. År 2007 är kritiken mot Bush-
administrationen den tydligaste ramen i ledarartiklarna. Kritik riktas mot att krigen kostar för 
mycket pengar, att talibanerna tillåtits att växa sig starkare samtidigt som säkerhetsläget i 
Afghanistan har försämrats. Även fredsramen blir framträdande under 2007, när New York 
Times väljer att lägga fokus på konsekvenserna av kriget och vilka fredsinsatser som behövs 
för att finna en lösning. Denna ram är ännu tydligare i ledarartiklarna från år 2011 där den 
framträder i majoriteten av dem. New York Times understryker vikten av ett nationsbyggande 
i Afghanistan samtidigt som tålamodet i USA för det fortsatta kriget tryter. 
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Galtungs uppdelning av journalistik om krig i antingen freds- eller krigsjournalistik utgör en 
del av studiens teoretiska ramverk. Vi anser att teorins uppdelning mellan dessa två sätt att 
beskriva och förklara krig är tillämplig på New York Times ledarartiklar, speciellt i krigets 
första fas då krigsramen är väldigt tydlig. Under de resterande tre åren vi undersökte finner vi 
teorin vara svårare att tillämpa då vi anser att den förenklar sättet som krig och konflikter 
beskrivs och förklaras på. Vi hade gärna sett en något mer nyanserad teori mer anpassad till 
verkligheten, där skillnaden mellan de båda begreppen inte är så svart eller vit. Att 
journalistiken allt som oftast befinner sig i något slags gränsland mellan fredsjournalistik och 
krigsjournalistik gör att Galtungs uppdelning känns något simplifierad, och fler kategorier 
hade varit önskvärt. Det är en svaghet med hans teori och något som han har fått kritik för av 
andra forskare. Vi anser att begreppen är för separerade från varandra och att de rymmer för 
mycket, det vill säga att de är för breda. För att ge ett exempel så menar vi att bara för att 
journalistiken är sanningsorienterad så utesluter inte det att den samtidigt är segerorienterad. 
Galtung refererar till freds- respektive krigsjournalistik som den höga och den låga vägen. Vi 
anser att en medelväg är nödvändig för att undvika att grova generaliseringar av journalistiken 
görs, då journalistik om krig är komplext och långt ifrån enkelt. 
 
Galtungs teori har ändå visat sig vara användbar för vår studie, inte minst när det gäller att 
finna ramar i vårt analysmaterial vilka till stor del baseras på hans begreppsdefiniering. Vi 
valde i vår analysmodell att utveckla hans teori till mer tydliga och skarpa ramar som var 
anpassade till vårt material för att undvika grova generaliseringar, vilket ledde till intressanta 
mönster och resultat. Vi anser att både ”vi och dem” och krigsramen hör hemma i Galtungs 
definition av krigsjournalistik. ”Vi och dem” som ram särskiljer sig genom att tydliggöra 
skillnaderna mellan de onda och de goda, vilket Galtung nämner i sin teori. Krigsramen 
framhäver våldet i konflikten och vikten av att vinna, vilket även det kännetecknar 
krigsjournalistiken. Freds- och demokratiramen å andra sidan, anser vi tillhöra 
fredsjournalistiken, där fokus ligger på lösningar av konflikten och att motverka våld. Kritik 
mot Bush-administrationen anser vi inte rymmas fullständigt inom något av de två begreppen, 
även om den till större del kan sägas befinna sig inom diskursen fredsjournalistik eftersom 
den kritiserar den egna sidan. Vi kan se ett tydligt mönster av att krigsjournalistiken 
dominerar i ledarartiklarna från år 2001, där krigs- och ”vi och dem”-ramen är vanligt 
förekommande. Under de resterande undersökta åren, 2004, 2007 och 2011 har 
krigsjournalistik fått ge vika för fredsjournalistik, då freds- och demokratiramen liksom kritik 
mot den egna politiken, är mer framträdande. 
 
Vi upptäckte att många ledarartiklar rymdes under flera olika teman varför vi valde att placera 
dessa under det tema som var mest framträdande i respektive artikel. En ledarartikel med 
tydlig krigsram kunde till exempel fokusera på våldet i Afghanistan, på talibanerna som onda 
och på vad som krävs för att amerikanerna ska vinna. Samtidigt kunde sista stycket i artikeln 
ägnas åt att beskriva det civila lidandet och understryka att ingen är positiv till att förlänga 
detta. En tematisk analys av artikeln talar då ändå sitt tydliga språk, att det civila lidandet 
placeras sist, medan det som anses viktigast placeras först. 
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Även framing utgör en del av undersökningens teoretiska ramverk. Framing ses idag som en 
alltmer aktiv och medveten process inom mediestudier. Robert M. Entman summerar 
huvudaspekterna av ramar genom att säga att de definierar problem, diagnostiserar orsakerna, 
gör moraliska bedömningar samt ordinerar lösningar. I de ledarartiklar vi har analyserat från 
år 2001 och 2004 har vi funnit att det främst är talibanerna som framställs som det 
huvudsakliga problemet och inte kriget i sig. Tidningen väljer att framställa kriget som något 
nödvändigt ont för att få Afghanistan på fötter. Vi upptäckte en markant skillnad i 
framställningen av kriget under de år vi undersökt. New York Times rättfärdigar kriget år 
2001 med en ton av att nationen tillsammans skulle bekämpa terrorismen. USA hade efter 
terrorattacken den 11 september 2001 ställts inför nya hot. Landet var under en förändring där 
säkerhetspådraget ökade drastiskt och kriget mot terrorismen sågs som en möjlig lösning på 
amerikanernas rädsla. Under de senare åren vi valt att undersöka går New York Times över 
till en allt mer skeptisk framtoning av kriget. Ett intressant noterande är att kritiken mot Bush-
administrationen är väldigt framträdande i många av ledarartiklarna från år 2004 och 2007. 
New York Times kritiserar Bush för att ha vilselett hela det amerikanska folket att tro att 
invasionen av Irak var rättfärdigad och nödvändig i och med kriget mot terrorismen. 
Tidningen börjar även ifrågasätta om kriget i Afghanistan verkligen går att vinna. Under dessa 
år övergår New York Times till att allt mer använda fredsjournalistik då de skriver om 
sanningar och osanningar från båda krigsförande parters sidor och belyser orättvisor 
oberoende av var de kommer ifrån.  
 
Resultatet av vår undersökning är således att New York Times är positivt inställda till kriget i 
Afghanistan i sina ledarartiklar under både år 2001 och 2004. Inställningen förändras dock 
över tid och vi kan se en mer negativ ton och inställning till den fortsatta militära närvaron i 
landet i ledarartiklarna från år 2007 och 2011.  Vår analys visar att New York Times ramar in 
kriget i sina ledarartiklar i sex stycken för de olika åren framträdande ramar – inställning, 
fred, krig, återuppbyggnad/demokrati i Afghanistan, ”vi och dem” samt kritik mot Bush-
administrationen. Dessa ramar kännetecknas av att en särskild ton eller ett särskilt ordval 
förekommer i ledarartiklarna. Resultatet av vår analys visar även på att New York Times 
ledarartiklar om kriget i Afghanistan kännetecknas av såväl freds- som krigsjournalistik. 
Krigsjournalistiken framträder som tydligast år 2001, medan majoriteten av artiklarna från de 
resterande tre åren som vi har undersökt ryms inom diskursen fredsjournalistik. Men som vi 
nämnt i vår kritik mot Galtungs teori, så är den verkliga journalistiken och berättande om krig 
i medier, inte lika förenklad som hans teori. Vi har funnit att många av de ledarartiklar som vi 
har analyserat rymmer aspekter från både freds- och krigsjournalistiken.  
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8. Avslutande diskussion 

När vi började vår undersökning hade vi en hypotes om att New York Times i sina 
ledarartiklar ramat in kriget i Afghanistan i ramar som kännetecknas av främst 
krigsjournalistik. Vi hade även en föreställning om att tidningens redaktionella inställning till 
kriget i Afghanistan förändrats åt det negativa hållet i takt med att ockupationen har fortgått 
och fler amerikanska soldater fått sätta livet till. Vår hypotes har delvis verifierats i den 
mening att vi i ledarartiklarna kan se ett tydligt mönster av en positiv ton till kriget under de 
första åren, vilken förändrats och tagit en mer negativ ton ju längre den amerikanska militära 
närvaron i landet har fortgått. Samtidigt har vår hypotes falsifierats i den meningen att 
majoriteten av ledarartiklarna inte kännetecknas av krigsjournalistik, utan snarare av 
fredsjournalistik. Eller som vi diskuterade i vår analys, en blandning utav dessa två. 
 
Att vi valt att analysera ledarartiklar och inte traditionell nyhetsrapportering av ett krig 
påverkar hur väl vi kan tillämpa Galtungs teori på vårt material. Galtungs definiering av de 
båda begreppen kommer inte till sin fulla rätt i vår studie då några av de huvudaspekter som 
kännetecknar freds- och krigsjournalistik inte finns med i en ledarartikel på samma sätt som i 
en nyhetsartikel. Ett exempel på en aspekt som faller bort är vilka källor som får komma till 
tals, då ledarartiklarna aldrig består av intervjuer. 
 
Medierna spelar en viktig roll i de moderna krigen då deras bevakning av krig kan vara 
avgörande för krigets utgång. De skildringar av krig som förmedlas har konsekvenser för 
omvärldens inställning till kriget, för människors förståelse och kunskaper. Mot bakgrund av 
detta har det varit mycket intressant att studera New York Times framing av kriget i 
Afghanistan i tidningens redaktionella ledarartiklar och vi har under analysens gång funnit 
flera intressanta mönster. Hur framingen av kriget mottas av publiken och vilken påverkan 
den kan tänkas få kan vi här bara spekulera i. Med tanke på New York Times ställning som en 
elittidning och agenda-setter i USA är det ändå vår uppfattning att sättet som de ramar in 
kriget på i olika diskurser påverkar hur läsarna uppfattar kriget. Men som vi redan nämnt i 
vårt teorikapitel så behöver inte en ram som är framträdande i texten påverka hur läsaren 
uppfattar ämnet som behandlas. Följaktligen så kan vi inte ta för givet att en särskild framing i 
texten innebär att budskapet når fram till mottagaren så som sändaren avsett.  
 
Galtung menar att fredsjournalistiken underlättar en fredlig lösning på konflikten. Vi är 
beredda att hålla med om detta, inte bara för att fredsjournalistiken inte fokuserar på våldet i 
konflikten, utan för att den mer kritiskt granskar båda sidorna i en konflikt, avslöjar 
osanningar och lyfter upp mer osynliga konsekvenser till ytan. Genom att i journalistiken 
förmedla att det är konflikten i sig som är problemet, och inte motståndarna, menar vi att man 
kan öka empatin för båda sidorna och därmed skapa möjligheter för en lösning på konflikten. 
En positiv ton och ett beskrivande av kriget som hör hemma inom den krigsjournalistiska 
diskursen tror vi påverkar publiken i den meningen att de blir mer positivt inställda till kriget. 
Eftersom fokus i krigsjournalistiken ligger på den egna sidan och inte på till exempel civilt 
lidande så menar vi att den bidrar till att publiken får en förenklad och kanske inte helt sann 
bild av en konflikt. Fredsjournalistiken å andra sidan, som Galtung men även vi själva 
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förespråkar, fokuserar på lösningar av konflikten och på att avslöja osanningar från båda 
sidor, varför kritik mot landets egen ledning, här Bush-administrationen, blir väldigt viktig. 
Fredsjournalistiken menar vi bidrar till att publiken får en mer diversifierad bild av kriget, 
som till större delen överensstämmer med verkligheten, än den något snedvridna och kanske 
propagandistiskt påverkade bild som krigsjournalistiken förmedlar. 
 
Vi anser att det har varit både intressant och lärorikt att genomföra denna undersökning. 
Resultaten bjöd på flera ramar och mönster som vi i förväg inte hade förväntat oss. Vi anser 
att vår undersökning har bidragit med ett intressant perspektiv på hur framing av kriget i 
Afghanistan görs i ledarartiklar, och har även medverkat till att öka kunskapen om hur den 
amerikanska elittidningen New York Times har ställt sig till kriget. Vi anser att vår 
undersökning har bidragit med en diskussion om separeringen av freds- och krigsjournalistik 
vilket i sin tur resulterat i ett första steg mot en vidareutveckling av Galtungs teori. Vi hoppas 
att forskning fortsätter att bedrivas inom det här undersökningsområdet för att en ytterligare 
utveckling av Galtungs teori ska kunna ske.   
 
Intressant för framtida studier inom forskningsområdet vore att följa upp denna studie med att 
studera hur människor tolkar informationen som vi här har analyserat; en studie i hur 
framingen och uttalandena om kriget i Afghanistan i New York Times ledarartiklar påverkar 
tidningens läsare. 
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