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1  Inledning

Då en stor händelse inträffar någonstans i världen uppstår en speciell stämning på

nyhetsredaktionen. En serie ilskna pip från datorerna vittnar om att nyhetsbyråerna

skickat ut en rad blixtmeddelanden markerade med rött. Först sänker sig tystnaden över

kontorslandskapet. Reportrarna lutar sig närmare sina datorskärmar för att ögna igenom

texterna, ibland bara några hastigt hoprafsade nyckelord. Sedan börjar frågorna flyga

genom luften. Vad innebär det här? Kan någon annan bekräfta uppgifterna? Hur många

människor är inblandade? Finns det några finländare på platsen? Väntan är över, tyst-

naden bruten. Nu ska inslagen göras, spalterna skrivas, fotografierna väljas.

Efter att den första uppståndelsen lagt sig dyker en viss fråga upp: Finns det några

ögonvittnen? Oberoende av om nyheten handlar om en katastrof, olycka, ett krig eller

någon annan kris verkar intresset alltid rikta in sig på detta: Har det gjorts intervjuer

med någon vanlig människa i området, någon som bevittnat eller upplevt det som skett?

Jag har fascinerats av att denna fråga verkar vara så central inom nyhetsjournalisti-

ken. Den är visserligen förståelig. Då det gäller uttryckligen krig har konsekvenserna för

vanliga människor blivit allt allvarligare. I början av 1900-talet utgjorde soldater och

militärpersonal 90 procent av dödsoffren i väpnade konflikter – idag utgörs 90 procent

av dödsoffren av civila (UNDP 1994, 47). Dessutom har åtminstone den nordiska utri-

kesjournalistiken börjat fokusera allt mer på det mänskliga lidandet.

Men det som förbryllat mig är att journalister sällan frågar vad ögonvittnen säger.

Huvudsaken verkar vara att ögonvittnena finns med i rapporteringen, oberoende av vad

de mer specifikt uttalar sig om. Vad säger egentligen de citerade vanliga människorna,

ögonvittnena och civila om man ser på krigsrapporteringen i ett vidare perspektiv? Och

hur uttrycker de sig i medierna? Dessa frågor har jag inte hittat ett svar på i den uppsjö

av litteratur som skrivits om utrikes- och krigsrapportering.

Valet av citerade källor är en fråga om makt och påverkan. Man kan se det som ett

motsatsförhållande: medierna lägger större vikt vid en viss källa på bekostnad av andra

källor. ”The choice of who is given voice depends on the importance given to some

people instead of others”, menar Caldas-Coulthard (1994, 304). Vissa hävdar att

mediernas källanvändning inverkar på olika gruppers möjligheter att delta i samhälls-

påverkan. ”Att synas är att vara”, skriver Strömbäck (2004, 203). Det demokratiska

idealet är enligt honom att låta många olika slags källor komma till tals.

För man resonemanget vidare är det inte bara viktigt att synas, utan minst lika vik-

tigt vad man säger och hur man säger det. Medierna förenar människor med olika bak-
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grund: via tidningar, radio, tv och webben kommer man på daglig basis i kontakt med

människor från andra kulturer. De förmedlade utsagorna sprids bland många människor

och har en stor inverkan på den uppfattning publiken skapar sig av de intervjuades kul-

turer. Medierna bär ett stort ansvar för den ”dialog” som uppstår mellan publiken och de

citerade källorna. Det är därför samhällsforskningens uppgift att undersöka om medier-

nas behandling av källor och deras utsagor leder till missbruk, menar Linell (1998, 38).

Missbrukas någons utsagor och på vems villkor sker i så fall missbruket?

Även om denna avhandling har fått sin början i mina funderingar kring vanliga

människors yttranden har jag valt att mer allmänt undersöka citat i medierna, oberoende

av vem källan är. Detta grundar sig på en intertextuell syn på nyhetstexter: det är rela-

tionen eller samspelet mellan olika källor som är det väsentliga och utslagsgivande. Det

är därför bara via en jämförelse mellan vanliga människor och andra källor jag kan

urskilja betydelsefulla särdrag och likheter.

1.1  Frågeställningar och syfte

Jag har valt att göra en empirisk fallstudie. Men en fallstudie strävar man efter att be-

skriva en avgränsad händelse uttömmande men koncist. Samtidigt försöker man ringa in

något generellt i händelsen. En fallstudie kan till exempel belysa maktförhållanden, ide-

ologier och retoriska strategier (Ekström & Larsson 2000, 17).

Jag har valt att undersöka kriget mellan Israel och Hizbollahrörelsen i Libanon

sommaren 2006. Jag blev personligen intresserad av Libanonkriget då jag som vikare på

svenska YLE:s utrikesredaktion följde med och rapporterade om det under sommaren

2006. Jag hade nyss inlett min arbetsdag på förmiddagen den 12 juli då de första rappor-

terna om Israels offensiv mot Libanon strömmade in via nyhetsbyråerna. Därför kunde

jag följa med kriget från dess absoluta början nästan ända fram till dess slut. Jag tror att

denna inblick i arbetet bakom kulisserna är till nytta då jag tolkar materialet.

Min undersökning riktar in sig på källornas utsagor i form av direkta citat i de

finländska dagstidningarna Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat under hela kriget.

De övergripande frågeställningarna i undersökningen är:

§ Vilka är de direkt citerade källorna i materialet – vilka källor får uttala sig?

§ Vilka tyngdpunkter finns det bland de citerade källorna?

§ Vad säger olika källor?

§ Hur uttrycker sig olika källor?
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Syftet med denna avhandling är att jämföra olika källors utsagor och källornas sätt att

uttrycka sig i medierna då den övergripande kontexten är den samma. I detta fall uttalar

sig alla källor om Libanonkriget, vilket gör källorna jämförbara. Min målsättning är att

lyfta fram likheter och olikheter i hur olika källor kommer till tals i finländska medier.

Eftersom jag kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder närmar jag mig materialet

utan hypoteser.

1.2  Avgränsningar

Denna avhandling handlar om vad källor själva säger. Därför undersöker jag inte – i

motsats till en rad undersökningar om krigsjournalistik – hur medierna i allmänhet

gestaltade detta krig. Däremot tangerar jag denna fråga eftersom de direkta citaten är en

synlig och framträdande del av nyhetstexterna.

Jag går inte heller in på vad som ”verkligen” hände under kriget och i vilken mån

medierna förvrängde eller missförstod händelserna. Som i de flesta andra krig lyfte

Libanonkriget fram brännheta folkrättsliga frågor. Under den senaste tiden har det dess-

utom kommit fram ny information om motiven bakom kriget och de missbedömningar

Israel gjorde. Dessa aspekter går ändå utanför ramen för denna avhandling.

En viktig fråga inom krigsjournalistiken är propaganda. Krigspropagandan har

definierats och problematiserats i olika sammanhang och kunde förenklat beskrivas som

”en extremt polariserad diskurs där den egna sidan skildras som alltigenom god medan

motståndarsidan utmålas som genomsyrad av ondska” (Nohrstedt 2006, 260). Eftersom

krigsparterna vid sidan av regelrätta strider kämpar om den allmänna opinionen är medi-

ernas framställning av krigen ytterst viktig. Till exempel döptes Hizbollahs medie-

strategi under Libanonkriget till Hizbollywood på grund av rörelsens uppenbara försök

att styra rapporteringen om kriget. Eftersom krigspropagandan är komplicerad och

kräver en djupare analys har jag valt att inte ta upp den desto mer utan koncentrerar mig

istället på kärnfrågan, alltså källanvändningen i mitt material.

1.3  Definitioner

Vissa ord och uttryck i denna avhandling kräver en närmare förklaring. Ett centralt

begrepp är krigsjournalistik med vilket jag avser nyheter som handlar om krig. Jag

uppfattar krigsjournalistiken som en form av nyhetsjournalistik av åtminstone två

orsaker. För det första påminner krigsrapporteringen till sin form och sina produktions-
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sätt om övriga nyheter. Även om rapporteringen kommer till under dramatiska och

ovanliga förhållanden är skillnaden mellan den och annan nyhetsproduktion i det stora

hela liten (jfr Nord, Shehata & Strömbäck 2003, 17–18).

För det andra fick den moderna nyhetsförmedlingen sin början i krigsjournalistik-

en. Krig har en stor ekonomisk och politisk betydelse och upplysningar om krig har i

alla tider varit eftertraktade. Krimkriget anses ha varit det bokstavliga startskottet för

den professionella krigsjournalistiken. Detta gäller även inhemska medier eftersom Hel-

singfors Tidningar skickade ut sin egen medarbetare för att bevaka konflikten. (Uskali

2007, 49–51, 185; jfr Nohrstedt 2006, 266) Jag gör därför ingen större skillnad mellan

nyheter i krig och nyheter i fred.

Man skiljer mellan elit- och icke-elitkällor. Som Sahlstrand (2000, 11) påpekar bör

kategorierna bestämmas från fall till fall. Enligt honom är elitkällor politiska och myn-

dighetsutövande. De kan ha en särställning också på grund av utbildning eller inkomst.

Enligt Strömbäck (2004, 127) företräder elitkällor organisationer, myndigheter, företag

eller andra institutioner och har en förhållandevis hög social position, status eller makt. I

denna undersökning definierar jag eliten som politiker, officerare och tjänstemän.

Till skillnad från Sahlstrand och Strömbäck räknar jag inte så kallade experter,

dvs. personer som antas ha specialkunskaper i en viss fråga, till elitkategorin. I krig ut-

övar den statliga och militära ledningen en konkret och obeveklig form av makt. Även

om experter har en symbolisk makt då de tolkar världen går de inte i detta sammanhang

att jämställa med politiker och officerare. Experter utgör därför en egen källkategori i

undersökningen, likaså de hjälporganisationer som saknar politiska kopplingar.

Icke-elitkällor definieras ofta som en motsats till elitkällorna. I krigsrapportering-

en talar man dessutom ofta om ”civila”. Med tanke på hur krigen utvecklats med tiden är

detta inte längre en riktigt lämplig term. Jag tar upp detta närmare i följande kapitel. Inte

heller ”medborgare” träffar rätt eftersom det leder in tankarna på demokratifrågor. Jag

har istället valt benämningen ”vanliga människor” eftersom den är fri från de associatio-

ner som de nyssnämnda orden ger. Vanliga människor är i denna undersökning inte

bundna vid den traditionella indelningen i civilt och militärt. Därför räknas civila, sol-

dater och gerillakrigare till de vanliga människorna, såvida de inte på ett tydligt sätt

befinner sig i en ledande position.

För tydlighetens skull skiljer jag mellan källkategorier (elit, icke-elit, experter,

hjälporganisationer) och källtyper (källornas nationalitet och eventuella yrke). Jag

beskriver detta närmare under punkt 7.3.2. (s. 48).
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Denna avhandling handlar delvis om olika kulturer eller kulturidentiteter. Med-

veten om begreppets inexakthet talar jag om västvärlden eller den västerländska

kulturen och syftar då på Europa och Nordamerika i kulturell bemärkelse. Det är ändå

så gott som omöjligt att mer exakt bestämma västvärldens gränser eftersom dess kultur

och ideologi i globaliseringens tidevarv spritts över hela världen. Jag använder ordet

främst för att markera en skillnad till den arabiska kulturen. Araber kännetecknas av ”i

första hand det arabiska modersmålet och i andra hand den islamiska religionen. Dock är

den arabiska identiteten en fråga om subjektiv identifiering: den som känner sig som

arab är också arab.” (NE 2008a) Med andra ord är även detta ett vagt begrepp.

Jag utgår från den sociala konstruktivismen, vilket innebär att språket och kulturen

formar verkligheten. Av denna orsak sätter jag ord som ”fakta” och ”objektivitet” inom

citattecken. Jag behandlar också det ”internationella samfundet” på detta vis eftersom

det är ett suddigt begrepp och har olika betydelser i olika sammanhang.

Slutligen använder jag vissa ord synonymt för att ge texten mer flyt. Jag gör därför

ingen skillnad mellan journalist, reporter, producent eller skribent. Också publik, konsu-

ment, läsare, lyssnare och tittare har samma betydelse. Utsagor, uttalanden, yttranden

och intervjusvar har små betydelseskillnader men jag använder dem här parallellt.

1.4  Disposition

Denna avhandling tar i likhet med andra akademiska texter avstamp i teorin och går

efter hand över till en praktisk tillämpning av de analytiska perspektiven. Kapitel 2 till 5

bygger upp en teoretisk ram kring ämnet. I kapitel 2 presenterar jag Libanonkriget i

korthet och beskriver hur Hizbollahrörelsen påverkade mediernas bevakning av kriget. I

kapitel 3 diskuterar jag förhållandet mellan källor och journalister: först mer allmänt och

sedan utgående från krigsjournalistik. Jag dyker sedan in i nyhetstexterna för att i kapitel

4 sammanfatta forskningen om de citerade källornas betydelse för journalistiken och hur

begreppet intertextualitet beskriver deras inbördes förhållande. I kapitel 5 diskuterar jag

hur krigsjournalistiken behandlar sina källor olika och ger dem olika roller.

Material- och metodfrågor tar jag upp i kapitlen 6 och 7. Eftersom min undersök-

ning inbegriper tre olika metoder är det senare kapitlet än aning mer omfattande än vad

som är vanligt. Jag delar upp undersökningens resultat i två delar: den kvantitativa

analysen upptar kapitel 8, de kvalitativa analyserna kapitel 9. Båda kapitlen avslutas

med en sammanfattning av analysernas viktigaste resultat. I kapitel 10 diskuterar jag

slutligen undersökningens kvalitet och vilka övergripande konklusioner man kan göra.

De finskspråkiga citaten i undersökningen finns översatta till svenska i bilaga D.
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2  Libanonkrigets bakgrund

En fallstudie som denna är tätt knuten till sin kontext. Därför är det viktigt att presentera

Libanonkriget1 och diskutera hur krigets bakgrund inverkar på analysen.

Jag har valt att studera Libanonkriget av flera orsaker. För det första finns det rent

praktiska fördelar. Kriget pågick i en dryg månad, vilket gör att jag inom ramen för

denna avhandling kan undersöka rapporteringen i sin helhet. Även om frågeställningen

gäller en specifik del av rapporteringen råder det ingen brist på material. Eftersom kon-

flikten eskalerade till ett storskaligt krig under semestermånaden juli fick det, i brist på

inhemska nyheter, stor uppmärksamhet i finländska nyhetsmedier varje dag.

För det andra har detta krig flera intressanta medieaspekter. Bakgrunden är mång-

bottnad och komplex: kriget var ett möte dels mellan judendom, kristendom och islam,

dels mellan västvärlden och arabvärlden. Frågan är hur västerländska journalister

beskrev ett krig i en världsdel som är främmande för en stor del av deras publik. Vilka

urval gjorde journalisterna i sin rapportering?

För det tredje var många finländare och andra västerlänningar inblandade i kriget

eftersom de befann sig på semester i Libanon. Det gör det möjligt att väga användningen

av lokala och utländska icke-elitkällor mot varandra, och att jämföra vilka roller perso-

ner med olik kulturell bakgrund hade i rapporteringen. Eftersom jag undersöker finländ-

ska medier är finländarnas roll av speciellt intresse.

2.1  Krigets kronologi

Det råder inget tvivel om att det krig som blossade upp mellan Israel och den libanesiska

Hizbollahgerillan i mitten av juli 2006 var förödande för alla i området. Värst drabbades

vanliga libaneser. Striderna som pågick i ungefär fyra och en halv vecka (34 dagar)

dödade uppskattningsvis 1 200 och skadade 4 500 vanliga människor i Libanon. På den

israeliska sidan miste 43 vanliga människor livet och 700 skadades. Dessutom tvingades

en fjärdedel av Libanons befolkning, ungefär en miljon människor, på flykt från sina

hem. Också hälften av befolkningen i norra Israel tvingades fly. (Wallius 2006)

1 Det jag här kallar Libanonkriget har i själva verket olika namn beroende på vem man frågar. Enligt

Fielding-Smith (2007, 16) tillsatte Israel en kommitté för att välja ett namn åt kriget. Den beslöt sig för

The Second Lebanon War, det andra Libanonkriget. Detta namn verkar ha fått fotfäste i den engelsk-

språkiga litteraturen. Hizbollah talar å sin sida om ”den gudomliga segern”. Detta visar vilken stor poli-

tisk innebörd ett namn har. Jag har för tydlighetens skull valt att skriva om ”Libanonkriget” eller ”kriget

i Libanon” eftersom det var så det omnämndes i finländska medier.
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Den följande kronologiska översikten av kriget baserar sig på YLE:s finskspråkiga

årskrönika (Wallius 2006) och en sammanfattande tidningsartikel (Helsingin Sanomat

15.8.2006, B1). Jag presenterar kriget ur finländska mediers synvinkel, vecka för vecka.

Upptakt. I slutet av juni bryter oroligheter ut i Mellanöstern. Blickarna riktas mot

Palestina där kidnappningen av en israelisk soldat leder till en fullskalig israelisk

militäroperation på Gazaremsan (26.6).

Vecka 1 (12.7–18.7). En skärmytsling vid den israelisk-libanesiska gränsen leder

till att åtta israeliska soldater dödas och två kidnappas av den libanesiska rörelsen

Hizbollah. Israel går till attack mot mål i Libanon (12.7). Kriget är och förblir i

princip en konflikt mellan Israel och Hizbollah eftersom Libanons regeringsstyrkor

i strikt mening inte deltar i striderna. Israel går till luftanfall mot Libanon och

bombar bland annat Beiruts internationella flygplats (13.7).

G8-ländernas årliga möte uppmanar Israel till ”extrem återhållsamhet” och

vädjar till Hizbollah att frige de kidnappade soldaterna. Då striderna tilltar börjar

omvärlden föra ut sina medborgare ur landet och snart pågår det som beskrivs som

den största evakueringsoperationen sedan andra världskriget. De första finländare

som befunnit sig i Libanon anländer till Finland.

Vecka 2 (19.7–25.7). Markstrider bryter ut mellan den israeliska armén och Hiz-

bollahs styrkor. Israels luftanfall mot olika mål i Libanon fortsätter, likaså Hizbol-

lahs raketbeskjutning av norra Israel.

Samtidigt inleds den diplomatiska dragkampen inom det ”internationella

samfundet”. FN-chefen Kofi Annan fördömer dels Hizbollah för att ha gett upphov

till kriget, dels Israel för att bruka oproportionellt mycket våld. USA:s utrikes-

minister Condoleezza Rice förhandlar med parterna i Beirut och Jerusalem.

Vecka 3 (26.7–1.8). En internationell konferens i Rom vädjar om ett snabbt men

inte omedelbart slut på kriget. EU kräver däremot att kriget avslutas omedelbart,

men inte i lika skarpa ordalag som ordförandelandet Finland föreslagit. Också

FN:s säkerhetsråd uppmanar parterna att lägga ned sina vapen.

Fyra FN-observatörer dödas då den israeliska armén beskjuter deras bunker i

södra Libanon (25.7). Ett av dödsoffren är den finländske officeren Jarno Mäki-
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nen. Tiotals libaneser dödas i en uppmärksammad israelisk bombräd mot byn

Qana i södra Libanon (30.7).

Enligt Libanons miljöminister Yacoub Sarraf har en israelisk attack mot ett

kraftverk två veckor tidigare spolat ut stora mängder olja i Medelhavet. Han

betecknar detta som den värsta oljekatastrofen i området någonsin.

Vecka 4 (2.8–7.8). Striderna fortsätter. Rapporter om stora mängder civila som

tvingats lämna sina hem förekommer allt oftare i medierna.

USA och Frankrike enas om ett förslag till FN-resolution, där det krävs att de

stridande parterna sätter stopp för fientligheterna. Libanon avvisar resolutionsut-

kastet eftersom det inte explicit uppmanar Israel att dra tillbaka sina trupper från

södra Libanon. Libanons regering meddelar om sina planer att skicka 15 000

soldater till södra Libanon.

Vecka 5 (9.8–14.8). Israel inleder en markoffensiv mot Libanon bara några

timmar innan FN:s säkerhetsråd ska rösta om ett ändrat resolutionsförslag. Säker-

hetsrådet godkänner en resolution där det kräver att Israel och Hizbollah avbryter

striderna. Libanon accepterar resolutionen, likaså Hizbollah som lovar avbryta sina

raketattacker ifall Israel respekterar vapenvilan (12.8). Kort därefter godkänner

också Israel resolutionen (13.8), men säger sig dra tillbaka sina trupper från södra

Libanon först då internationella styrkor anländer till området.

Vapenstilleståndet träder i kraft tidigt på morgonen den 14 augusti, vilket

formellt avslutar kriget.
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2.2  Hizbollah som joker i leken

Kronologin ovan visar att Libanonkriget hade flera aktörer, även om alla inte var inblan-

dade i striderna: Israel, Hizbollahrörelsen, Libanon och det ”internationella samfundet”

med EU och USA i spetsen. Dessutom evakuerade en rad länder sina medborgare från

Libanon och norra Israel.

Trots att kriget var regionalt hade det en internationell prägel. På grund av det

stora behovet av olja håller många industriländer ett vaksamt öga på den interna maktba-

lansen i Mellanöstern och gör sitt bästa för att trygga produktionen och exporten av

bränsle. Dessutom har det USA-ledda så kallade ”kriget mot terrorismen” kopplingar till

Mellanöstern och de många fundamentalistiska extremistorganisationer som finns där.

Irakkriget som inleddes 2003 är ett omfattande och konkret exempel på att västvärlden

inte skyr några medel för att styra utvecklingen i området i en riktning som man anser är

den rätta. Samtidigt fortsätter frågan om Israel/Palestina att utlösa konflikter decennium

efter decennium.

Mot bakgrund av detta framstår Libanonkriget som både mångfacetterat och

komplicerat. Det som är utmärkande för kriget är dess form, vilket också inverkar på

mediernas rapportering. Formen är tätt förbunden med Israels icke-statliga motståndare

Hizbollah, varför jag valt att kort presentera denna rörelse.

Hizbollahs rötter går tillbaka till det våldsamma libanesiska inbördeskriget som

bröt ut 1975. Kriget ledde inte bara till ökad fientlighet både mellan och inom landets

muslimska och kristna folkgrupper, den försvagade libanesiska staten blev också allt

känsligare för påverkan utifrån. (Milton-Edwards 2005, 86) Med finansiellt och ideo-

logiskt stöd från Iran förenade sig beväpnade shiamuslimska grupperingar i landet till en

gemensam paraplyorganisation. År 1982 grundades Hizbollah, ”Guds parti”, som ett

svar på Israels attack mot Libanon samma år. Israels mål med offensiven var att skapa

en ”säkerhetszon” i södra Libanon för att hindra attacker därifrån mot norra Israel.

(Päivinen 2004, 150–152) Israels uttalade motiv bakom offensiven var därmed delvis

samma som sommaren 2006.

Efter att offensiven avslutats placerade Israel ut trupper i södra Libanon. Israels

belägring av området, som huvudsakligen bebos av muslimer som tvingades fly då

staten Israel grundades, var ett starkt motiv för Hizbollah att fortsätta sin verksamhet.

Organisationens centrala målsättning blev att kämpa mot den israeliska arméns närvaro i

södra Libanon. Då Israels armé lämnade landet år 2000 tog Hizbollahs beväpnade styr-

kor över kontrollen i södra Libanon och blev ett slags inofficiell armé. (ibid., 150–153)
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På grund av denna inofficiella status omnämns Hizbollah ofta i medierna som en

”gerilla” och dess styrkor som ”gerillasoldater” eller ”krigare”.

Under 1980-talet blev Hizbollah ökänd som en våldsam och hänsynslös terrorist-

organisation. Två förödande attentat mot västerländska mål i Beirut år 1983, då sam-

manlagt över 400 människor dödades, gjorde rörelsen världskänd. Hizbollah tog senare

på sig skulden för bombdåd också utomlands. Hizbollahs fortsatta fientlighet gentemot

Israel har synts särskilt i de upprepade anfallen mot israeliska trupper och raketattack-

erna mot norra Israel. (ibid., 153, 156–157)

Identifieringen med våld har gjort terrorn till ett av Hizbollahs främsta känne-

tecken i internationella sammanhang. Bland den shiamuslimska befolkningen i Libanon

är Hizbollah ändå känd framför allt för sin allmännyttiga oh välgörande verksamhet.

Rörelsen har grundat sjukhus och skolor för shiamuslimer, en folkgrupp som så gott

som övergivits av den libanesiska staten. Detta har lett till att stödet för rörelsen hållits

starkt. (Milton-Edwards 2005, 87; Päivinen 2004, 151)

Hizbollahs popularitet på gräsrotsnivån beror på den libanesiska statens svaga

ställning efter inbördeskriget. Hizbollah kunde kallas för ett slags krigsherrar, ett feno-

men som är kopplat till privatiseringen av krigen och säkerheten. När en stat inte lyckas

förse sina trupper med livsmedel, utrustning och andra förnödenheter är soldaterna

tvungna att ta hand om sig själva och i förlängningen även den folkgrupp de tillhör.

(Lindholm Schulz 2002, 115)

Hizbollah trädde i början av 1990-talet in i den libanesiska politiken. Efter att år

1989 ingått det avtal som ett år senare officiellt avslutade inbördeskriget utvecklades

Hizbollah mot ett politiskt parti. Rörelsen lade ändå inte ned sina vapen och fortsatte

kontrollera södra Libanon militärt. År 1992 blev organisationens första kandidater inval-

da i parlamentet. (Milton-Edwards 2005, 88) Sedan dess har Hizbollah representerats i

parlamentet och rörelsen hade egna ledamöter också då Libanonkriget bröt ut sommaren

2006 (CFR 2008). Rörelsens politiska verksamhet gör det svårt att skilja mellan Hizbol-

lah och staten Libanon som är politiskt tätt sammanflätade.

Hizbollah är känd för sin omfattande medieverksamhet. Via sin egen tv-kanal al-

Manar har rörelsen fört fram sin ledare Hassan Nasrallah och hans ideologi. Den lättill-

gängliga informationen antas också ha bidragit till att rekrytera nya medlemmar. (Päivi-

nen 2004, 159; Ruogier 2007, 13) Då man studerar rapporteringen om Libanonkriget är

det viktigt att minnas att Hizbollah ledare har visat sig synnerligen medveten om betyd-

elsen av att sprida information och propaganda. Det berättades om hur Hizbollah som-

maren 2006 ordnade noggrant avgränsade rundturer för utländska journalister som fick
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bevittna Israels mest förödande attacker (Uskali 2007, 21). Den dynamiska PR-strategin

påverkade därför mediernas tillgång till information eftersom vissa platser gjordes åt-

komliga för journalister medan vägarna till andra platser spärrades av. Man kan därför

med fog anta att Hizbollah hade en medveten strategi för hur man ville föra fram sin

egen sida av kriget i medierna.

2.3  Det ”nya” Libanonkriget

Libanonkriget var ingen vanlig och traditionell konflikt. Detta tog sig uttryck bland

annat i osäkerheten kring ordet ”krig”: pågick det verkligen ett krig i Libanon eller var

det snarare frågan om en kris? Det ”internationella samfundet” visade sin villrådighet

inför begreppen genom att så länge som möjligt undvika benämningen krig (Fielding-

Smith 2007, 16). Också medierna tvekade, men började efter ett tag beskriva de pågå-

ende striderna som ett krig.2

Libanonkriget var ”nytt” i åtminstone två avseenden. Dels var det inget tradi-

tionellt krig mellan två stater, utan ett krig som involverade en stat och en icke-statlig

aktör i en asymmetrisk konstellation. Dels suddades gränsen mellan civila och soldater

ut, vilket kännetecknar konflikter som delvis bottnar i inomstatliga problem.

För det första visade sammandrabbningarna mellan en armé och en gerilla upp ett

”nytt” mönster i internationella konflikter. Gerillan kunde visserligen ses som en halv-

statlig aktör eftersom var representerad i parlamentet, men någon officiell armé var den

inte. Kaldor (1999) argumenterar för att globaliseringen och statens försvagade roll

håller på att förändra krigen i vår tid. De ”nya” krigen, som uppstått under 1980- och

1990-talen, utgörs inte längre av väpnade konflikter mellan nationalstater utan invol-

verar en rad icke-statliga aktörer. Man kan därför inte längre skilja mellan privat och

offentligt, statligt och icke-statligt, i samband med ett krig. Globaliseringen, en ökad

global sammankoppling inom politik, ekonomi, militär och kultur, verkar ha konkurrerat

ut staten som inte längre kan hävda sin absoluta ensamrätt till våld. (Kaldor 1999, 1–3)

Behovet av en organisation som Hizbollah ligger, som jag nämnt, i privatiseringen

av säkerheten. På grund av osäkerhet har shiamuslimska grupperingar i Libanon försökt

skapa sig ett större manöverutrymme. Detta har lett till att en privat organisation börjat

utöva militär makt, något som den libanesiska staten inte kunnat kontrollera. Resultatet

är en komplex situation där traditionella sätt att beskriva en konflikt inte räcker till.

2 Till exempel Hufvudstadsbladet använde först efter en vecka (19.7) ordet ”krig” i sin vinjett på

utrikessidorna. Helsingin Sanomat skrev ännu 20.7 om ”krisen” i Libanon i sin vinjett.
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De ”nya” krigen är organiserade på ett annat sätt än tidigare. De stridande parterna

skiljs inte åt av fronter, utan striderna pågår i ett större icke avgränsat område. Dessa

postmoderna krig är röriga och kaotiska i jämförelse med till exempel de två världskri-

gen. Dessutom är det allt mer sällan regelrätta arméer som utkämpar striderna. I styrkor-

na ingår privata grupperingar samt paramilitära och kriminella gäng. Dessa krigare

opererar i små grupper och är utrustade med lätta vapen som till exempel gevär, maskin-

gevär, landminor och små raketer som är lätta att transportera och gömma undan.

(Lindholm Schulz 2002, 36–39)

För det andra har de ”nya” krigen gjort begreppet ”civil” problematiskt. Gränsen

mellan civila och stridande har suddats ut (Lindholm Schulz 2002, 43). Dels har detta att

göra med hur krigen är organiserade. Eftersom krigen saknar tydliga fronter pågår stri-

derna också i tätt befolkade områden, vilket var fallet under Libanonkriget. Är man fort-

farande civil om man går till väpnat motstånd eller till och med på eget initiativ anfaller

fienden? Dels handlar detta om uppluckringen av staten. Privata arméer är inte bundna

till internationella överenskommelser och har sällan uniformer. Det saknas officiella och

formella kännetecken för vem som hör till trupperna. Dessutom rekryterar de privata

arméerna sina krigare bland de civila vars intressen de företräder. I en sådan situation är

det naturligt att gränserna mellan krigare, medhjälpare och sympatisörer suddas ut och

kategorierna flyter in i varandra. Med sin privata armé befann sig Hizbollahrörelsen i

denna situation. I denna kontext utgör civila inte längre en klar motsats till soldater eller

krigare. I min analys av Libanonkriget undviker jag därför ordet ”civil” och talar istället

om ”icke-elit” och ”vanliga människor”.

Dessa två aspekter av krigens utveckling som jag diskuterat här inverkade också

på hur medierna rapporterade om Libanonkriget. De ”nya” krigen förändrar journa-

listernas praktiska arbete och därmed även nyhetstexterna. I postmoderna konflikter är

perspektiven många, men åtminstone följande omständigheter påverkar rapporteringen:

§ Många inblandade aktörer gör att det är svårt att skapa sig en sammanfattande

bild av händelserna eftersom många motstridiga synvinklar lyfts fram.

§ Krig har i regel en internationell dimension eftersom lättillgänglig kommuni-

kationsteknik knyter samman personer med liknande intressen (i detta fall till

exempel Hizbollahanhängare) över hela världen. Dessutom kompliceras krigen

ytterligare av internationell politik.
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§ Det är svårt att veta vem som har befogenheter att uttala sig för en privat aktör.

Vem är dess officiella språkrör ifall det finns motstridiga interna intressen?

§ Avsaknaden av tydligt avgränsade krigsområden gör journalisternas arbete

farligt och försvårar insamlandet av information på fältet.

§ Krigets rörlighet leder till nya former av journalistik, till exempel ”inbäddad

journalistik” där en journalist följer med en krigspart i strid och dokumenterar

striderna på nära håll. Journalistens och soldatens/krigarens roller går in i

varandra, vilket medför risk för partiskhet.

Hur dessa faktorer påverkar den slutliga nyhetstexten är svårt att avgöra exakt även om

man kan lägga fram goda argument för att de ”nya” krigen, dit Libanonkriget hör,

omformar krigsrapporteringen på flera sätt.
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3  Journalister och deras källor

Nyhetskällor är ett brett och etablerat forskningsområde inom medievetenskapen (Sahl-

strand 2000, 12). I detta kapitel diskuterar jag källornas betydelse för journalisterna.

Eftersom jag ser krigsjournalistiken som en form av nyhetsjournalistik behandlar jag

nyhetskällor i allmänhet. Avslutningsvis lyfter jag fram några praktiska aspekter av

krigsrapporteringen som inverkar på relationen mellan krigsjournalister och deras källor.

Sahlstrand (2000) definierar en journalistisk källa med tanke på modern nyhets-

journalistik. En källa är enligt honom en:

”Från journalisten skild person, organisation, skriftligt dokument, dokument medierat via
digitalt nätverk eller arkiv, eller annan artefakt, som framträder i texten och indirekt utgör
underlag för det innehåll som texten förmedlar eller indirekt uttalar dess meddelanden.”
(Sahlstrand 2000, 12)

Definitionen är allomfattande i den meningen att den inbegriper berättade källor och

kvarlämningar, skriftliga och muntliga källor, anonyma och namngivna källor samt

synliga eller osynliga källor i nyhetstexten (jfr Thurén 2003). Kort och gott är källor ett

samlande begrepp för alla de informationskanaler som journalisten använder sig av då

han eller hon skapar en nyhetstext. Man kan dela in forskningen om nyhetskällor i fyra

traditioner som riktar in sig på följande områden (Sahlstrand 2000, 74):

a) interaktionsmönster mellan källor och journalister som en fråga om

dominansförhållanden

b) källanvändning som ett informationsförsörjningsproblem

c) källförekomsten som en fråga om mångfald, opartiskhet eller representation

d) anföringsmönster av källor och andra källrelaterade textuella särdrag

Många källundersökningar kombinerar i praktiken flera olika forskningstraditioner.

Även denna undersökning behandlar flera synvinklar då den riktar in sig på förekomsten

av källor (c) men undersöker källorna utgående från en specifik form av anföring (d).
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3.1  Källors inverkan på nyhetsproduktionen

Forskningen har fört fram källornas stora betydelse för medierna. Även om de onekligen

spelar en central roll inom journalistiken bör man relatera dem till den journalistiska

arbetsprocessen i stort. Det finns flera modeller som beskriver hur medieprodukter

kommer till och vilka faktorer som påverkar den slutliga nyhetstexten. Jag har valt att

åskådliggöra detta med hjälp av Shoemakers och Reeses (1996) hierarkiska modell

(figur 3.1). Modellen delar in inverkan på journalistikens innehåll i fem nivåer. Den

yttersta ringen i figuren, den ideologiska nivån, har det mest övergripande inflytandet

och påverkar alla de andra nivåerna.  Ju närmare mitten av cirkeln man förflyttar sig,

desto konkretare blir perspektivet. Samtidigt minskar graden av påverkan. Cirkeln i

mitten av modellen, individnivån, påverkar därför ingen av de övriga nivåerna.

Figur 3.1 Olika nivåer av inverkan på journalistiken enligt Shoemaker & Reese (1996)

Modellen placerar in källornas inverkan på tre av följande nivåer:

Individnivå. På denna nivå finns faktorer som journalistens kön, etnicitet, utbild-

ning, åsikter, värderingar och yrkesetik (Shoemaker & Reese 1996, 63–103).

Utmärkande för krigsjournalistiken är att reportrar på fältet jobbar i nära samarbete

med varandra. Det har hävdats att detta leder till att journalisternas värderingar

likriktas och att vissa värderingar blir dominerande (Nord et al. 2003, 18).

ideologisk nivå

organisatorisk nivå

extramedial nivå

medierutinnivå

individnivå
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Medierutinnivå. Nivån beskriver sättet på vilket mediet och journalisterna inför-

skaffar, behandlar, bearbetar och paketerar nyheterna. Faktorer som påverkar detta

är nyhetsvärdering, normer, arbetsrutiner och valet av källor (Shoemaker & Reese

1996, 105–137). Journalisternas val av källor är med andra ord delvis kopplat till

mediernas normer och rutiner. Tidspressen som omger de vardagliga rutinerna

antas vara speciellt stor i samband med utrikesrapportering,

Organisatorisk nivå. Denna nivå beskriver hur medieföretaget är organiserat:

dess policy, ekonomi och ägarförhållanden (ibid., 139–173). Då medieföretaget

har ekonomiska intressen till exempel i vapenindustrin kan det antas inverka på

hur journalisterna rapporterar om väpnade konflikter.

Extramedial nivå. Till skillnad från de tidigare nivåerna inbegriper denna nivå

faktorer utanför mediet: källornas tillgänglighet, statlig mediereglering, efter-

frågan, annonsörer och teknologi inverkar på medierna utifrån (ibid., 175–220).

Källors tillgänglighet har en rad demografiska, strukturella och praktiska orsaker.

Också källorganisationernas uppbyggnad, resurser och målsättningar inverkar på

vilka källor journalister kommer i kontakt med.

Ideologisk nivå. Denna nivå är den mest övergripande: journalisterna, publiken

och källorna lever i en värld som formas av kulturella och ideologiska värderingar.

Ideologiska mönster bland journalister kan leda till att vissa källor favoriseras

medan ideologin också påverkar källornas utsagor. (ibid., 221–251)

Modellen har kritiserats för att framställa de olika nivåerna för hierarkiskt. Kritiker

menar att cirkelns inre nivåer också kan inverka på de övriga nivåerna i modellen, vilket

gör den rangordnade uppställningen missvisande. Dessutom beaktar modellen inte tids-

aspekter och olika processers inverkan på varandra. (Sahlstrand 2000, 58) Här tjänar

Shoemakers och Reeses modell ändå sitt syfte eftersom den på ett överskådligt sätt

skiljer mellan olika grupper av faktorer som spelar in i nyhetsproduktionen.

Dessutom visar modellen att källornas roll i processen har olika dimensioner efter-

som källorna befinner sig på flera nivåer samtidigt. Källorna förekommer på mikro- och

makronivå: på medierutinnivån, den samhälleliga nivån och den ideologiska nivån.

Samtidigt finns det, som modellen visar, en rad andra element som påverkar nyhetspro-

duktionen, varför källornas inverkan på nyhetsproduktionen inte bör överbetonas.
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3.2  Det inbördes dominansförhållandet

Journalisters och källors inbördes förhållande har varit föremål för en rad sociologiska

undersökningar. Detta är svårt att undersöka eftersom interaktionen sker utanför offent-

ligheten och ofta är hemlig på grund av källskydd. Man brukar tala om att källor och

journalister gör byteshandel: medierna erbjuder källorna uppmärksamhet medan källor-

na i gengäld förser medierna med information. På så sätt förser källorna journalisterna

med det råmaterial som de sedan omvandlar till nyheter. (Strömbäck 2004, 127) Detta

framställs som ett symbiotiskt förhållande eftersom båda parterna drar nytta av det.

Utbytestanken har ändå kritiserats för att beskriva förhållandet på ett förenklat sätt.

Sahlstrand (2000, 75) menar att man snarare bör se den som en metafor.

Forskningen har av denna anledning riktats in mer på journalisternas och källornas

inbördes maktförhållande. Eller uttryckt som en annan metafor: Vem för dansen mellan

källan och journalisten? Det finns tre huvudsakliga ståndpunkter i denna diskussion: att

journalisterna har ett större inflytande än källorna, att källorna har mest inflytande eller

att sanningen ligger någonstans mittemellan. Sahlstrand (2000, 88–89) ansluter sig till

den tredje ståndpunkten och anser att dominansförhållandet ser olika ut beroende på

sammanhang: maktförhållandet är inte ett statiskt tillstånd och omformas i olika situa-

tioner. Han får medhåll av Strömbäck (2004, 128) som menar att det ständigt pågår ett

slags förhandlingar mellan journalisterna och källorna om informationens nyhetsvärde.

Förhållandet förändras därför beroende på vilken slags information källorna har att

erbjuda. På detta inverkar också konkurrensen mellan källorna och hur enskilda källor

profilerar sig i denna tävlan om uppmärksamhet. Förhållandet mellan elit- och icke-

elitkällor visar på denna punkt en tydlig obalans, vilket jag tar upp i kapitel 5.

Sett ur krigsjournalistikens synvinkel leder knappheten och den ibland uttryckliga

bristen på information till att de få tillgängliga källorna spelar en viktig roll i rappor-

teringen. Källor i krig kan därmed tänkas ha en större inverkan på medierna än i vanlig

nyhetsjournalistik (Nord et al. 2003, 19). Mer allmänt kunde man konstatera att ju

exklusivare en källa är, desto attraktivare och mäktigare blir den. De fall där bristen på

källor framhäver de enskilda källornas position hör ändå till undantagen, menar

Strömbäck (2004). I de flesta fall anpassar sig källorna till medielogiken, dvs. mediernas

produktionsformer och sätt att framställa nyheter. Detta innebär att ju bättre en källa är

på att förutse vad medierna vill ha, desto mera makt har de. Strömbäck gör bedömning-

en att makten över mediernas innehåll huvudsakligen finns hos journalisterna, inte hos
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källorna. Källorna erbjuder olika alternativ men det är journalisterna som slutligen väljer

vilka källor de tilldelar makt och vilka de lämnar utan. (Strömbäck 2004, 132–133)

3.3  Tradering i krigsjournalistiken

Vissa särdrag inom krigsjournalistiken inverkar på relationen mellan journalister och

deras källor. Ur källkritisk synpunkt är krigsrapporteringen långt ifrån i en ideal posi-

tion. Källkritiken intresserar sig för äkthet, tid, beroende och tendens (Thurén 2003, 21).

Jag har valt att här behandla vertikalt beroende eftersom krigsjournalistiken vanligtvis

skiljer sig från annan nyhetsjournalistik på denna punkt.

En källkritisk grundregel är att en förstahandsskälla är trovärdigare än en andra-

handskälla som fungerar som ett slags mellanled i kommunikationen. Men andra ord

kan man konstatera att ju fler personer informationen passerar innan den når journa-

listen, desto lägre är trovärdigheten. Detta beroende hos informationen kallas tradering

(Thurén 2003, 56). Tradering är problematisk både för reportrar som rapporterar från ett

krigsområde och för journalister som bevakar kriget från sin hemmaredaktion. Proble-

men handlar dels om språket, dels om beroendet av andras rapporter.

För det första arbetar många krigskorrespondenter i länder vars språk de inte själva

behärskar. Det krävs ofta tolkar för att de ska kunna kommunicera med sina källor.

Påfallande få journalister uppger om de använt en tolk och vilka deras egna språkkun-

skaper är. Beroendet av tolkning är därför något av en tabu bland utrikesjournalister

(Uskali 2007, 62). Tolkandet är problematiskt eftersom det komplicerar utbytet av infor-

mation och kan leda till både avsiktliga och oavsiktliga missförstånd. Felaktigheterna

kan uppstå på olika sätt: tolken kan missförstå frågan, den intervjuade kan missförstå

frågan, tolken kan missförstå svaret, tolken kan medvetet ändra den intervjuades utsaga

och den intervjuade kan missförstå svaret. (Thurén 2003, 59)

Speciellt vanliga är språkproblemen i länder där befolkningen talar arabiska. Kun-

skaperna i arabiska bland utsända journalister har traditionellt sett varit dåliga. I en

undersökning med 774 utrikeskorrespondenter kunde bara tio journalister själva göra

intervjuer på arabiska. Till exempel i Libanon uppgav bara 15 procent av de sammanlagt

33 korrespondenterna att de hade goda kunskaper i arabiska. (Hess 1996, 83–86) Enkät-

svaren samlades in före år 1996, men Uskali (2007, 63–64) drar slutsatsen att journa-

listernas kunskaper i arabiska fortfarande – trots att mediernas fokus på den arabiska

världen ökat under det senaste årtiondet – kan antas vara långt ifrån tillfredsställande.
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För det andra baserar sig utrikesnyheter, och därmed också nyheter om krig, till

stor del på de internationella nyhetsbyråernas rapporter (Roosvall 2005, 99). Nyhets-

byråerna förser medier med råmaterial som medierna sedan omvandlar enligt egna

nyhetsvärden och behov. Nyhetsbyråerna spelar en central roll inom utrikesjournalis-

tiken och har både fördelar och nackdelar, vilket sammanfattas i tabell 3.1.

Av ekonomiska skäl har långtifrån alla medier egna korrespondenter eller tillfälligt

utsända reportrar, vilket ökar behovet och betydelsen av materialet från nyhetsbyråerna.

Rent källkritiskt är detta problematiskt eftersom de journalister som framställer den slut-

liga medieprodukten inte utgår från förstahandsuppgifter utan baserar sina tolkningar på

den information som andra journalister samlat ihop. Att en del av denna information i

sin tur kommer från översättande andrahandskällor gör saken mer komplicerad.

Traderingen leder därför till att avståndet till de ursprungliga källorna ökar. De

orsaker jag nämnt här leder till att det i regel är mer sällsynt att en utrikesjournalist – i

motsats till en inrikesreporter – personligen intervjuar en källa på ett språk som de båda

behärskar till fullo. Även om krigsjournalistiken då det gäller källanvändning i stort

liknar andra former av nyhetsjournalistik kan man på denna punkt se en klar skillnad.

Tabell 3.1 Nyhetsbyråernas inverkan på medier (Uskali 2007, 90, i min översättning)

fördelar

§ snabbhet
§ förmånlig massproduktion av råmaterial
§ ständig övervakning av nyhetsflödet
§ pålitlighet
§ balanserad rapportering
§ lång tradition
§ tydligt angivna källor

nackdelar

§ ytlighet
§ fragmentering
§ betoning av snabbhet framför pålitlighet
§ risk för att fel sprids snabbt över hela världen
§ de stora angloamerikanska nyhetsbyråernas dominans
§ fokus på nyheter om ekonomi och politik
§ torrt språk
§ risk för överdrifter i vissa situationer

inverkan på
arbetsprocessen

§ skapar en dagordning för redaktionerna
§ erbjuder fattigare medier färdiga nyhetstexter
§ producerar material som medier kan jämföra sin rapportering med
§ fungerar som ett bollplank för idéer
§ sammanställer arkivfakta för bakgrundsartiklar och -inslag
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4  Citatens betydelse i nyhetstexten

Citatens betydelse och form har studerats inom flera discipliner. ”Lånade röster” i roma-

ner och faktatexter har undersökts inom litteraturvetenskap, lingvistik, sociologi och

konversationsanalys. Då det gäller journalistik förefaller studierna främst beröra politisk

journalistik och valdebatter. Detta kapitel fokuserar på citatanvändningen i nyhetstexter.

Jag presenterar det centrala begreppet intertextualitet som genomsyrar hela avhandling-

en och tar därefter upp citatens form, funktion och betydelse.

4.1  Intertextualitet och dess två dimensioner

Nyheter består till stor del av utsagor – åsikter, reaktioner och kritik – som källor försett

journalister med. Nyhetstexter består därför huvudsakligen av återgivet tal3 och känne-

tecknas av att de kombinerar utsagor, eller diskurser, med varandra. (Bell 1991, 53)

”Discourse representation is obviously a major part of the news: representations of what
newsworthy people have said.” (Fairclough 2000, 107)

Samspelet mellan olika röster i en text beskrivs med begreppet intertextualitet. Det

härstammar från litteraturvetenskapen men även faktatexter, däribland nyhetstexter, kan

analyseras ur ett intertextuellt perspektiv. Texter uppfattas som en mötesplats för olika

röster (källor/aktörer/personer) som flätas ihop till en berättelse. Dessa röster ”samtalar”

med varandra då de i tur och ordning har ordet i texten. Rösterna kommenterar det som

sagts tidigare i den aktuella texten eller i andra sammanhang. Samtidigt utgör varje ny

text i sig en grund för framtida texter. En text är därför kopplad till andra texter, tids-

mässigt både framåt och bakåt. (Ledin 1997, 63–65) Texten kan beskrivas som en del av

en dynamisk process där olika röster och texter står i dialog sinsemellan: texten bildar

ett nätverk av referenser till andra texter. (Boje 2001, 74) Enligt ett intertextuellt synsätt

kan texten således inte skiljas från samhället och historien:

”Att historien påverkar en text beror på att texten på olika sätt besvarar och omarbetar
tidigare texter, samtidigt som den tilltalar och föregriper framtida texter.” (Ledin 1997, 64)

3 Jag har valt att översätta de etablerade termerna ”reported speech” och ”speech representation” till

”talåtergivning” (jfr Nylund 2003, 83).
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Intertextualiteten har sitt ursprung hos den ryske filosofen och litteraturkritikern Mikhail

Bakhtin, men själva termen härstammar från den bulgarisk-franska filosofen Julia Kris-

teva. Ledin menar att Bakhtins ursprungliga tankar är så associativa att det är svårt att

urskilja någon mer systematisk metod i dem (Ledin 1997, 64). Snarare utgör inter-

textualiteten ett filosofiskt perspektiv som kan tillämpas på olika sätt. Bakhtins grund-

tankar har omformats för mer specifika ändamål, till exempel medieanalyser.

Boje (2001) skiljer mellan horisontell och vertikal intertextualitet. Ledin (1997)

ger dimensionerna mer beskrivande namn: textsamspel respektive normsamspel.

Textsamspel. Textsamspelet berör manifesta texter och hur deras närvaro i en

annan text framställs med hjälp av citattecken, referatmarkörer, anföringssatser,

fotnoter, hyperlänkar med mera. Textsamspelet fokuserar med andra ord på inbäd-

dade texter, ”texter-i-texten”, och hur de förhåller sig till varandra. (Boje 2001, 92;

Ledin 1997, 67)

Viktiga frågor i en textsamspelsanalys är: Vem har ordet? Vem talar för

vem? Hur inkluderas texterna? Textsamspelet är en manifestering av de sociala

positioner som skapas i texten och analysen strävar efter att granska de inbäddade

rösternas inbördes maktrelationer och auktoritet. (Boje 2001, 77; Ledin 1997, 71)

Överfört till ett journalistiskt sammanhang granskar textsamspelsanalysen källors

inbördes relationer i nyhetstexten och hur journalisten förhåller sig till olika källor.

Normsamspel. Normsamspelet är mer abstrakt och berör förhållandet mellan olika

diskurstyper eller textnormer. Dessa textnormer ger upphov till diskurssystem som

består av en uppsättning genrer, diskurser och stilar. En normsamspelsanalys

undersöker alltså de textnormer som texten baserar sig på. Den centrala frågan är:

Hur talar den som har ordet? (Boje 2001, 92; Ledin 1997, 67, 72)

Intertextualitet med dess fokus på förhållandet, samspelet och maktbalansen mellan

olika källor i en nyhetstext är ett relevant begrepp för denna avhandling. Eftersom jag

koncentrerar mig på direkta citat, manifesta ”texter-i-texten”, är undersökningen främst

en analys av textsamspelet. Samtidigt intresserar jag mig för hur källorna uttrycker sig,

dvs. normsamspelet i mitt material. Eftersom jag inte går närmare in på diskurser och

genrer och mest nuddar vid stilar är normsamspelet ändå av mindre betydelse.
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4.2  Olika former av citat

Textsamspelet beskriver hur en text bäddas in i en annan, vilket främst sker med hjälp

av direkt eller indirekt anföring. Med direkt anföring gör man anspråk på att ordagrant

återge eller citera det som någon sagt. Med indirekt anföring avser man att återge inne-

börden eller referera det som någon sagt. (Nylund 2003, 83) Det finns ytterligare en

blandform, fri direkt anföring, som härstammar från litteraturen men ibland förekommer

också i nyhetsjournalistik. Redeker (1996, 222–231) beskriver och ger exempel på olika

slags anföringar4 ur ett journalistiskt perspektiv:

Direkt anföring. Talet återges i form av citat som beaktar de ursprungliga formu-

leringarna. Utsagan är så ”objektivt” återgiven som möjligt eftersom journalisten i

princip inte förändrar dess innehåll eller form över huvudtaget.

Exempel: Hon sa: ”Nå okej, jag ska gå.”

Indirekt anföring. Talet återges ur journalistens synvinkel. Första och andra

person byts ut mot tredje person och tidsformerna förändras. Journalisten kan

omforma utsagan så länge dess innehåll stämmer överens med originalet.

Exempel: Hon sa att hon skulle gå.

Fri indirekt anföring5. Fri indirekt anföring påminner om både direkt och indirekt

anföring och kan ses som blandning av dessa. Dels liknar den direkt anföring efter-

som källans sätt att uttrycka sig, dvs. utsagans form, återges även om detta sker

utan citattecken. Dels närmar den sig indirekt anföring med tanke på journalistens

stora inflytande över utsagans form: journalisten ändrar på formuleringar och

uttryck. I båda fallen grumlar ändå fri direkt anföring till gränsen mellan källa och

journalist.

Exempel: Nåja, okej, hon skulle väl gå då, [sa hon efter en paus].

Direkta anföringar markeras med anföringstecken. Vanligast är citattecken, ”pratminus”

eller kursiv stil, men medier är inte konsekventa. Rubriker och ingresser som är uppen-

bara citat lämnas av främst layouttekniska skäl ibland utan anföringstecken. (Redeker

4 Redeker använder termen ”diskurs”, men jag har i detta sammanhang valt att för tydlighetens skull tala

om det mer svenska begreppet ”anföring”.
5 Cassirer (2003, 159) kallar detta ”svävande framställning” eller ”inlevande framställning”.
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1996, 223; Waugh 1995, 138–139, 150–154) Ett typiskt exempel är tidningsrubriker

som exempelvis ”NN: Nu jag har fått nog”, där det direkta citatet inte markeras på något

formellt sätt. Man kan dra slutsatsen att anföringstecken visserligen är kännetecknande

för direkt anföring, men att de i praktiken inte alltid används. Problemet är att det då blir

en tolkningsfråga vad som är ett direkt citat.

Samma tolkningsproblem rör indirekt anföring där gränsen mellan journalistens

och källans text är otydlig (jfr Sahlstrand 2000, 132–133). Eftersom indirekt anföring

innebär att journalisten omformulerar källans utsaga måste man fråga sig i vilken mån

journalistens ordval förändrat innebörden (Fairclough 2000, 105). Också Waugh (1995,

163–164) betraktar indirekta citat som en problematisk kategori: indirekt anföring märks

inte ut typografiskt och kan till sin form variera kraftigt.

I jämförelse är ändå direkt anföring betydligt tydligare markerad än indirekt anfö-

ring. Eftersom direkta citat på mer entydiga grunder går att urskilja i längre nyhetstexter

har jag valt att enbart undersöka dem i mitt material. Med tanke på att källans ordval och

formuleringar i princip återges ordagrant talar han eller hon dessutom direkt till läsaren.

Eller för att uttrycka detta via intertextualitet: källan återges i nyhetstexten i oförändrad

form, vilket skapar en direkt länk mellan läsaren och källan. Detta gör de direkta citaten

speciellt betydelsefulla för den bild vi skapar oss av olika källor.

4.3  Citaten som retorisk objektivitetsritual

Journalister samlar information framför allt via muntliga intervjuer. Den främsta orsa-

ken är att detta sparar tid: muntlig information är i regel fokuserad, enkelt uttryckt och

ger användbara citat (Bell 1991, 57). Det är därför symtomatiskt att källor citeras så pass

ofta i nyhetstexter, direkt och indirekt.

Tuchman (1972) beskriver användningen av citat som en objektivitetsritual där

journalister strävar efter att framhäva sin formella och yttre ”objektivitet”. Genom att

framställa sig själva som ”objektiva” vill journalister gardera sig mot anklagelser och

åtal. Motiven bakom objektivitetsritualen är rationella. Medier presenterar information

som journalisterna valt ut och vävt samman i sina nyhetstexter. Därför är det i första

hand journalisterna som ställs till svars för texternas trovärdighet. Tuchman lyfter fram

risken att bli ställd inför rätta som ett speciellt skrämmande hot, vilket ger upphov till en

strategisk försvarsmekanism där journalister försöker framhäva ”objektiviteten” i sin

rapportering. (Tuchman 1972, 663) Som jag tolkar hennes teori är det främst av rädsla
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om sitt eget skinn som journalister strävar efter att understryka sin egen opartiskhet som

en del av arbetsrutinerna.

Ett sätt att understryka sin ”objektivitet” är att använda citat. På så vis låter journa-

lister källorna tala för sig själva och betonar att de bara refererar andras utsagor, inte

uttrycker egna åsikter. Tuchman gör ingen tydlig skillnad mellan direkta och indirekta

citat, även om det framgår att hon syftar på direkta citat med tydligt utsatta anförings-

tecken. Citattecknen visar att informationen härstammar från en viss källa. De bidrar

också till att skapa en teoretisk tudelning mellan journalisterna och nyheternas innehåll.

Tuchman är ändå medveten om att det i praktiken inte går att skilja mellan journalisterna

och nyhetstexterna: medierna tar ställning då de väljer vilka källor de intervjuar och

vilka nyheter de publicerar. Poängen med objektivitetsritualen är snarare att journalister

har ett egoistiskt behov att skydda sig för kritik. (ibid., 668–671)

Objektivitetsritualen skulle på ett enkelt och trovärdigt sätt förklara varför citat är

så pass vanliga i nyhetstexter. Tuchman målar ändå upp en onödigt fyrkantig bild av

journalister då hon menar att de mest oroar sig för anklagelser och åtal. Jag anser att

medieföretagets ekonomi och popularitet är betydligt viktigare incitament eftersom de

påverkar journalisternas löner och arbetsplatser på en mer daglig basis.

van Dijk (1988) lyfter också fram ekonomin då han beskriver citatens betydelse.

Han understryker nyhetsretorikens strävan efter att bygga upp en illusion av sanning.

Journalisterna framhäver texternas faktamässighet genom att redovisa sina källor och

tydligt ange vilken information och vilka utsagor olika källor bidragit med. Frågan om

nyhetstexternas sanningsenlighet är av mindre betydelse eftersom det är illusionen som

är det centrala. Förstahandskällor har i detta hänseende en speciell retorisk funktion

eftersom deras trovärdighet är större, vilket förstärker illusionen. (van Dijk 1988, 86) Ett

medium är i regel ekonomiskt beroende av sin publik och sina annonsörer och därför är

dess trovärdighet, illusionen av sanning, ett viktigt ekonomiskt argument.

4.4  Citatens funktioner

Vilka funktioner har citaten i en nyhetstext? Citaten presenterar information, exemplifi-

erar, bekräftar, evaluerar och förklarar (Nylund 2003, 86). Vincent och Perrin (1999) har

studerat hur tal återges i ostrukturerade samtal, dvs. hur man inkluderar andras utsagor i

muntliga berättelser. Det går inte att dra en direkt parallell till skrivna nyhetstexter, men

det faktum att det finns många likheter mellan tal och skrift gör studien relevant också

ur ett medieperspektiv. Forskarna har beaktat alla slags anföranden, både direkta och
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indirekta, och undersökt deras funktion i samtalen. Enligt studien kan det återgivna

talets funktioner delas in i fyra kategorier som inte är ömsesidigt uteslutande (Vincent &

Perrin 1999, 294–303):

Narrativ funktion. Citaten utvecklar och för vidare berättelsen kronologiskt.

Åsiktsfunktion. Citaten återger berörda personers bedömningar av en viss fråga.

Stödfunktion. Citaten fungerar som stödargument eller ger exempel.

Auktoritetsfunktion. Citatets fungerar som ett slags tes i sig och källan stöder

utsagan på sin egen auktoritet. Dessa citat påminner till sitt innehåll mycket om

journalistens egen text i den bemärkelsen att de består av självständiga påståenden.

Citaten kopplas däremot tydligt ihop med källan, vilket gör att journalisten kan

distansera sig till utsagan på ett liknande sätt som i Tuchmans objektivitetsritual.

Vincent och Perrin har kartlagt funktionen hos 2 440 fall av återgivet tal i transkriberade

fria samtal. Fördelningen mellan kategorierna visar att den narrativa funktionen är över-

lägset viktigast bland citaten (52 %) medan de tre övriga kategorierna är i stort sett

jämnstora (ibid., 305).

Enligt min mening är indelningen problematisk eftersom den narrativa funktionen

kunde fungera som ett substitut för Vincents och Perrins övriga tre kategorier. Den

narrativa funktionen är också ur en journalistisk synvinkel dominerande – för att inte

säga allrådande – eftersom nyhetstexten som helhet är en narrativ berättelse. Det innebär

att varje mening och textstycke i princip är narrativa, oberoende om de är journalistens

egen text eller källans utsaga. Därför kan man inte göra en direkt jämförelse med

nyhetstexter. Jag tolkar snarare undersökningen som en beskrivning av hur berättelser i

allmänhet, muntliga såväl som skriftliga, är uppbyggda med hänseende till citat. Åter-

givet tal tycks med stöd av Vincents och Perrins studie vara ett naturligt sätt att föra en

berättelse framåt. Man kan dra slutsatsen att citaten i nyhetstexter återspeglar mer djup-

gående strukturer i berättandet: att en god berättelse förväntas innehålla också andra

röster än berättarens egen. Denna tanke ligger nära den intertextuella synen på texter.

Förutom att föra fram en berättelse kan citat ha en kommenterande funktion.

Funktionen passar inte entydigt in i någon av kategorierna ovan och jag nämner den

därför skilt. Citaten i en text medför byten mellan journalistens beskrivning och
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källornas värdering: journalisten presenterar information som värderas i citaten (Nylund

2003, 87). På detta sätt behöver de ”objektiva” journalisterna inte själva kommentera

informationen utan låter källorna framföra ståndpunkter.

Vissa funktioner gäller specifikt direkta citat. Enligt Bell (1991) har direkta citat

tre huvudsakliga funktioner som delvis redan berörts. För det första förefaller källans

egna utsagor vara speciellt obestridliga om de citeras direkt. För det andra bidrar direkta

citat till att markera distansen mellan källan och journalisten. För det tredje kryddar de

direkta citaten texten med källans egna ord. (Bell 1991, 207–209) Detta med att ”krydda

texten” är en vanlig metafor i läroböcker för journalister. Det kan ses som en form av

dramatisering eftersom direkta citat livar upp en nyhetsberättelse.

Direkta citat förefaller vara speciellt vanliga i fråga om icke-elitkällor. Taavila

(1997) har jämfört användningen av källor i anglosaxiska tidningar6 i samband med rap-

porteringen om två jordbävningar under 1990-talet. Undersökningens tydligaste resultat

är att ögonvittnen och andra icke-professionella källor genomgående citeras med direkt

anföring i en klar majoritet av fallen, oberoende av tidning. Taavilas material är visser-

ligen inte stort, sammanlagt 184 källor, men resultaten är intressanta med tanke på att

det inbegriper fyra tidningar och material från två skilda år. Det verkar alltså finnas ett

samband mellan direkt anföring och ögonvittnesskildringar.

Taavila (1997, 70–71) nämner tre huvudsakliga orsaker till den höga andelen

direkta citat bland ögonvittnen och icke-professionella källor. För det första är ögon-

vittnesskildringar sällan svårförståeliga och kräver ingen närmare förklaring. Citaten kan

därför användas i oförändrad form. För det andra är syftet med citaten att skapa en färg-

stark och känslosam beskrivning av vad som hänt. Av denna orsak föredrar journalister

direkta citat som är konkreta, dramatiska och effektiva. För det tredje kan direkta citat

inleda nyhetstexten så att läsaren förflyttas direkt till händelsernas centrum.7

Då det gäller icke-elitkällor menar van Dijk att igenkänning hos publiken är en

viktig orsak till att de citeras. Intervjuer med vanliga människor ger läsaren en känsla av

att vara på plats där nyheten utspelar sig. (van Dijk 1988, 86)

Sammanfattningsvis kan man ringa in en rad olika funktioner hos citaten i en

nyhetstext. Funktionerna varierar beroende på hur de är formulerade och denna genom-

gång gör inga anspråk på att vara fullständig. Litteraturen verkar ändå peka ut tre huvud-

sakliga användningsområden för citat inom nyhetsjournalistiken. Man kunde tala om en

6 Amerikanska The New York Times och International Herald Tribune samt brittiska The Guardian och

The Independent.
7 Detta retoriska knep kallas in medias res, ”in i sakens mitt”(Cassirer 2003, 210).
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formmässig, innehållsmässig och strategisk funktion. För det första har citatens form en

dramatisk funktion: de framhäver nyhetstextens retorik och stilistik och gör den mer

personligt färgad. För det andra är citatens innehåll en del av berättandet och bidrar till

att föra texten framåt genom att bland annat kommentera och värdera den. Slutligen är

citaten en journalistisk strategi för att framhäva ”objektiviteten” och sanningsvärdet i en

nyhetstext samtidigt som journalister med hjälp av citat betonar sin personliga distans

till de ”fakta” och utsagor som återges.

4.5  Från intervju till citat

På vilka grunder väljer journalister ut vilka utsagor de citerar? Sannolikheten att en

utsaga citeras direkt är överlag större om den är kort, koncis, färgstark och har ett mer-

värde jämfört med ett indirekt citat med samma information (Bell 1991, 207–209).

Atkinson (1988, 131) betonar retorikens betydelse. Speciellt effektiva är budskap

som är formulerade som kontraster eller tredelade listor. Med hjälp av dessa retoriska

figurer är det möjligt att på ett snärtigt och koncist sätt förenkla ett komplicerat påstå-

ende. Tredelade listor ökar förståelsen eftersom publiken förväntar sig ett tredje av-

slutande påstående, vilket gör publiken mer mottaglig för information. Listor ger ett

komplett intryck och antyder att allt som bör sägas redan har sagts. (ibid., 157–160)

Clayman (1995) har undersökt hur enskilda utsagor i tv-sända valdebatter tenderar

att överskugga resten av det som sagts i programmet. Han kallar dessa utsagor för

defining moments, citat som definierar debatten i sin helhet och som är det enda som

medier efteråt fäster uppmärksamhet vid. Det finns tre kriterier enligt vilka journalister

väljer citat (Clayman 1995, 124–127):

Citaten har narrativ relevans. Clayman menar att journalister oundvikligen

närmar sig ett ämne med en viss grov uppfattning, en vinkling, som beskriver hur

slutprodukten ska se ut. Vinklingen är inte statisk och de anpassar och utvecklar

den efter hand. Journalister tenderar att välja citat ur ett intervjumaterial utgående

från denna förhandsuppfattning. I samband med politiska val fokuserar medier på

det dramatiska i valkampen och favoriserar därför vasst formulerade uttalanden.

Citaten är uppseendeväckande. Olika retoriska stilmedel tenderar att framhäva

vissa utsagor, vilket gör det mer sannolikt att de citeras. Avvikelser från normerna,

även om de bara är små, brukar också väcka ett stort medialt intresse.
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Citaten kan extraheras. Uttalanden citeras oftare om de kan citeras utanför sitt

ursprungliga sammanhang. Detta ökar citatens användbarhet eftersom de passar in

i olika nyhetstexter och inte kräver en förklaring för att vara förståeliga. I eter-

medier är denna extraheringsmöjlighet ännu större eftersom det korta formatet

förutsätter att intervjuer kan spjälkas upp i korta men förståeliga sound bites.

Claymans studie utgår från inrikespolitiska debatter där kandidaterna argumenterar mot

varandra. Val framställs ofta som en strid mellan kandidater som företräder olika intres-

sen (Clayman 1995, 124). Därför är kriterierna ovan relevanta även för krigsjournalistik

som på ett mer konkret plan lyfter fram motstridiga intressen.

4.6  Citatens förändrande verkan

I vilken mån förändras en utsaga då den bäddas in i en nyhetstext? Den allmänna princi-

pen är att direkta citat ordagrant återger källans utsaga. I praktiken citeras ändå källor

sällan bokstavligt och undersökningar visar att journalister i regel ändrar formulering-

arna också i de direkta citaten. (Caldas-Coulthard 1994, 303; Linell 1998, 47) Symto-

matiskt är att ett av de vanligaste klagomålen från nyhetskällor är att de blivit felaktigt

citerade (Bell 1991, 220).

I extremfall kan direkta citat vara påhittade. Pressmeddelanden brukar innehålla så

kallade ”pseudocitat” som formuleras av informatörer innan de godkänns av den på-

stådda källan inom företaget. Ibland får källan inte ens se sina egna ”citat” innan de går i

tryck. (ibid., 60) Pseudocitat bör ändå betraktas som en rätt sällsynt företeelse.

En orsak till att citat omformuleras är skillnaden mellan tal och skrift. Texten är –

till skillnad från det fria talet – lineär, vilket innebär att en talakt alltid reduceras då den

återges i skrift (Caldas-Coulthard 1994, 297). En utsaga blir svårförståelig om den skrivs

ned med de upprepningar, pauser och trevande ordval som kännetecknar muntliga fram-

ställningar. Detta innebär att den citerade källans röstläge, intonation och pausering

sällan återges. (Waugh 1995, 155–156) En annan orsak till att direkta citat förändras är

att vissa utsagor måste översättas, vilket jag berört i föregående kapitel.

Det finns också en teknisk aspekt. Hur registreras en intervju: med hjälp av band-

upptagning eller anteckningar? Särskilt tidningsjournalister berörs av detta eftersom de

till skillnad från etermediejournalister inte alltid bandar sina intervjuer. Tidningsjourna-

lister tenderar att skriva ned intervjusvar i form av korta anteckningar, vilket gör det

omöjligt att garantera en ordagrann återgivning av det som sagts.
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Även om direkta citat beskrivs som kopior av den ursprungliga utsagan finns det

både teoretiska och praktiska anledningar att misstro detta. van Dijk (1988) menar ändå

att det är irrelevant om citaten är fullständigt korrekta eller inte. Huvudsaken är att de

utger sig för att vara exakta återgivningar eftersom de direkta citatens retoriska funktion

baserar sig på denna illusion (van Dijk 1988, 87).

Jag vill slutligen knyta ihop dessa iakttagelser med begreppet intertextualitet. I ett

intertextuellt perspektiv kan ett citat rent principiellt inte återge en utsaga med alla dess

ursprungliga betydelser. Då en utsaga plockas ut och placeras in i nya kontexter under-

ställer det sig en annan röst. Beroende på hur ett citat bäddas in i en annan text kan det

framstå på olika sätt och få nya betydelser. (Waugh 1995, 155) Detta kallas för rekon-

textualisering och innebär att delar av texter – ord, textpassager, argument – flyttas

mellan olika kontexter och sätts in i nya ramar (Linell 1998, 21, 33). Direkta citat är ur

denna synvinkel inget neutralt framställningssätt. Citaten är istället ett slags selektiv

återgivning, oberoende av hur ordagranna och exakta citaten är. Samtidigt återspeglar

citaten oundvikligen journalistens egen text och de betydelseramar som den omger

citaten med.



32

5  Den selektiva krigsjournalistiken

Medievetenskapen utgår från att medier har en stor inverkan på det moderna samhället.

De tolkningar som medierna presenterar påverkar därför vårt sätt att uppfatta världen

och andra människor. Medierna, och då framför allt nyhetsmediernas, symboliska makt

har resulterat i en omfattande kritik av journalistikens sätt att framställa personer med

annan kulturell eller etnisk bakgrund än mediernas tilltänkta publik. Särskilt krigsjour-

nalistiken har utpekats för att bidra till strukturell diskriminering, alltså en negativ

särbehandling av vissa människor (Nohrstedt 2006).

I korthet går kritiken ut på att krigsrapporteringen stöder ett dualistiskt tänkande

som skiljer ”Oss” från ”Dem”. Denna uppdelning i ”Vi” och ”Andra” leder enligt kriti-

kerna till en svartvit världssyn som framhäver motsättningarna och olikheterna mellan

olika folkgrupper. En sådant tänkande anses vara en av de främsta orsakerna till krig och

konflikter genom tiderna (Nohrstedt 2006, 259). Termen ”andrafiering” beskriver denna

process: man understryker Andras olikhet i jämförelse med den normalitet som det som

man uppfattar som Vi står för. Processen understryker verkliga eller föreställda skill-

nader mellan personer, vilket skapar avstånd och ojämlikhet människor emellan. (Dele-

gationen för mänskliga rättigheter i Sverige 2007, 19) Andra närbesläktade begrepp som

representation, kategorisering och stereotypisering beskriver samma fenomen ur lik-

nande synvinklar.

Detta kapitel beskriver utgående från tidigare forskning hur krigsrapporteringen

antas särbehandla vissa grupper av människor. Den strukturella diskrimineringen verkar

omfatta såväl icke-elitkällor som kvinnor och personer från geografiskt och kulturellt

avlägsna platser. Medierna visar sitt medlidande med omvärlden, men på ett synnerligen

selektivt sätt. Med tanke på Libanonkriget går jag här specifikt in på hur medierna fram-

ställer den muslimska och arabiska kulturen. Jag tar däremot inte upp mekanismerna

bakom andrafiering utan sammanfattar vissa trender i medierna.

5.1  Elitens dominans över icke-eliten

En rad undersökningar visar att medier överlag innehåller betydligt fler elitkällor än

icke-elitkällor, oberoende av sammanhang eller genre (Strömbäck 2004, 131). Också i

fråga om krigsjournalistik är denna trend tydlig. Nord et al.:s (2003) analys av riks-
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svenska mediers8 rapportering om Irakkriget 2003 är ett exempel på detta. Studien visar

att irakiska medborgare, dvs. den lokala icke-eliten, förekom som källa i knappt var

tionde tidningsartikel (n=794) och tv-inslag (n=336). Någon direkt jämförbar siffra finns

inte för elitkällornas del, men studien visar ändå att eliten klart och tydligt överskuggade

icke-eliten. (Nord et al. 2003, 73–74)

Resultaten stämmer överens med en klassisk undersökning av utrikesrapporter-

ingens nyhetskriterier. Galtung och Ruge (1965, 75–77) konstaterar att ju avlägsnare ett

land är i kulturell mening, desto sannolikare är det att medierna rapporterar om elitens

handlingar. Icke-eliten förlorar följaktligen i betydelse. Då det gäller Irakkriget, som

utspelade sig i en annan kulturell miljö och annan del av världen, ter det sig därför

naturligt att det främst var elitens handlingar och utsagor som behandlades som nyheter i

västerländska medier. I ett nordiskt sammanhang understryks avståndet mellan publiken

och de krig som medierna rapporterar om ytterligare: vår kulturella och geografiska

distans till de stora krigen i vår tid och vår relativt neutrala roll i internationell politik

leder till att nordiska medier genomgående behandlar avlägsna krig och konflikter.

Elitens dominans är kopplad till definitionen av en nyhet: det som en auktoritär

källa säger i offentligheten har mer eller mindre automatiskt nyhetsvärde eftersom det

berör många människor (Strömbäck 2004, 132). Dessutom förser elitkällor medierna

med information via rutinartade kanaler som till exempel presskonferenser och press-

meddelanden (Shoemaker & Reese 1996, 129). Elit- och icke-elitkällor tilldelas därför

olika roller. Bell skiljer mellan två slag av källor: informationsförmedlare, som förser

journalister med information, och nyhetsaktörer, som reagerar på det som andra sagt.

(Bell 1991, 191) Medan den första gruppen av källor framstår som en aktiv aktör i

medierna förblir den senare passiv. Elitens huvudsakliga roll blir då att förmedla nyhet-

erna medan icke-elitens roll blir att reagera på dem.

Denna ojämlika rollfördelning gör det svårt för icke-eliten att nå över nyhetströ-

skeln och att bli citerade som aktiva förmedlare av information, vilket leder till att eliten

i princip har företräde till det offentliga rummet. Icke-elitkällor citeras i huvudsak då de

utsatts för brott, olyckor eller katastrofer. Denna inbyggda hierarki avspeglar sig även i

hur källor citeras. Ju tydligare en källa tillhör eliten, desto mer ordagrant tenderar jour-

nalister att citera honom eller henne (Bell 1991, 194, 205).

8 Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen samt Nyheterna (TV4), Aktuellt (SVT)

och Rapport (SVT)
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5.2  Obalans mellan kvinnor och män

Forskningen visar på ett tydligt mönster också för hur medierna använder källor av olika

kön. Kvinnliga källor är överlag betydligt ovanligare än manliga källor (Delegationen

för mänskliga rättigheter i Sverige 2007, 30–31). Till exempel i rikssvenska morgontid-

ningar utgörs de synliga källorna till 23 procent av kvinnor och till 77 procent av män

(Sahlstrand 2000, 135). Också i ett globalt perspektiv tycks könsfördelningen följa

samma mönster. Data från 76 länder visar att 21 procent av nyhetssubjekten, dvs. de

personer som intervjuas eller som nyheterna handlar om, är kvinnor och 79 procent män

(GMMP 2005, 17, 22). I Finland är nyhetssubjekten till 29 procent kvinnor och till 71

procent män (ibid., 119).

Två undersökningar av brittiska medier fokuserar mer specifikt på citerade källor.

I The Times och BBC World Service var könsfördelningen mellan källorna (n=559)

ännu mer obalanserad: 11 procent var kvinnor och 89 procent män. I The Guardian, The

Independent och The Times var 14 procent kvinnor och 86 procent män av sammanlagt

527 citerade källor. Dessa exempel visar klart och tydligt att kvinnor är underrepresen-

terade i nyhetstexter. (Caldas-Coulthard 1994, 307)

Man kan också här urskilja en tydlig rollfördelning mellan könen eftersom män

och kvinnor i regel uttalar sig om olika ämnen. Medan män intervjuas främst i professio-

nella sammanhang uttrycker sig kvinnor inom den privata sfären, alltså då de tillhör

icke-eliten. Detta innebär att medier citerar kvinnor framför allt då de uppträder som

mödrar, döttrar, fruar, änkor, popstjärnor eller omslagsflickor, page three girls. På så vis

lever gamla könsroller vidare i medierna. (ibid., 304–305)

5.3  Från ”kliniskt krig” till ”krigets sanna ansikte”

Samtidigt som icke-eliten tydligt utgör en minoritet i medierna har fokus i krigsrapport-

eringen allt mer flyttats till vanliga människor och det mänskliga lidandet. Nohrstedt

(2006) beskriver hur åtminstone den nordiska krigsjournalistiken i ljuset av en rad

undersökningar tydligt förändrats sedan början av 1990-talet. Man kan urskilja liknande

trender också i andra länders rapportering, men man bör minnas att medier av olika

nationalitet arbetar utgående från vitt skilda utrikespolitiska ramar.

Medierna gav i sin rapportering om Gulfkriget 1990–1991 bilden av ett ”kliniskt

krig”. Medierna hänvisade till de så kallade ”smarta bomberna”, precisionsvapen som

tack var sin avancerade teknologi påstods träffa mycket noggrant avgränsade mål. De
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allierade trupperna beskrev genomgående konflikten som ett högteknologiskt krig utan

oskyldiga civila offer. Ingående studier av rapporteringen har visat att medierna svalde

denna propaganda med hull och hår eftersom internationella medier nästan inte alls

rapporterade om civila offer. (Nohrstedt 2006, 268–270)

De allierades iscensättning av kriget visade sig senare vara missvisande. De ”smar-

ta bomberna” utgjorde i själva verket bara en liten del av alla de bomber som användes i

Irak. Inte heller den utlovade precisionen visade sig hålla streck och antalet civila döds-

offer uppskattades efteråt till uppemot 500 000. (ibid., 268–270)

I samband med Kosovokonflikten 1999 beskrev NATO på ett liknande sätt sina

bombningar av serbiska mål som ett kliniskt krig. Rätt snart började ändå bilden blekna

då det visade sig att NATO hade attackerat även civila mål och spridit ut missvisande

information om sina operationer. Detta ledde till att åtminstone norska och rikssvenska

medier intog en betydligt mer skeptisk position till militäralliansen och allt mer började

lyfta fram de civila offren i sin rapportering (ibid., 273–274).

Utvecklingen fortsatte i samma riktning. I samband med Irakkriget 20039 foku-

serade rapporteringen på det mänskliga lidandet i betydligt högre grad än under tidigare

krig. Speciellt tydlig var förändringen i förhållande till Gulfkriget.

Sammanfattningsvis kan man urskilja en långsiktig trend som visar att rapporte-

ringen allt mer uppmärksammar krigens konsekvenser för civilbefolkningen. Detta är

åtminstone fallet med rikssvenska medier. I samband med Irakkriget var denna utveck-

ling kopplad till en annan trend: antalet frilansjournalister ökade markant, vilket ledde

till att den internationella journalistkåren hade betydligt fler representanter på plats i

krigsområdet än under tidigare konflikter. (ibid., 285)

Vilka är då de viktigaste orsakerna till att medier intresserat sig allt mer för

”krigets sanna ansikte”? Krigsskorrespondenter använder ofta denna ansiktsmetafor för

att beskriva krigsjournalistikens humana vinkling, har Nohrstedt (2006, 270) märkt.

Dels kan det ökade intresset förstås vara ett uttryck för allmän altruism. Dels handlar det

om en professionell strategi, vilket den historiska resumén ovan åskådliggjort. Fokus på

den vanliga människan, medlidandediskursen som det ofta kallas, är ett sätt för journa-

lister att värna om sitt oberoende och sin integritet gentemot krigets eliter. Då journa-

lister lyfter fram mänskligt lidande vill de visa att de inte följer makthavarnas intressen

eller påverkas av propaganda som under det ”kliniska” Gulfkriget. (ibid., 275)

9 Med Irakkriget avser Nohrstedt det krig som utkämpades mellan allierade och irakiska trupper våren

2003. Officiellt avslutades det efter en dryg månad då Saddamregimen föll. I praktiken har kriget ändå

fortsatt och när jag skriver detta, fem åt efter att offensiven avslutades, pågår det fortfarande.
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Intressant nog följer denna strategi samma logik som Tuchmans objektivitetsritual

i föregående kapitel: genom att citera källor framställer sig journalisten som en ”objek-

tiv” rapportör. Att intervjua vanliga människor i ett krig uppfyller således båda dessa

professionella strategier.

5.4  Den selektiva offerrollen

Mediernas medlidande, men också de roller som olika slags källor tilldelas, gör att

medier beskriver icke-eliten som offer, dvs. någon som blivit utsatt eller drabbats av

något negativt. Offerrollen är förknippad med oskuld och hjälplöshet, vilket paradoxalt

nog ger dem som råkat illa ut en hög status i rapporteringen. Undersökningar visar ändå

att alla icke-elitkällor inte automatiskt får denna status utan att offerrollen formas av

politiska och kulturella faktorer.

Herman och Chomsky (1994) skiljer mellan ”värdiga” och ”ovärdiga” offer.

Offren får olika förtecken beroende på hur medierna och deras publik uppfattar förtyck-

aren, dvs. den som utsatt offren för något. Författarna tar sina exempel ur internationell

politik och jämför olika länder med varandra. Om ett land uppfattas som fientligt är dess

offer värdiga. Om däremot ens egna myndigheter behandlar någon på samma sätt upp-

fattas han eller hon som ett ovärdigt offer. Herman och Chomsky utgår från amerikanska

medier och stöder sin tes på omfattande kvantitativa data. Deras undersökning visar att

faktamässigt mycket liknande händelser uppmärksammas på olika sätt beroende på

vilken status offren får: värdiga offer skapar stora rubriker medan ovärdiga offer tigs

ihjäl. (Herman & Chomsky 1994, 37)

Värdiga offer kan dessutom vara ”ideala” i varierande grad. Barn, kvinnor och åld-

ringar är ideala offer i den västerländska kulturen. Om någon av dessa behandlas illa

anses de i regel vara mer utsatta och hjälplösa än fullvuxna män. Detta kan kopplas till

den tidigare diskussionen om kvinnor som passiva representanter för den privata sfären

vid sidan av mannen inom den aktiva, professionella sfären. Man bör ändå minnas att

uppfattningen om ideala offer varierar mellan kulturer och tidsperioder, likaså är skalan

flytande i västerländska sammanhang. (Höijer 2004, 516–517)

Höjer (2004) har genom att intervjua nordbor om hur de reagerar på våldsamma

tv-nyheter bekräftat att de ideala offren har en speciell förmåga att etsa sig in i publikens

medvetande. Man kan därför anta att den huvudsakliga orsaken till att medier väljer att

rapportera om ideala offer är att kvinnor, barn och åldringar har ett stort känslovärde och

skapar dramatik i journalistiken.
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Mycket tyder på att medlidandediskursen blivit en social konvention åtminstone i

ett västerländskt sammanhang: medierna skapar modeller för vilka publiken ska tycka

synd om och ha medlidande med. Detta fenomen, att känna empati för människor man

kommer i kontakt med bara via medier, kallas för global medkänsla. (Höijer 2004, 514,

517–518) Ett symtom för hur vanlig medlidandediskursen blivit i utrikesnyheter är att

man märkt att många helt distanserar sig från det lidande som medierna visar upp.

Denna motreaktion kallas för compassion fatigue, leda inför den rådande medlidande-

diskursen. (ibid., 528–529)

Dessa kritiska perspektiv på mediernas sätt att selektivt fördela offerroller bero-

ende på etnicitet, kön, ålder eller någon annan personlig egenskap grundar sig på anta-

gandet att medierna ser sin publik som någotsånär homogen. Höijer (2004, 529) anser

att man i allt för hög grad ser publiken som en enhetlig massa och förespråkar en

mångsidigare syn på publikens reaktioner och förväntningar.

5.5  Arabiska och muslimska schablonbilder

De mönster som jag diskuterat i detta kapitel förekommer även i västerländska mediers

beskrivningar av arabisk och muslimsk kultur. Tankemönstren har långa rötter som Said

(1997) sammanfattar i sin omfattande analys av det han kallar orientalism. Oriental-

ismen är ett system av ideologiska föreställningar som färgat det västerländska sättet att

se på muslimer och islam. Said visar hur inflytelserika europeiska och senare även

amerikanska institutioner genom tiderna skapat en föraktfull bild av muslimer. Detta har

skett såväl inom vetenskap och politik som inom konst och litteratur. Dessa uppfatt-

ningar lever fortfarande kvar, menar han. Han sammanfattar sin kritik i fyra dogmer som

åskådliggörs av följande påståenden (Said 1997, 445):

1. Det finns en absolut och systematisk skillnad mellan Västlandet (rationellt,

utvecklat, humant och överlägset) och Orienten (avvikande, outvecklad och

underlägsen).

2. Abstraktioner om den ”klassiska” Orienten har företräde före faktiska

observationer av hur den ser ut idag.

3. Orienten är evig, enhetlig och kan inte definiera sig själv.

4. Man bör i grund och botten antingen frukta Orienten eller kontrollera den.
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Inom medievetenskaperna relateras detta ofta till terrorattackerna i USA den 11 septem-

ber 2001 som lyfte upp frågan i en ny dager. Ghersetti och Levin (2002) argumenterar

för att medierna rapporterar om den muslimska världen på ett schablonartat sätt. Deras

studie utgår från artiklar i Aftonbladet (n=250) och Dagens Nyheter (n=263) under den

första månaden efter attackerna. De identifierar bland annat följande drag och uppfatt-

ningar i rapporteringen (Ghersetti & Levin 2002, 19–22):

§ muslimska länder buntas ihop till en homogen grupp

§ muslimer är obildade och känslostyrda

§ starkt troende muslimer är farliga och utgör ett hot

§ världen polariseras – i motsats till den arabiska världen är västvärlden

civiliserad, demokratisk och tolerant

§ muslimska attribut som skägg, turbaner, slöjor och Koranen mystifieras

Nord och Strömbäck (2002) håller med om att det finns orsak att anta att medierna gav

en orättvis bild av muslimer i kölvattnet av terrorattackerna. I sin egen undersökning av

rikssvenska medier10 hittar de ändå bara svagt stöd för denna uppfattning. De har jäm-

fört antiamerikanska och antimuslimska tendenser sinsemellan. Det finns en aning fler

rapporter om antiamerikanska händelser i deras material. Samtidigt är retoriska figurer

med ett antimuslimskt budskap något vanligare. Författarna anser likväl att man inte kan

dra en allmän slutsats att muslimer genomgående skulle behandlas på ett negativt sätt i

rikssvenska medier. (Nord & Strömbäck 2002, 150–151)

Även om man mer i detalj kan diskutera hur välgrundad kritiken mot mediernas

framställning av den muslimska kulturen är, pekar forskningen på en i grunden ojämnlik

särbehandling av muslimer jämfört med huvudsakligen kristna västerlänningar. Samti-

digt bör man minnas att globaliseringen leder till att etablerade mediediskurser omprö-

vas och rapporteringen förändras, något som jag diskuterade i kapitel 2. Nya medier från

mindre kända delar av världen utmanar de traditionella västerländska medierna. Ett

exempel är arabiska al-Jazeera, som sedan hösten 2006 inriktat sig på en internationell

publik med sin nya engelskspråkiga tv-kanal. Detta kommer antagligen att bidra till att

om inte förändra så åtminstone erbjuda fler perspektiv inom den framtida

krigsjournalistiken.

10 Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen samt Nyheterna (TV4), Aktuellt

(SVT) och Rapport (SVT)
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6  Material

Som material för undersökningen har jag valt utrikessidorna i dagstidningarna Hufvud-

stadsbladet och Helsingin Sanomat från hela det sammanlagt 34 dagar långa kriget. I

detta kapitel presenterar jag materialet och avgränsningarna närmare.

6.1  Val av medier

Jag har valt att undersöka finländska medier dels för att utrikesjournalistik relativt sällan

studeras ur en finländsk synvinkel, dels för att min personliga förståelse för utrikesrap-

portering uttryckligen gäller inhemska medier.

Jag har vidare valt att begränsa mig till dagstidningar. Eftersom jag intresserar mig

för källanvändningen är det viktigt att källorna anges explicit. På denna punkt skiljer sig

tryckta medier från etermedier: utrymmesbrist och en annorlunda dramaturgi leder till

att källorna i ett radio- eller tv-inslag inte redovisas lika noggrant som i en tidnings-

artikel (jfr Uskali 2007, 44). Av samma orsaker innehåller etermedier vanligtvis betyd-

ligt färre citerade källor än tryckta medier (Atkinson 1988, 137). Därför lämpar sig

dagstidningar med deras rika källmaterial speciellt väl för frågeställningen. Med tanke

på webbens popularitet som nyhetsmedium vore det intressant att undersöka också

webbnyheter som till sin skrivna form påminner om dagstidningar. På grund av svårig-

heterna att få tag på gamla webbsidor har jag ändå valt bort material på internet.

Materialet i undersökningen är taget ut Huvudstadsbladet och Helsingin Sanomat,

de största dagstidningarna på svenska respektive finska i Finland. Det finns klara för-

delar med att göra parallella fallundersökningar. Tankegången är samma som vid repli-

keringar av experiment, där liknande resultat som upprepar sig tyder på signifikans.

Eftersom fallens kontexter varierar är resultaten mer generella på de punkter där fall-

undersökningarna påminner om varandra. (Yin 2003, 47–54)

Svenskspråkiga Hufvudstadsbladet (Hbl) har till skillnad från de flesta andra

finlandssvenska dagstidningar en skild utrikesredaktion som producerar eget material

dagligen. Finskspråkiga Helsingin Sanomat (HS), landets enväldigt största dagstidning,

förfogar över en egen utrikesredaktion med flera korrespondenter. Samtidigt har Hbl och

HS en lång tradition av utrikesrapportering eftersom båda hör till föregångarna inom den

finländska utrikesjournalistiken. Hbl och HS:s föregångare Päivälehti hade i motsats till

andra finländska tidningar egna specialiserade utrikesredaktörer redan på 1800-talet

(Uskali 2007, 67).
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Tabell 6.1 Jämförelse mellan Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat

Hufvudstadsbladet Helsingin Sanomat

upplaga (2006) 51 130
(Levikintarkastus)

426 117
(Levikintarkastus)

läsare per dag (hösten 2006–
våren 2007)

118 000
(KMT 2007)

1 030 000
(KMT 2007)

utgivningstäthet sju dagar/vecka sju dagar/vecka
språk svenska finska
storlek tabloid broadsheet
utgivningsort Helsingfors Helsingfors
ägare KSFMedia Ab

som ägs av Konstsamfundet
Sanoma Oy som ägs av
koncernen SanomaWSOY

tidningens omsättning (2007) 20,4 milj. €
(ekonomidirektör Christer
Nyholm, personligt
meddelande 20.2.2008)

278,9 milj. €
(SanomaWSOY)

Resursmässigt belyser tidningarna utrikesjournalistiken i Finland ur två olika perspektiv

(tabell 6.1). HS:s upplaga är drygt åtta gånger större än Hbl:s. Det uppskattade antalet

läsare per dag är i HS:s fall det omkring tiofaldiga jämfört med Hbl. HS:s omsättning är

ungefär fjorton gånger så stor som Hbl:s.

Tidningarnas format är också olika. Hbl var den första framstående finländska

dagstidningen som ändrade sitt format till tabloid (Uskali 2007, 182), vilket skedde år

2004. Det är svårt att avgöra om detta förändrade innehållet på djupet men reformen

påverkade åtminstone tidningens layout: större bilder och flera grafiska element i form

av utryckta citat, faktarutor, korta notiser och kronologier. HS har behållit det traditio-

nella broadsheetformatet med dubbelt större sidor än Hbl. En allmän observation är att

artiklarna i HS förfaller vara längre. En annan iakttagelse är att HS ofta viger en hel sida

åt ett visst tema medan Hbl ofta kombinerar flera olika teman på samma uppslag. Tid-

ningarnas format kan därför antas inverka på tidningarnas nyhetsprioritering på olika

sätt, även om det är svårt att ringa in exakt hur.

Det finns en annan praktisk skillnad som inverkade direkt på rapporteringen om

Libanonkriget. HS skickade ut egna reportrar till krigsområdet och de skrev så gott som

dagligen exklusiva reportage för HS. Hbl hade på basis av sina artiklar ingen regelrätt

utsände i krigsområdet. Skillnaden är intressant eftersom den visar på två diametralt

olika sätt att rapportera om ett krig.

På grund av dessa orsaker bör Hbl och HS behandlas skilt. Även om det finns lik-

heter som gör det motiverat att studera dem parallellt är tidningarna så pass olika att de

inte kan jämställas helt. Bäst lämpar sig materialet därför för en komparativ analys.
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6.2  Val av enhet

Undersökningen handlar om källors utsagor och begränsar sig till direkta citat. De direk-

ta citaten är intressanta med tanke på att källornas egna formuleringar återges i nyhets-

texten så noggrant som den journalistiska arbetsprocessen tillåter. Det finns dessutom en

klar praktisk fördel med att studera direkta citat eftersom de tydligt märks ut med

anföringstecknen.11

Att undersöka enbart direkta citat har också nackdelar. Det finns otaliga orsaker till

att ett direkt citat finns i en nyhetstext: bland annat stilistik, tillgång till råmaterial och

källans ordval. Varför finns det ett visst antal direkta citat i en text? Varför har vissa

utsagor återgetts direkt och andra indirekt? Jag har ringat in plausibla förklaringar i

kapitel 4, men de exakta orsakerna går inte specificera. Detta är ett allmänt problem då

man analyserar medieprodukter. Det hör till dessa undersökningars natur att produktio-

nen snarare är föremål för spekulationer än slutsatser.

Bara de direkta citat som består av fullständiga meningar har inkluderats i materi-

alet. Orsaken är att det är svårt att mångsidigt analysera så kallade scare quotes, citat

som består av enskilda ord, uttryck eller meningsfragment. Både muntliga och skriftliga

källor har tagits med i materialet, likaså både namngivna och anonyma källor.

6.3  Avgränsningar i materialet

Jag har gjort vissa avgränsningar i materialet då det gäller tid, sidor och texter.

Tid. Tidsmässigt har jag valt att undersöka Libanonkriget i sin helhet. Eftersom

tidningar rapporterar om gårdagens händelser sträcker sig undersökningen från den

13 juli (kriget inleddes den 12 juli) till och med den 15 augusti 2006, dagen efter

att vapenvilan trädde i kraft. Fördelen med att undersöka rapporteringen i sin hel-

het är att jag undviker ett sampel som kunde förvränga resultaten. Det möjliggör

också mer omfattande slutsatser om citatanvändningen i materialet. Dessutom kan

jag på detta vis studera hur citatanvändningen förändrades efter hand.

Detta begränsar materialet till 34 dagar.

11 HS använder citattecken kring de direkta citaten medan Hbl använder så kallade ”pratminus”

(tankestreck) som inledning på det citerade stycket.
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Sidor. Jag har avgränsat undersökningen till tidningarnas utrikessidor som känne-

tecknas av en tydlig vinjett. Libanonkriget omnämndes så gott som varje dag också

på paradsidorna, där texterna ofta är förkortningar av artiklarna på utrikessidan.

För att undvika överlappningar har jag inte tagit med paradsidorna.

Detta reducerar materialet till 214 sidor (Hbl 110 sidor, HS 104 sidor).

Texter. Jag har beaktat alla artiklar och notiser som finns på utrikessidorna och

som handlar om Libanonkriget.12 Ett tematiskt gränsfall är de artiklar som

behandlar Israels offensiv mot Gazaremsan och som inte helt går att skilja från

Libanonkriget. Jag har ända valt att inte inkludera Gazarapporteringen eftersom

den geografiskt handlar om ett annat område.

Ett annat gränsfall är G8-ländernas möte i S:t Petersburg som bara i förbi-

gående tog upp Libanonkriget på sin agenda. Eftersom artiklarna om G8-mötet

ändå kort kommenterar Libanon har jag valt att inkludera dem i materialet.

I undersökningen har jag inte räknat med:

§ kolumner eftersom de på grund av sin kåserande stil kan innehålla direk-

ta citat som är fiktiva eller uppenbart förändrade (t.ex. HS 23.7 och 29.7)

§ bildtexter eftersom de ofta upprepar de direkta citat som finns i artikeln

§ faktarutor eftersom de innehåller information som delvis finns i artikeln

§ nyhetsgrafik som så gott som aldrig har direkta citat

I bilaga B finns dessutom en förteckning över nyhetstexter om Libanonkriget som

jag inte inkluderat i undersökningen på grund av överlappningar.

Om man efter dessa avgränsningar räknar med bara de nyhetstexter som innehåller

direkt anföring återstår sammanlagt 160 texter (Hbl 59, HS 101). Det är från dessa texter

de direkta citat som utgör det slutliga materialet i min undersökning härstammar.

12 Hbl och HS rapporterade om Libanonkriget varje dag även om rapporteringens omfattning varierar

mellan tidningarna. I Hbl ingick dagligen i genomsnitt 2,12 artiklar om kriget (varierande mellan 1 och

5 artiklar). I HS ingick dagligen i genomsnitt 3,97 artiklar om kriget (varierande mellan 2 och 8 artik-

lar). Antalet notiser som handlade om kriget var mycket litet i båda tidningarna. Hbl publicerade dag-

ligen i genomsnitt 0,5 notiser (mellan 0 och 6) och HS 0,44 notiser (mellan 0 och 3) om Libanonkriget.
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7  Metoder

I detta kapitel diskuterar jag undersökningens vetenskapsfilosofiska ståndpunkt, dess

upplägg och valet av metoder. Därefter beskriver jag metoderna mer allmänt och hur jag

tillämpar dem i denna undersökning. Validitet och reliabilitet tas upp i slutet av kapitlet.

7.1  Social konstruktivism

Den vetenskapsfilosofiska ståndpunkten för denna avhandling är konstruktivism13, en

rätt vanligt filosofiskt utgångspunkt inom medieforskningen. Konstruktivismen före-

kommer inom flera vetenskapliga discipliner. Inom medievetenskap brukar man mer

specifikt utgår från den sociala konstruktivismen. Enligt denna ståndpunkt finns det

inget neutralt språk som man kan skildra verkligheten med. Det innebär att det inte går

att beskriva något objektivt med hjälp av ord, utan man använder snarare språket som ett

verktyg för att uppfatta och se världen. (Hultén 2006, 39) Uttryck på ett annat sätt anser

sociala konstruktivister att det inte går att skilja mellan språk och verklighet. Vi ser

verkligheten genom språket som i sin tur formar vår verklighetsuppfattning och utgör

grunden för vår kunskap. (Bergström & Boréus 2005, 22)

Utgående från denna ståndpunkt gör denna undersökning inga anspråk på att jäm-

föra materialet med verkligheten eftersom verkligheten om Libanonkriget – så som den

finländska mediepubliken uppfattade den – till stor del formades av mediernas rappor-

tering. De flesta finländare har inga egna erfarenheter av vare sig detta krig eller kultu-

ren i Mellanöstern. Det faktum att Libanon är geografiskt långt borta bidrar rent konkret

till att understryka mediernas och språkets betydelse för vår förståelse av kriget och

detta gäller internationella nyheter överlag (jfr Nohrstedt 2006, 260). Undersökningens

principiella mål är att undersöka den verklighetsuppfattning som byggs upp i två fin-

ländska tidningar. Detta innebär ändå inte att kunskapen skulle vara så relativ att det inte

går att kritisera eller relatera den till annan kunskap. Tanken med den sociala konstrukti-

vismen är, som jag ser det, snarare att understryka att det inte finns någon objektiv

världsuppfattning och att man bör diskutera och jämföra olika synvinklar kritiskt.

13 Bergström & Boréus (2005, 22) noterar att begreppen ”konstruktionism” och ”konstruktivism” allt

oftare används parallellt och att det är oklart om samma saker då avses. Åtminstone Hultén (2006, 39)

använder termerna synonymt. Jag har valt att här konsekvent hålla mig till ”konstruktivism”.
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7.2  Undersökningens uppbyggnad

Frågeställningen i denna avhandling har två dimensioner: den berör dels innehållet (vad

olika källor säger och hur de säger det), dels strukturen (hur tidningarna citerar olika

källor). Det har inte varit helt enkelt att hitta en lämplig metod som skulle ta hänsyn till

båda dessa dimensioner. Min ursprungliga tanke var att använda mig av en övergripande

metod, till exempel någon form av diskursanalys, gestaltningsanalys (framing analysis)

eller argumentationsanalys. Hade min frågeställning handlat om den allmänna bild

medierna skapade av Libanonkriget hade detta varit ett lämpligt tillvägagångssätt. Pro-

blemet är att dessa metoder kräver att man undersöker nyhetstexterna som helheter

medan jag är intresserad av bara en specifik del av texterna, de direkta citaten. Valet föll

till slut på en kombination av tre separata metoder. Dessa metoder besvarar olika frågor

i tur och ordning (tabell 7.1).

Tabell 7.1 Undersökningens uppbyggnad och frågeställningar för varje metod

1. kvantitativ innehållsanalys
§ Vilken tyngd ger tidningarna olika slags källor?
§ Hur citeras icke-elitkällor under olika skeden av kriget?

2. temaanalys § Vad säger källorna?

3. retorisk analys
§ Hur uttrycker sig källorna?
§ Vilka retoriska stilmedel använder de sig av?

Motiven bakom metodvalen är praktiskt betingade. Det är vanligt att närma sig ett mat-

erial via en kvantitativ innehållsanalys eftersom man då skapar sig en allmän bild av de

texter som ska undersökas. Metoden lämpar sig väl för att urskilja mönster i ett större

material och göra grova kategoriseringar (Boréus & Bergström 2005a, 84). Man brukar

ofta till exempel mäta längder eller klassificera materialet enligt aktör (Eskola & Suo-

ranta 1998, 164). Av dessa anledningar passar en kvantitativ analys väl som en inkörs-

port till undersökningen. En temaanalys lämpar sig å sin sida väl för att besvara en kon-

kret fråga eftersom man belyser materialet specifikt utgående från frågeställningarna

(ibid., 178). Frågan vad källorna säger kan därför besvaras med denna metod. Slutligen

vill jag granska utsagornas formuleringar och stilistik. Eftersom jag intresserar mig för

källornas utsagor, det talade ordet, har jag valt att utgå från retoriken, talkonsten, med

betoning på hur källorna utformar sina utsagor stilistiskt.
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7.3  Kvantitativ innehållsanalys

Kvantitativ innehållsanalys kan beskrivas som ett formellt och systematiskt sätt att dra

slutsatser utgående från ett material. Då man lyssnar på radio, ser på tv eller läser tid-

ningar gör man mer eller mindre medvetna iakttagelser. Den kvantitativa innehållsana-

lysens uppgift är att ge en systematisk ram åt dessa tolkningar så att de blir oberoende av

iakttagaren. (Nilsson 2000, 111; Stempel 1989, 124)

Metoden har en lång tradition inom medievetenskapen. I slutet av 1800-talet

började man i USA statistiskt undersöka tidningars rapportering (Boréus & Bergström

2005a, 43). På 1950-talet utvecklades en mer teoretiskt förankrad syn på metoden då

Bernhard Berelson gav ut den första sammanfattningen av samhällsvetenskapligt inrik-

tad innehållsanalys, Content Analysis in Communication Research (1952). Idag används

metoden främst för att undersöka nyhetsmaterial. (Nilsson 2000, 112)

Den kvantitativa innehållsanalysen beskriver det manifesta innehållet i medierna

på ett objektivt, systematiskt och kvantitativt sätt. Dessa begrepp faller tillbaka på

Berelsons definition. Därför finns det en stor samstämmighet i metodlitteraturen som

karakteriserar kvantitativ innehållsanalys på följande sätt (Nilsson 2000, 113–114;

Stempel 1989, 125–126; Østbye, Knapskog, Helland & Larsen 2004, 213–216):

Objektivitet. Man strävar efter att minska kodarnas personliga inflytande och

subjektivitet så att resultaten blir de samma oberoende av vem som kodar

materialet.

Systematik. Man formulerar generella regler för hur man behandlar materialet

som valts enligt tydliga kriterier. Analysens tillvägagångssätt definieras klart och

tydligt enligt en sytematiskt uppbyggd modell.

Kvantitet. Materialet ska kunna beskrivas med siffror, dvs. i termer av frekvenser

och omfång, vilket gör det möjligt att analysera resultaten statistiskt.

Manifest innehåll. Bara materialets yttre form, dvs. det som var och en klart och

tydligt kan utläsa, beaktas i analysen. Analysen begränsar sig med andra ord till

det manifesta innehållet som är tillgängligt för varje iakttagare.
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På grund av sin rätlinjighet anses kvantitativ innehållsanalys vara ett effektivt sätt att

behandla ett stort material. Samtidigt kritiseras metoden för att ge ytliga och intet-

sägande resultat. Nilsson (2000) placerar in kritiken på tre axlar:

Kvantitet–betydelse. Frågan är vilka slutsatser man kan dra utifrån observerade

frekvenser i ett material. Har två artiklar automatiskt betydelsen ”dubbelt fler” än

en artikel? Kan två positiva uttalanden anses balansera upp två negativa? Dessa

frågor är inte alltid lätta att besvara. Det är därför viktigt att definiera vad analysen

egentligen mäter. Nilsson (2000) understryker betydelsen av ett teoretiskt ramverk

som definierar forskarens syn på analysens variabler och deras betydelse. (Boréus

& Bergström 2005a, 77; Nilsson 2000, 115)

Helheten–delar. Kritik har också riktats mot att den kvantitativa innehållsana-

lysen fokuserar på vissa utvalda delar av materialet. Kritiker menar att analysen då

inte tar hänsyn till de enskilda delarnas kontexter. Frågan är om den fragmenterade

kunskap som analysen ger säger något om materialet som helhet. (Boréus &

Bergström 2005a, 78–79; Nilsson 2000, 117)

Objektivitet–tolkning. Det systematiserade kodningsschemat betonar kravet på

objektivitet. Samtidigt måste forskaren i någon mån tolka materialet för att över

huvudtaget förstå dess betydelser. Hur inverkar detta på analysens objektivitet? En

annan konsekvens av den systematiserade kodningen är att forskarens uppmärk-

samhet leds in på ett på förhand definierat spår: man låter inte texten ”tala” och de

underliggande innebörderna träda fram av sig själva. (Nilsson 2000, 117–118)

7.3.1  Tillvägagångssätt

I det följande beskriver jag hur jag tillämpat den kvantitativa innehållsanalysen. Nilsson

(2000, 119) sammanfattar analysens tillvägagångssätt på detta vis, här något modifierat:

1. Urval

2. Definiering av variablerna

3. Konstruktion av kodningsschema

4. Testning av kodningsschemat

5. Databehandling och analys
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Stempel (1989, 127–133) gör en liknande indelning som inte är fullt lika tydlig.

Han skriver om innehållsanalysens fyra ”metodologiska problem”: att välja ett repre-

sentativt sampel, välja analysenheter, definiera variabler och uppnå hög reliabilitet i

kodningen.

Jag har tidigare presenterat frågeställningen och beskrivit hur jag valt och av-

gränsat materialet. Därefter har jag delat in materialet i hanterliga enheter. De enheter

som registreras vid analysen kallas för kodningsenheter14. I denna undersökning utgörs

kodningsenheter av direkta citat.

  Till näst har jag definierat undersökningens variabler, dvs. de egenskaper som en-

heterna kan ha. Variablerna är ett verktyg för att karakterisera innehållet. De bör vara

relevanta för frågeställningen och så tydligt preciserade och avgränsade som möjligt.

  Två regler gäller då man definierar variabler: de bör vara dels uttömmande i för-

hållande till frågeställningen (det bör alltid finnas ett värde som går att koppla till varje

enskild variabel och kodningsenhet), dels ömsesidigt uteslutande (det bör vara omöjligt

att koda samma kodningsenheter på mer än ett sätt). (Nilsson 2000, 129) Variabler kan

konstrueras utgående från form (hur något presenteras med till exempel längd, storlek

eller antal källor) eller innehåll/substans (vad som presenteras i form av till exempel

tema eller tendens). Variablerna i denna undersökning presenteras under följande punkt.

  Till följande har jag gjort upp ett kodningsschema. Jag har testat schemat och gjort

förbättringar i det tills jag varit nöjd med dess uppbyggnad. Därefter har jag kodat mate-

rialet i sin helhet. Rent konkret har det gått till så att jag först samlat ihop allt material i

två dokument i mitt ordbehandlingsprogram. Som källa har jag använt mikrofilmer i

Nationalbiblioteket i Helsingfors. Informationen i dessa dokument har jag sedan matat

in i en databas i det statistiska dataprogrammet SPSS.

  Slutligen har jag analyserat materialet utgående från denna databas. En kvantitativ

innehållsanalys kan ha två olika utgångspunkter: antingen testar man hypoteser eller så

jämför man olika data för att upptäcka intressanta samband som kan undersökas närmare

(Nilsson 2000, 136). Jag har valt det senare alternativet eftersom syftet är att klassificera

materialet inför den kvalitativa analysen.

14 Olika källor talar inkonsekvent om ”kodningsenhet” och/eller ”analysenhet”. Man kan vid behov skilja

på dessa (Boréus & Bergström 2005a, 49–50), men eftersom jag i denna undersökning både kodar och

analyserar de direkta citaten använder jag genomgående termen kodningsenhet.
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7.3.2  Variabler

Jag har valt att studera sammanlagt fem variabler: källans art, källans namn, källans kön,

den journalist som skrivit den nyhetstext där citatet ingår och citatets längd. Jag beskri-

ver kort variablerna nedan. Riktlinjer för tolkningen och beskrivningar av gränsfall går

att hitta i kodningsinstruktionerna (bilaga A).

Källans art. För tydlighetens skull skiljer jag mellan ”källkategori” och ”källtyp”

(tabell 7.2). Kategoriindelningens huvudsakliga syfte är att skilja mellan elitkällor

och icke-elitkällor. Jag har dessutom tilldelat experter och hjälporganisationer var

sin kategori eftersom de är svåra att placera in på axeln mellan elit och icke-elit.

För att nyansera kategorierna har jag delat in elit- och icke-elitkällorna i källtyper

beroende på källans nationalitet och yrke. Jag har beaktat källans yrke bara i de fall

där det kan anses vara relevant och då en viss nationalitet är speciellt väl represen-

terad. Med ”inblandad” avses utländska medborgare som befann sig i Libanon då

kriget bröt ut.

Tabell 7.2 Värden för variabeln källans art

kategori typ

elit 1. Libanon, politiker
2. Libanon, officer
3. Libanon, tjänsteman
4. Israel, politiker
5. Israel, officer
6. Israel, tjänsteman
7. Finland, politiker
8. Finland, officer
9. Finland, tjänsteman
10.EU
11.FN
12.USA
13.arabländer (andra än Libanon)
14.övriga

icke-elit 1. vanlig libanes
2. vanlig israel
3. inblandad finländare
4. inblandad EU-medborgare
5. övriga inblandade
6. icke inblandade av alla nationaliteter

experter -

hjälporganisationer -
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Källans namn. För att undersöka om samma källor citeras upprepade gånger har

jag kodat källans namn för varje citat. På detta sätt kan man avgöra om en viss

person förekommer speciellt många gånger inom någon av källtyperna.

Källans kön. De citerade källornas kön visar hur citaten fördelar sig mellan män

och kvinnor. Utöver ”man” och ”kvinna” har citaten kunnat få värdena ”skriftlig”

och ”vet ej” (för källor vars kön av olika orsaker inte går att avgöra). Barn har jag

inte kodat skilt eftersom källans ålder mycket sällan skrivs ut.

Journalist. Under punkt 6.1 (s. 39) konstaterade jag att HS till skillnad från Hbl

skickade ut egna reportrar till krigsområdet. För att undersöka dessa reportrars

inverkan på källanvändningen har jag beaktat den journalist som skrivit den text

där citatet ingår. Värdena är antingen ”fältreporter” eller ”andra reportrar”.

Citatets längd. För att avgöra den genomsnittliga längden på olika slags citat har

jag räknar antalet ord och antalet tecken inklusive mellanslag för varje citat.

Längdmätningen har motsvarande utgångspunkt som räkningen av direkta citat: ju

längre ett citat är, desto mer utrymme och betydelse ges en viss källa.

7.4  Kvalitativ innehållsanalys

Kvalitativ innehållsanalys är förutom en vetenskaplig metod också en teoretisk ram som

kan tillämpas på olika sätt. Detta innebär att en rad kvalitativa metoder i princip baserar

sig på den kvalitativa innehållsanalysens grundtankar. Även om kvalitativa analyser inte

är lika formellt strukturerade som sina kvantitativa kusiner utgår de från ett systematiskt

sätt att analysera texter. Analysen måste därför basera sig på ett explicit resonemang där

forskaren noggrant beskriver sitt tillvägagångssätt för att övertyga läsaren om att analy-

sen är tillförlitlig. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 93)

I detta avsnitt presenterar jag hermeneutik och de två kvalitativa metoderna i

undersökningen, temaanalys och retorisk analys. De två metoderna kunde med en

gemensam benämning kallas för stilanalys eftersom stilen beskriver ”förhållandet

mellan form, innehåll och verkan” (Cassirer 2003, 13), vilket står min frågeställning

nära. Jag har ändå för tydlighetens skull valt att dela upp analysen i två steg.
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7.4.1  Hermeneutik

Betydelserna i en text framträder först då någon tolkar den. Hermeneutiken, läran om

tolkning och förståelse, utgår från tre principer: förförståelse, den hermeneutiska cirkeln

och uppenbarhet. Därtill kan man tillägga kravet på välvillighet i tolkningen. Följande

genomgång baserar sig på Kakkuri-Knuuttila och Ylikoski (1998, 30–33).

Tolkningen uppstår inte av sig själv utan baserar sig på tidigare kunskap och för-

ståelse. Förförståelsen fungerar som en inkörsport till tolkningen. En god tolkare låter

sig ändå inte styras av dessa tidiga antaganden utan korrigerar dem under tolkningens

gång mot ett mer sanningsenligt håll.

Den hermeneutiska cirkeln är en process där tolkningens fokus växlar mellan en

enskild mening och dess kontext. I denna cirkelformade process uppfattas texten via

dess delar och textens delar via helheten. Tanken är att betydelser inte går att avgränsa

från varandra utan att de är tätt knutna till sitt sammanhang.

Målet med en tolkning är att lyfta fram samtliga betydelser i en text så att alla dess

delar får en förklaring. Tolkningen är tillfredsställande då det inte råder någon konflikt

mellan texten och tolkningen, och då alla betydelser passar ihop som en helhet. En

lyckad tolkning gör texten förståelig och svarar på alla uppenbara frågor. Textens inne-

håll är med andra ord uppenbart för läsaren.

Tolkaren bör vara välvilligt inställd till den text som ska analyseras. Han eller hon

måste utgå från att textens författare varit vid sina sinnens fulla bruk och haft ett mål

med sin text. Utan välvillighet skulle all kommunikation försvåras avsevärt och skriben-

ten skulle inte kunna förlita sig på att läsaren överhuvudtaget förstår texten.

 Enligt Bergström och Boréus (2005) är tolkningsprocessen olika beroende på per-

spektivet man betraktar materialet från. De skiljer mellan fyra olika tolkningsstrategier.

Man kan undersöka en text utgående från hur antingen tolkaren själv, avsändaren eller

mottagaren ser på den. Det fjärde och sista alternativet är att inte fokusera så mycket på

aktörerna, utan istället analysera det större sammanhang där texten befinner sig. Inom

till exempel diskursanalys är detta den allmänna strategin. (Bergström & Boréus 2005,

25–28) Denna undersökning tolkar i huvudsak materialet ur sändarens synvinkel. I

själva verket bör man i detta sammanhang tala om flera sändare, eftersom materialet

producerats av de citerade källorna men filtrerats av medierna innan det nått sin publik.
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7.4.2  Temaanalys

Temaanalysen sorterar materialet utgående från dess innehåll. Därför är det oklart exakt

var gränsen mellan kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys går (Tuomi & Sarajärvi

2002, 95, 106–107). Den avgörande skillnaden förefaller vara att temaanalysen utveck-

lar kategorier utgående från materialet, medan den kvantitativa innehållsanalysen analy-

serar materialet utgående från förutbestämda kategorier (jfr Merriam 1994, 148).

Å andra sidan kan den kvalitativa analysen ta en mer kvantitativ vändning i sitt

slutskede. Ifall det är relevant för undersökningen kan man jämföra temanas frekvenser,

vilket jag valt att göra i denna undersökning. Kritiker hävdar att material i kvalitativa

analyser för det mesta är för små för att ge någon relevant kvantitativ information.

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 117–119) I detta fall använder jag i den kvalitativa analysen

nästan hela det kvantitativa materialet, vilket möjliggör en kvantitativ sammanfattning

av temaanalysen.

Temaanalysen strävar efter att presentera materialet i en tät och klar form. Målet är

att öka dess informationsvärde genom att ur ett heterogent material lyfta fram menings-

full, klar och enhetlig information. Temaanalysen grundar sig på rationell slutledning

och tolkning, där man först delar upp materialet i bitar för att sedan plocka ihop det på

ett nytt sätt till en logisk helhet. (ibid., 110)

Analysens tillvägagångssätt kan beskrivas i tre steg: man reducerar materialet,

bildar ett kluster av kategorier och abstraherar slutligen kategorierna. Arbetet inleds med

att man förenklar eller reducerar de ursprungliga uttrycken. Därefter plockar man ut de

relevanta delarna ur materialet och förenklar dem till sammanfattande uttryck. Man kan

till exempel strecka under viktiga ord i materialet och anteckna lämpliga nyckelord i

marginalen. (ibid., 102–103, 111–115)

Därefter grupperar man uttrycken i lämpliga kategorier, dvs. bildar ett kluster av

underkategorier. Uttryck som påminner om varandra sätter man i samma kategori som

ges ett sammanfattande namn. Detta är analysens kritiska skede eftersom kategorise-

ringen baserar sig på forskarens tolkningar och därför bör motiveras väl. Processen

avrundas genom att man abstraherar, dvs. kombinerar, underkategorierna och skapar

överkategorier som namnges på ett lämpligt sätt. Till slut kombinerar man alla överkate-

gorier till en huvudkategori som fungerar som ett slags rubrik för hela materialet. (ibid.,

102–103, 111–115) Figur 7.1 sammanfattar arbetsprocessen.
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Samla ihop texterna
¤

Läs materialet och granska det närmare
¤

Leta efter sammanfattande meningar och strecka under dem
¤

Summera meningarna i en lista
¤

Sök efter likheter och olikheter bland meningarna
¤

Indela meningarna i underkategorier
¤

Kombinera underkategorierna till överkategorier
¤

Förena överkategorierna till en huvudkategori (samlande begrepp)

Figur 7.1 Temaanalysen enligt Tuomi och Sarajärvi (2002, 111), här något modifierad

Jag tillämpar temaanalysen enligt modellen ovan. Eftersom de direkta citaten i sig själva

är korta och koncisa har jag inte gjort en lista över sammanfattande meningar. Jag har

strävat efter att hitta ett genomgående tema för varje citat. I vissa fall nämner källan

flera olika saker, men jag har grupperat citaten enligt det ämne som jag tolkat som det

centrala. I de allra flesta fallen behandlar citaten ändå bara ett ämne. I min analys har jag

läst textstyckena före citaten eftersom de gör citaten begripliga och sätter in dem i sina

kontexter som ett slags brygga mellan journalistens text och källans citat.

Rent praktiskt har jag kategoriserat citaten utgående från Merriam (1994). Hon

rekommenderar ett kortsystem där varje citat finns på ett skilt paffkort. I all korthet går

hennes analys ut på att forskaren sorterar korten i högar, dvs. underkategorier, som

under processens gång får sammanfattande rubriker. Sorteringen pågår tills antalet kort

som inte hör någonstans har reducerats till ett minimum och tvetydigheterna inom hög-

arna är så få som möjligt. Kategorierna bör verka vettiga för en utomstående.

Ett vanligt problem i temaanalyser är de förblir halvfärdiga klassificeringar. Tema-

analysen strukturerar nämligen materialet inför själva slutledningsskedet, då de verkliga

konklusionerna görs (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105). Samma problem gäller också fram-

ställningssättet: ibland förblir temaanalysen en samling citat. Citaten exemplifierar kate-

gorierna väl men utgör i sig ingen grund för en mer djupgående analys. (Eskola & Suo-

ranta 1998, 180) Slutsatsen är, som jag tolkar dessa spretiga råd, att man bör använda

citat – om än restriktivt – för att beskriva kategorierna.
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7.4.3  Retorisk analys

Ordet retorik kopplas i vardagligt tal ihop med manipulation och rent struntprat. Trots

denna misstro används retorik ofta för att analysera samhällskommunikation. Retorik

brukar som akademisk disciplin definieras som ”det allmänna studiet av mänsklig kom-

munikation som målinriktad och situationsanpassad handling”. Retorikanalysen befattar

sig därför med kommunikation som på något sätt strävar efter att påverka andra. Reto-

riken erbjuder en uppsättning verktyg för att analysera form, stil, innehåll, argumenta-

tion med mera. (Mral 2000, 151–152)

Hur kan en retorisk analys då tillämpas på en nyhetstext? Frågan är om nyheter

verkligen har en övertygande funktion, vilket är en förutsättning för en retorisk analys.

Enligt Mral (2000) är svaret klart ja. Journalistikens syfte är att hjälpa publiken begränsa

sina val och att ge underlag för opinionsbildning och egna tolkningar av samhället.

Nyhetstexten söker efter tolkningsföreträden: den tyder världen på ett visst sätt och

uppmanar läsaren att göra samma tolkningar. Journalisten försöker påverka sin publik

genom att ge nya insikter om världen och belysa konflikter. Läsarens val av världsbild

påverkas därför mycket av mediernas innehåll som följaktligen strävar efter att övertyga.

(ibid., 152–153, 158)

Samtidigt innebär undersökningens fokus på direkta citat att det inte bara är

nyhetstexterna utan framför allt källornas retorik som analyseras. Strävar citaten också

efter att övertyga läsaren? Inverkan sker på två plan. Citaten övertygar dels som en del

av journalistens argumentering för en viss tolkning. Dels försöker källorna med sina

utsagor övertyga läsaren om varför deras syn och åsikter är viktiga.

Retoriken har en helhetssyn på kommunikationen (ibid., 153). Detta är problema-

tiskt i denna undersökning eftersom jag analyserar de direkta citaten skilt från de nyhets-

texter de ingår i. Vad som ändå gör det möjligt att analysera de enskilda citaten parallellt

är att de alla hör till samma journalistiska genre, har samma publik och därför omges av

ett liknande kommunikativt sammanhang.

Retoriken har tre huvudsakliga sätt att övertyga (Boréus & Bergström 2005b, 89–

90; Karlberg & Mral 1998, 33; Mral 2000, 154):

§ Logos tilltalar publikens intellekt och förmåga att göra rationella slutsatser

§ Ethos beskriver talarens karaktär och trovärdighet

§ Pathos påverkar publikens känslor
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På svenska kunde dessa begrepp översättas till argument, karaktär och känslor. Logos

brukar studeras framför allt inom argumentationsanalysen enligt strukturerade modeller

som åskådliggör kedjan av argument. En mer traditionell retorisk ansats brukar däremot

koncentrera sig mer på ethos och pathos, vilket i praktiken närmar sig en stilanalys

(Boréus & Bergström 2005b, 129). Jag utgår själv från det senare alternativet.

Eftersom jag studerar korta textutdrag vore det inte meningsfullt att analysera cita-

tens disposition närmare. Däremot intresserar jag mig för hur källorna formulerar sig –

elocutio med retorikens terminologi – och hur källorna stilistiskt framhäver sitt budskap

med hjälp av stilfigurer. Stilfigurer kan beskrivas som ”estetik med ett retoriskt syfte”,

alltså ett konstfullt sätt att avvika från normer och på detta sätt framhäva sitt budskap.

(Karlberg & Mral 1998, 45–47)

Man skiljer mellan två typer av stilfigurer: troper och ornament. Troper skapar

betydelser utöver ordens faktiska innebörd och handlar om de associationer orden

väcker. Vanliga exempel är metafor, allegori, ironi, besjälning, liknelse och metonymi.

Ornament inbegriper ordens faktiska betydelse. Ornamenten kännetecknas av mönster

och strukturer som varierar texten och ger den en viss rytm. Vanliga exempel är

allitteration, motsats och hopning. (ibid., 45–47)

7.5  Validitet och reliabilitet

Validitet och reliabilitet är mått för kvaliteten i en undersökning. Validitet beskriver

resultatens giltighet samt materialets och analysens relevans för frågeställningen – mäter

undersökningen verkligen det den utger sig för att mäta? Med reliabilitet avses tillförlit-

lighet i materialinsamlandet, bearbetningen och analysen – är mätningen tillförlitlig? (jfr

Østbye et al. 2004, 40)

Det har hävdats att begreppen validitet och reliabilitet inte är användbara för

kvalitativa undersökningar. Man har föreslagit att byta ut validitet mot ”sanningsvärde”

och reliabilitet mot ”överensstämmelse” (Merriam 1994, 177). Yin (2003) använder

termerna validitet och reliabilitet också för kvalitativa analyser. Han delar in begreppen i

konstruktionsvaliditet (construct validity), inre validitet (internal validity), yttre validitet

(external validity) och reliabilitet (Yin 2003, 34). Jag diskuterar här begreppen mer all-

mänt, för att under punkt 10.1 (s. 106) tillämpa dem specifikt på min undersökning.

Konstruktionsvaliditet. Tanken är att skapa korrekta mått för det som ska under-

sökas. Detta krav gäller för alla undersökningar oberoende av metod.
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Inre validitet. Detta gäller enbart förklarande (inte beskrivande eller undersök-

ande) fallstudier där man söker efter kausala samband. Jag räknar denna under-

sökning som huvudsakligen beskrivande och beaktar inte den inre validiteten i så

hög grad.

Yttre validitet. Generaliserbarhet eller generalitet är andra ord för den yttre

validiteten. Då det gäller fallstudier har frågan om hur generaliserbara resultaten är

plågat forskare länge. Kan man säga något om det allmänna i samhället på basis av

ett enskilt fall? Förespråkare hävdar att målet med en fallstudie är att fånga och

beskriva fallet i dess unikhet istället för att ha det som grund för allmänna genera-

liseringar och teoretiska slutsatser (Hammersley & Gomm 2000, 3). En fallstudie

strävar efter att gå på djupet, inte efter att beskriva det generella (Merriam 1994,

184). Forskare bör ändå sträva efter att kunna generalisera sina resultat. Den

springande punkten verkar vara hur man definierar begreppet generalisering.

Danermark, Ekström, Jakobsen och Karlsson (2002) skiljer mellan empiriska

och teoretiska generaliseringar. Empiriska generaliseringar baserar sig på statist-

iskt utförda undersökningar, vars resultat genom kvantifiering gäller också större

populationer och andra kontexter. Teoretiska generaliseringar lyfter fram ”djup-

strukturer” samt grundläggande mekanismer och egenskaper i en händelse eller ett

fenomen. De modeller som dessa strukturer ger upphov till kan generellt gälla

också andra situationer. (Danermark et al. 2002, 76–78) Eftersom denna under-

sökning är en fallstudie är dess syfte inte efter att tjäna som grund för empiriska

generaliseringar. Istället strävar den efter att kunna generaliseras teoretiskt.

Reliabilitet. Undersökningen bör ge samma resultat om den upprepas eller om en

annan forskare utför den. Möjligheterna att fastställa eller granska reliabiliteten i

en undersökning beror på de metoder man arbetat med. Kvantitativa metoder ger i

allmänhet en hög reliabilitet, såvida de är samvetsgrant genomförda. Detta beror

på deras mekaniska uppbyggnad och hårt strukturerade arbetssätt.

Kvalitativa metoder är däremot svårare att granska ur en reliabilitetssynvin-

kel. Metoderna är intuitiva till sin karaktär och baserar sig på forskarens personliga

analysförmåga. En allmän åtgärd är att göra explicita slutledningar, beskriva ana-

lysens beviskedjor klart och tydligt samt motivera sina ståndpunkter.
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8  Kvantitativa resultat

Detta kapitel presenterar undersökningens kvantitativa resultat. Jag behandlar Hufvud-

stadsbladet och Helsingin Sanomat skilt utgående från de variabler jag valt att studera

(se punkt 7.3.2, s. 48, och bilaga A). Materialet består av samtliga direkta citat i tidning-

arnas rapportering om Libanonkriget, sammanlagt 629 citat (Hbl 195, HS 434).

Syftet med den kvantitativa innehållsanalysen är att kategorisera citaten och belysa

kvantitativa likheter och olikheter i tidningarnas citatanvändning. Den följande kart-

läggningen grundar sig på antagandet att antalet citat är en indikator för hur stor vikt

tidningen lagt vid en viss källa. En ofta citerad källa ”hörs” oftare och framträder därför

som en mer betydelsefull källa. Samtidigt är detta en form av intertextuell analys efter-

som källornas inbördes styrkeförhållande beskriver textsamspelet i nyhetstexterna och

visar hur starka olika källors röster är. Den kvantitativa analysen beaktar källor av alla

slag, men lägger tonvikt vid att jämföra elitkällor och icke-elitkällor sinsemellan.

Det är värt att påpeka att de relativa frekvenserna är viktigare än de absoluta

frekvenserna. Med hjälp av procenttal kan man ringa in tendenser i nominaldata som

denna analys till stor del består av (jfr Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2003, 148). Av

samma anledning har jag inte räknat ut sambandsmått eftersom de i sig är varken

speciellt användbara eller meningsfulla för nominaldata (ibid., 155). Jag diskuterar

resultaten som en procentavläsning mot bakgrund av fallens kontext. Det enda undan-

taget är mätningen av citatens längd. Eftersom den berör kvotdata analyserar jag i detta

fall variablernas statistiska samband.

8.1  Direkta citat i Hufvudstadsbladet

Tabell 8.1 Direkta citat i Hbl:s Libanonrapportering enligt källkategori

källkategori frekvens andel

elit 127 65,2 %
icke-elit 46 23,6 %
experter 16 8,2 %
hjälporganisationer 6 3,1 %
totalt 195 100,0 %

I Hbl är eliten överlägset vanligast bland de direkta citaten (tabell 8.1). Det innebär att

omkring två tredjedelar av alla citat härstammar från eliten, vars försprång till icke-

eliten är så stort som 41,6 procentenheter. Kategorierna för experter och hjälporganisa-
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tioner är båda små med den skillnaden att expertcitat är en aning mer frekventa än

citerade hjälporganisationer. Varför har då eliten en så pass framträdande roll?

Tabell 8.2 De tio mest citerade källtyperna i Hbl:s Libanonrapportering

källtyp frekvens andel av hela Hbl

finländsk tjänsteman (elit) 19 9,7 %
vanlig libanes (icke-elit) 19 9,7 %
inblandad finländare (icke-elit) 19 9,7 %
israelisk politiker (elit) 16 8,2 %
experter 16 8,2 %
EU (elit) 14 7,2 %
finländsk politiker (elit) 13 6,7 %
FN (elit) 12 6,2 %
USA (elit) 12 6,2 %
finländsk officer (elit) 11 5,6 %
totalt 151 77,4 %

För överskådlighetens skull presenterar tabell 8.2 de tio mest citerade källtyperna som

tillsammans utgör större delen av tidningens citat. Både första och andra plats i tabellen

är delade och även i övrigt är skillnaderna mellan källtyperna rätt små. Därför kan man

inte beakta den exakta ordningsföljden.

Överlag lade Hbl speciell vikt vid finländska citat då det var motiverat. Finländska

tjänstemän och inblandade finländare hör till de mest citerade källtyperna i Hbl. Man

kan dra en parallell till tidningens fokus. Under krigets första vecka skrev Hbl mycket

om evakueringen av finländare från Libanon. Man intervjuade turvis inblandade finlän-

dare och utrikesministeriets tjänstemän som hade ansvar för arrangemangen. Eftersom

de utsatta finländarna fick stort utrymme i krigets inledningsskede avspeglas detta i

materialet som helhet. Fokuseringen på finländare är i sig inget överraskande: i samband

med internationella konflikter är det vanligt att medier framställer händelserna ur sitt

eget lands perspektiv, vilket påverkar valet av källor och vinklingar (Nohrstedt 2006,

261).

Också finländska politiker och officerare placerar sig högt i tabellen. Det stora

antalet citat av finländska politiker går att förklara med ett namn: Erkki Tuomioja.

Finland hade i egenskap av EU-ordförandeland ansvar för EU:s interna förhandlingar

om Libanonkriget, ett uppdrag som i medierna personifierades av utrikesminister Tuo-

mioja. Det var i första hand till honom som journalister vände sig för att höra sig för om

EU:s ståndpunkt. I Hbl står han för samtliga finländska politikercitat. De finländska

officerarna kan förklaras med Israels attack mot en FN-postering i södra Libanon 25.7,



58

då bland andra en finländsk observatör dödades. I detta sammanhang citerades många

officerare som förklarade hur bombningen antagligen hade gått till.

Även israeliska politiker och experter av olika nationalitet placerar sig högt i tabel-

len, på en delad andra plats. En förklaring är att de uttalade sig om Israels syn på hur

kriget skulle fortsätta medan experterna förklarade den rätt invecklade bakgrunden till

kriget. Också citat som härstammade från källor inom EU, FN och USA är fram-

trädande. Den antagligen viktigaste orsaken är den utdragna debatt som det ”inter-

nationella samfundet” förde om ett eventuellt ingripande.

Bara två icke-elitkälltyper återfinns bland de sammanlagt tio källtyperna. Sam-

tidigt placerar sig vanliga libaneser och inblandade finländare på en delad första plats.

Det är intressant att märka att vanliga israeler inte citeras närmelsevis så ofta som

vanliga libaneser. Antagligen har detta att göra med att kriget i huvudsak fördes på

libanesiskt område, vilket självfallet påverkade först och främst libanesernas vardag.

För att återkomma till frågan varför eliten är så framträdande i Hbl kan man göra

följande konklusion: även om två icke-elitkälltyper placerar sig i toppen av tabell 8.2

hör de övriga källtyperna till eliten. Då man adderar ihop elitens frekvenser blir det

sammanlagda antalet citat därför betydligt högre än för icke-eliten.

Tabell 8.3 Icke-elitcitat i Hbl:s Libanonrapportering enligt skribent

icke-elitkälltyp fältreportrar andra reportrar totalt

vanlig libanes 3 16 19
vanlig israel 0 5 5
inblandad finländare 0 19 19
inblandad EU-medborgare 0 2 2
svensk i Sverige 0 1 1
totalt 3

(6,5 %)
43

(93,5 %)
46

(100,0 %)

Det är också intressant att utreda hur tidningens sätt att rapportera om kriget inverkade

på förekomsten av citat. Tabell 8.3 åskådliggör hur fältreportrar och andra reportrar

påverkade användningen av icke-elitcitat. I strikt mening skickade Hbl inte egna journa-

lister till krigsområdet. Jag har ändå tolkat tre journalister som daterat var sin artikel i

krigsområdet som fältreportrar (se bilaga A). På grund av avsaknaden av regelrätta fält-

reportrar är resultaten väntade: deras inverkan på citatanvändningen är minimal eftersom

bara tre icke-elitcitat härstammar från deras artiklar. Detta innebär att så gott som alla

citat i Hbl härstammar från nyhetsbyråmaterial och telefonintervjuer.
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Tabell 8.4 Könsfördelningen bland citaten i Hbl:s Libanonrapportering

källkategori kvinna man skriftlig vet ej totalt

elit 16 106 2 3 127
icke-elit 14 29 0 3 46
experter 12 4 0 0 16
hjälporganisationer 2 3 1 0 6
totalt 44

(22,6 %)
142

(72,8 %)
3

(1,5 %)
6

(3,1 %)
195

(100,0 %)

Könsfördelningen bland citaten visar att bara drygt 20 procent av citaten härstammar

från kvinnor (tabell 8.4). Nästan tre fjärdedelar av citaten kommer från män. Kvinnorna

är rätt jämnt fördelade mellan de olika källkategorierna, vilket gör det svårt att göra

några konklusioner. Inom elitkategorin är andelen kvinnliga citat mycket liten (12,6 %)

medan andelen är klart högre inom icke-elitkategorin (30,4 %). Detta stöder tanken om

att kvinnor kommer till tals i huvudsak då de hör till icke-eliten. Intressant är också att

andelen kvinnliga citat inom expertkategorin är större än andelen manliga citat. Detta

kan förklaras med att en intervju med Mellanösternforskaren Susanne Dahlgren citeras

sammanlagt 11 gånger. För både experternas och hjälporganisationernas del är citaten

mycket få.

Tabell 8.5 De direkta citatens genomsnittliga längd i Hbl:s Libanonrapportering

källkategori ord/citat standardavv. tecken/citat standardavv.

elit 19,20 11,215 114,16 65,201
icke-elit 18,07 10,322 98,30 55,545
experter 22,31 10,124 137,19 57,734
hjälporganisationer 16,83 3,371 93,50 23,236
alla kategorier 19,12 10,765 111,67 62,118

Tabell 8.5 visar att elitens och icke-elitens citat i genomsnitt är ungefär lika långa, även

om både antalet ord och antalet tecken är en aning större för eliten. Även om standard-

avvikelserna15 är så gott som jämnstora för eliten och icke-eliten är variationen inom

elitkategorin större. Här inverkar det faktum att antalet elitcitat är betydligt större.

Sammantaget kan man dra slutsatsen att citatens längd inte verkar vara kopplad till den

kategori källan hör. Också de statistiska sambandsmåtten påvisar bara ett mycket svagt

15 Ju mindre värdet för standardavvikelsen är, desto mer koncentrerar sig observationerna kring

medelvärdet. Ju högre värde, desto mer spridda är observationerna. (Djurfeldt et al. 2003, 65)
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samband mellan variablerna16, vilket stöder detta påstående. Expertcitaten är i ljuset av

dessa siffror längre än hjälporganisationernas citat, även om dessa kategorier är för små

för att kunna beaktas.
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Figur 8.1 Antalet icke-elitcitat i Hbl under Libanonkrigets olika skeden

Slutligen visar figur 8.1 hur icke-elitkällor citerades under olika skeden av Libanon-

kriget. Jag har fördelat vanliga libaneser, vanliga israeler, inblandade finländare och

övriga icke-elitkällor över en tidsaxel. Figuren visar att antalet icke-elitcitat är högst i

början av kriget, under den första dryga veckan. Efter detta återkommer citaten bara i

korta etapper. Överlag finns det rätt långa perioder då icke-eliten inte alls citeras i Hbl.

Det intressanta är hur vanliga libaneser och inblandade finländare citeras i olika

skeden av kriget. Finländarna uttalar sig ofta under krigets första vecka då evakueringen

av utlänningar pågår. Efter det tystnar den finländska icke-eliten helt. Libaneser uttalar

sig å sin sida under hela kriget, men mer utspritt. De libanesiska citaten förekommer

under den första veckan då kriget dagligen trappas upp, återkommer under krigets andra

vecka och håller sedan en paus fram till slutet av juli. Israel bombade 30.7 byn Qana i

södra Libanon där tiotals människor dödades. Bombningen väckte stor uppmärksamhet

16 För att jämföra medelvärden i en tabell med en kvalitativ och en kvantitativ variabel kan man använda

sig av måtten eta och eta2. Båda varierar mellan 0 (samband saknas) och 1 (starkt samband). Eta mäter

samband mellan variablerna medan eta2 anger hur mycket av variationen i den kvantitativa variabel som

kan ”förklaras” av den kvalitativa variabeln. (Djurfeldt et al. 2003, 158) Utgående från tabell 8.5 är

värdena för både ord (eta=0,105 eta2=0,011) och tecken (eta=0,169 eta2=0,029) mycket små, vilket

tyder på att samband så gott som saknas.
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och under de två följande dagarna uttalade sig många libaneser. Eftersom bombningen

berörde uttryckligen icke-eliten är detta en logisk följd. Under resten av kriget uttalar sig

den libanesiska icke-eliten bara under två dagar, i början av augusti och dagen efter att

vapenvilan trädde i kraft. Vanliga israeler citeras under bara två dagar: i början av kriget

och dagen efter att det tagit slut. Deras roll blir alltså liten jämfört med libaneser och

finländare. Övriga icke-elitcitat förekommer i mycket liten utsträckning och verkar inte

följa något speciellt mönster.

8.2  Direkta citat i Helsingin Sanomat

Tabell 8.6 Direkta citat i Hbl:s Libanonrapportering enligt källkategori

källkategori frekvens andel

icke-elit 206 47,5 %
elit 193 44,5 %
experter 30 6,9 %
hjälporganisationer 5 1,2 %
totalt 434 100,0 %

I Helsingin Sanomat citeras icke-eliten oftast av alla källkategorier (tabell 8.6). Skill-

naden mellan elit- och icke-elitkategorierna är ändå mycket liten, bara tre procentenhe-

ter. Både citat av experter och av hjälporganisationer är ovanliga. I jämförelse med Hbl

är icke-eliten anmärkningsvärt väl representerad bland citaten. Vad kan detta bero på?

Tabell 8.7 De tio mest citerade källtyperna i HS:s Libanonrapportering

källtyp frekvens andel av hela HS

vanlig libanes (icke-elit) 124 28,6 %
vanlig israel (icke-elit) 44 10,1 %
libanesisk politiker (elit) 33 7,6 %
finländsk politiker (elit) 31 7,1 %
experter 30 6,9 %
inblandad finländare (icke-elit) 24 5,5 %
finländsk tjänsteman (elit) 20 4,6 %
finländsk officer (elit) 18 4,1 %
israelisk politiker (elit) 17 3,9 %
EU (elit) 13 3,0 %
totalt 354 81,6 %

Bland de tio mest citerade källtyperna innehar vanliga libaneser en klar och tydlig första

plats (tabell 8.7). Försprånget till följande källtyp är stort, 18,5 procentenheter. Från

andra plats nedåt är skillnaderna mellan källtyperna rätt små och man bör vara försiktig
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med att dra långtgående slutsatser utgående från ordningsföljden. På andra plats finns

vanliga israeler som relativt sett citeras betydligt oftare i HS än i Hbl. Tabellen inne-

håller sammanlagt tre icke-elittyper: de två nyssnämnda samt inblandade finländare,

som placerar sig ungefär i mitten av tabellen. Detta svarar på frågan varför icke-eliten är

så välrepresenterad: den exceptionellt höga andelen vanliga libaneser och de två andra

nyssnämnda icke-elitkälltyperna bidrar till den höga totala andelen icke-elitcitat. Sam-

tidigt innebär de många jämnstora elittyperna att eliten som helhet är ungefär jämnstor

med icke-eliten. Man kan alltså med goda skäl konstatera att det är de vanliga libanes-

erna som gör icke-eliten så framträdande i HS.

Det finländska perspektivet har i likhet med Hbl hög prioritet i HS. Finländska

politiker, tjänstemän, officerare och vanliga finländare befinner sig alla i mitten av

tabellen. Deras framträdande roll kan förklaras på samma sätt som i Hbl: evakuerings-

operationen, EU-ordförandeskapet och bombattacken mot FN-posteringen gjorde en

finländsk vinkel relevant. Också i HS har Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja en

framträdande roll och citeras sammanlagt 30 gånger.

En skillnad i förhållande till Hbl är att de libanesiska politikerna kommer avsevärt

högre i rangordningen. Orsaken till detta är att HS förutom ministrar citerar även lokal-

politiker och före detta politiker som analyserar kriget i ett längre tidsperspektiv. Detta

torde också vara orsaken till att israeliska politiker hamnar längre ned i tabellen. Bland

de citerade israeliska politikerna finns i huvudsak de viktigaste ministrarna medan lokal-

politiker och tidigare politiska aktörer förekommer mycket sparsamt i rapporteringen.

Experter är också en ofta citerad källtyp som placerar sig i mitten av tabellen.

Tabell 8.8 Icke-elitcitat i HS:s Libanonrapportering enligt skribent

icke-elitkälltyp fältreportrar andra reportrar totalt

vanlig libanes 114 10 124
vanlig israel 36 8 44
inblandad finländare 2 22 24
finländare i Finland 0 4 4
övriga 5 5 10
totalt 157

(76,2 %)
49

(23,8 %)
206

(100,0 %)

Varför finns det då så många citat av vanliga libaneser i HS? En skillnad mellan de

undersökta tidningarna är att HS skickade egna journalister till krigsområdet, närmare

bestämt till Libanon, Israel och Cypern (se bilaga A). Tabell 8.8 visar att en klar
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majoritet av alla icke-elitcitat finns i texter skrivna av tidningens fältreportrar. Också

bland vanliga libaneser och vanliga israeler är denna tendens tydlig.

Detta visar att det finns ett tydligt samband mellan fältreportrarna och icke-elit-

citaten. Kan man därmed säga att tidningens utsända journalister var orsaken till att

andelen citerade icke-elitkällor är så pass stor? Frågan är inte helt enkel. En orsaksrela-

tion kännetecknas av att en variabel, när den förändras, leder till en förändring i en

annan variabel (Djurfeldt et al. 2003, 144). Problemet är att det inte går att veta om

resultaten hade sett annorlunda ut om HS inte hade sänt ut egna journalister. Det är

sannolikt att HS då skulle ha använt sig mer av nyhetsbyråernas material och frågan är

hur många icke-elitcitaten då hade varit. I brist på kompletterande data måste man

diskutera vad som är rimligt med tanke på kontexten. Jag återkommer till fältreport-

rarnas inverkan i sammanfattningen.

Tabell 8.9 Könsfördelningen bland citaten i HS:s Libanonrapportering

källkategori kvinna man skriftlig vet ej totalt

elit 9 170 7 7 193
icke-elit 75 117 0 14 206
experter 4 22 4 0 30
hjälporganisationer 1 4 0 0 5
totalt 89

(20,5 %)
313

(72,1 %)
11

(2,5 %)
21

(4,8 %)
434

(100,0 %)

Könsfördelningen bland citaten (tabell 8.9) pekar på samma resultat som i Hbl: bara

omkring 20 procent av alla citat kommer ur en kvinnas mun. Inom elitkategorin är an-

delen kvinnliga citat mycket liten (4,7 %) medan den inom icke-elitkategorin är avsevärt

högre (36,4 %). Eftersom antalet citerade kvinnliga experter och representanter för

hjälporganisationer är väldigt litet kan man konstatera att de kvinnliga citaten koncen-

trerar sig till icke-elitkategorin. Men inom vilka källtyper finns de kvinnliga citaten?

Tabell 8.10 Könsfördelningen bland icke-elitcitaten i HS:s Libanonrapportering

icke-elitkälltyp kvinna man skriftlig vet ej totalt

vanlig libanes 37 78 0 9 124
vanlig israel 14 28 0 2 44
inblandad finländare 17 7 0 0 24
finländare i Finland 4 0 0 0 4
övriga 3 4 0 3 10
totalt 75

(36,4 %)
117

(56,8 %)
0

(0,0 %)
14

(6,8 %)
206

(100,0 %)
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Tabell 8.10 visar att de kvinnliga citaten är utspridda över alla icke-elitkälltyper. Störst

är antalet bland vanliga libaneser, även om också andra källtyper har många kvinnliga

citat. Den relativa andelen kvinnliga citat är däremot så gott som lika stor för vanliga

libaneser (29,8 %) som för vanliga israeler (31,8 %). Både för inblandade finländare och

finländare i Finland är antalet och andelen kvinnliga citat högre. För de inblandade

finländarnas del kan detta förklaras med att två finländska kvinnor bosatta i Libanon,

Ulla Repo och Erja Kaikkonen, citeras sammanlagt 15 gånger. Då det gäller finländare i

Finland är frekvensen mycket låg och inte möjlig att studera närmare. Tabellen visar

med andra ord att kvinnor citeras betydligt oftare då de hör till icke-eliten, oberoende av

deras nationalitet.

Tabell 8.11 De direkta citatens genomsnittliga längd i HS:s Libanonrapportering

källkategori ord/citat standardavv. tecken/citat standardavv.

elit 14,83 7,387 119,36 58,957
icke-elit 13,65 7,385 98,68 55,229
experter 16,93 8,469 138,13 68,998
hjälporganisationer 20,80 2,950 168,40 23,703
alla kategorier 14,48 7,494 111,41 59,174

Citatens längd är i genomsnitt så gott som lika för både eliten och icke-eliten, oberoende

av om man räknar ord eller tecken (tabell 8.11). Det är ändå intressant att icke-elitcitaten

är en aning kortare, på motsvarande sätt som i Hbl. Standardavvikelserna för eliten och

icke-eliten är här närmare varandra än i Hbl. Samtidigt visar den statistiska analysen att

sambandet mellan källkategori och citatlängd är mycket svagt17, vilket leder till liknande

slutsatser som för Hbl. Kategorierna för experter och för hjälporganisationer skiljer sig

tydligt åt, men är samtidigt så pass små att konklusioner är svåra att göra.

17 De låga värdena för både ord (eta=0,150 eta2=0,023) och tecken (eta=0,234 eta2=0,055) påvisar bara ett

mycket svagt samband mellan variablerna. Intressant nog är sambandet här genomgående starkare än

för Hbl, även om det är svårt att avgöra vad detta beror på (se fotnot, s. 60).
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Figur 8.2 Antalet icke-elitcitat i HS under Libanonkrigets olika skeden

Figur 8.2 beskriver hur icke-elitkällor citeras i olika skeden av kriget. Icke-elitcitat före-

kommer under så gott som hela kriget. Inblandade finländare citeras under krigets första

vecka då evakueringen av utlänningar pågick. Därefter tystnar de finländska icke-elit-

källorna. Fokus flyttas till vanliga libaneser som uttalar sig flera gånger under den

följande veckan. Därefter följer en paus till 30.7 varefter vanliga libaneser hörs under

alla dagar fram till krigets slut, förutom under tre dagar. Bombattacken mot byn Qana

30.7 verkar i motsats till Hbl inte ha inverkat nämnvärt på citatanvändningen, även om

frekvensen under de följande dagarna är allmänt hög och rentav stiger en vecka efter

attacken. Vanliga israeler citeras främst under en kort period på några dagar (23–27.7).

Därefter citeras israeler sporadiskt i augusti, bland annat kort efter vapenvilan. De

många israeliska citaten 5.8 finns i en text där flera israeliska bloggar citeras. De övriga

icke-elitcitaten är få och handlar om evakueringen av utlänningar i början av kriget.

Fältreportrarnas inverkan på användningen av icke-elitcitat märks också i figur

8.2. Följande journalister skrev från krigsområdet:

§ Tomi Ervamaa (publicerade artiklar från Libanon 19.7–2.8)

§ Minna Nalbantoglu (publicerade artiklar från Cypern 21.7–22.7

och från Israel 23.7–28.7)

§ Inka Kovanen (publicerade artiklar från Libanon 3.8–15.8)
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Nalbantoglus texter från Israel sammanfaller med de många citerade vanliga israelerna i

slutet av juli. Ervamaas ankomst till Libanon ökar tydligt antalet citerade vanliga liba-

neser. Antalet minskar så gott som dagligen fram till Qanabombningen då det igen ökar.

Kring månadsskiftet ersätts Ervamaa av Kovanen. Detta ökar visserligen inte antalet

libanesiska citat men håller dem på en jämn nivå i några dagar. I slutskedet av kriget

citeras vanliga libaneser inte dagligen, även om citaten vissa dagar är många. Förekom-

sten av icke-elitcitat i HS verkar därför vara tätt förknippad med fältreportrarnas arbete.

8.3  Sammanfattning

Den kvantitativa innehållsanalysen har gett en övergripande bild av materialet. Syftet

har varit att klassificera de direkta citaten och att göra några kvantitativa jämförelser

mellan tidningarnas citatanvändning. Även om måtten är grova har denna analys lyft

fram strukturer som en kvalitativ analys inte skulle belysa. Dessutom baserar sig analy-

sen hädanefter på denna indelning i källkategorier och källtyper.

Den kvantitativa analysens fynd är överlag i samklang med tidigare forskning. För

det första gäller detta relationen mellan manliga och kvinnliga källor. I både Hbl och HS

citeras betydligt fler män än kvinnor. Omkring 20 procent av citaten kommer från kvin-

nor, runt 70 procent från män medan 10 procent utgörs av skriftliga källor och källor

vars kön inte går att bestämma. Resultaten kommer nära Caldas-Coulthards studie (se s.

34). Också i ett globalt perspektiv uppvisar medierna en liknande fördelning mellan män

och kvinnor, även om man då avser så kallade nyhetssubjekt som är ett något vidare

begrepp än direkt citerade källor (GMMP 2005, 22). Caldas-Coulthards studie stöder

också en annan slutsats i min undersökning: det är främst inom icke-elitkategorin, dvs.

den privata sfären, som kvinnor kommer till tals. Kvinnor uttalar sig huvudsakligen om

sina egna, privata liv. Nationalitet verkar inte inverka på kvinnors möjligheter att bli

citerade, åtminstone om man utgår från HS. Sammanfattningsvis kan man ur ett

könsperspektiv dra tydliga paralleller mellan rapporteringen om Libanonkriget och

annan nyhetsjournalistik.

För det andra stöder tidigare forskning relationen mellan elit och icke-elit i Hbl.

Tidningen citerar elitkällor betydligt oftare än icke-elitkällor. Bland andra Nord et al.

(2003, 65) konstaterar att elitkällor dominerar över icke-elitkällor i krigsjournalistiken.

Det är därför överraskande att eliten och icke-eliten är så gott som lika väl represen-

terade i HS. För att utreda vad skillnaden beror på har jag undersökt kopplingen mellan

fältreportrar, som fanns hos HS men inte hos Hbl, och icke-elitcitat. Resultaten visar att
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HS:s fältreportrar stod för drygt tre fjärdedelar av alla icke-elitcitat i tidningen. Också en

jämförelse av krigets olika skeden framhåller fältreportrarnas inverkan på antalet

citerade icke-elitkällor.

Frågan är om det tydliga sambandet mellan variablerna kan tolkas som ett orsaks-

samband. Orsakade de utsända reportrarna att fler icke-elitkällor intervjuades i HS? Dels

vet man inte hur citatanvändningen hade sett ut om HS hade utgått bara från nyhetsbyrå-

material. Dels är Hbl och HS inte fullständigt jämförbara, även om analysen lyfter fram

fältreportrarna som den huvudsakliga skillnaden i hur de rapporterade om Libanon-

kriget. Eftersom det är svårt att på basis av dessa data avgöra om det finns en tredje

variabel som påverkar antalet icke-elitcitat måste man bedöma frågan utgående från vad

som är rimligt. Det finns flera argument som talar för att det finns ett orsakssamband

mellan fältreportrar och icke-elitcitat:

§ Fältreportrarna kommer oundvikligen i kontakt med icke-elitkällor då de rör

sig i ett krigsområde. Icke-elitkällor väljs dessutom inte ut för att de är unika

utan för att de representerar en viss folkgrupp. Icke-elitkällor finns överallt i

samhället och är därför mer tillgängliga än elitkällor. Detta kan vara avgörande

om journalisten inte har tid att boka intervjuer med elitkällor.

§ Det är vanligt att fältreportrar har i uppdrag eller ser det som sin uppgift att

rapportera om hur ett krig påverkar vanliga människor. Till exempel brittiska

Institute for War and Peace Reporting anser att det är reporterns plikt att skil-

dra krigets ”mänskliga sida”.18 Diskussionen i kapitel 5 visade dessutom hur

åtminstone nordiska medier allt mer fokuserar på ”krigets sanna ansikte”.

§ Intervjuer med vanliga människor resulterar i regel i ett unikt källmaterial till

skillnad från intervjuer med elitkällor som nyhetsbyråerna i vilket fall som

helst citerar. Med denna professionella strategi försöker mediet profilera sig i

relation till andra medier och betona sitt oberoende av krigets eliter och

propaganda, vilket jag tog upp i kapitel 5.

18 Institutet, som utbildar journalister för att rapportera om konflikter, sammanfattar kraven på en god

journalist i sex punkter. Det fjärde kravet lyder: ”Duty to present the human side: We have an

obligation to represent their trauma and the human stories of all the conflict’s victims in a balanced,

professional and non-exploitative manner” (citerat i Nydén & Nydén 2003, 21).
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Man kan därför på sannolika grunder dra slutsatsen att förekomsten av fältreportrar leder

till ett större antal icke-elitcitat. Detta betyder att citat av eliten och icke-eliten är mer i

balans sinsemellan än vad annars vore fallet.

Min undersökning visar att icke-elitcitaten förekommer krigets alla skeden. Nord

et al.:s (2003, 73) studie av rapporteringen om Irakkriget 2003 i rikssvenska medier

visar att icke-elitkällor blev betydligt vanligare i krigets slutskede. Författarna speku-

lerar i om detta berodde på att icke-elitkällorna var tillgängliga först senare under kriget

eller på att det då inte fanns så mycket annat att berätta om krigets utveckling. Mina

resultat stämmer inte överens med deras resultat. Detta har en naturlig förklaring i de

många utlänningar som var inblandade i Libanonkriget och i evakueringsoperationen

som väckte stor uppmärksamhet. Samtidigt är det möjligt att ”krigets sanna ansikte”

blivit en så pass vanlig diskurs i krigsrapporteringen att medier i ett allt tidigare skede

fokuserar på icke-elitens situation.

Min undersökning visar vidare att källkategorierna inte påverkar citatens längd.

Intressant är att ett genomsnittligt icke-elitcitat är en aning kortare än ett elitcitat, både i

antal ord och i antal tecken mätt. Konklusionen är ändå att det inte råder någon nämn-

värd längdskillnad mellan olika källors utsagor. Man kan spekulera i om det hos tidning-

arna finns uttalade eller outtalade kriterier för hur långt ett citat ska vara, vilket skulle

leda till att citaten genomgående är ungefär lika långa oberoende av källa. Detta vore en

rimlig förklaring då tidningar i regel undviker långa stycken i sin nyhetsrapportering.

Experter och hjälporganisationer utgör i både Hbl och HS svinnande små käll-

kategorier. Den kvantitativa analysen visar att den huvudsakliga spänningen uppstår

mellan elit och icke-elit som till sin storlek är sinsemellan jämförbara. Av denna anled-

ning kommer jag i den följande kvalitativa analysen att enbart koncentrera mig på elit-

och icke-elitcitat.
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9  Kvalitativa resultat

Detta kapitel kompletterar den kvantitativa analysen med en kvalitativ analys av citatens

innehåll (tema) och deras stilistiska form (retorik). Syftet är att belysa likheter och olik-

heter mellan olika slags källor för att närmare beskriva textsamspelet i rapporteringen

om Libanonkriget. I analysen ingår de sammanlagt 572 elit- och icke-elitcitaten (Hbl

173, HS 399) i materialet. De finskspråkiga citaten i detta kapitel finns översatta till

svenska i bilaga D.

9.1  Citatens innehållsteman

Temaanalysen baserar sig på analysmodellen under punkt 7.4.2 (s. 51). Analysen grun-

dar sig på en intuitiv klassificering av citatens innehåll där jag har skapat nya teman tills

vartenda citat passat in i något av dem. Jag har utgått från samtliga elit- och icke-elitcitat

då jag kategoriserat materialet. Detta möjliggör en direkt jämförelse mellan tidningarna

eftersom kategorierna är de samma för både Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat.

Tabell 9.2 (s. 71–72) åskådliggör klassificeringen och ger exempel på citat. Under

rubriken ”utsagor om kriget” har jag urskiljt sex överkategorier. De sammanfattar cita-

tens innehåll på ett överskådligt sätt men är för abstrakta för att ge tillräckligt handgrip-

lig information om utsagorna. Därför analyserar jag materialet utgående från de femton

underkategorier som jag hädanefter kallar teman (tabell 9.1).

Tabell 9.1 Innehållsteman i de direkta citaten om Libanonkriget i Hbl och HS

1. sorg och uppgivenhet
2. rädsla och osäkerhet
3. kritik mot Israel
4. kritik mot Libanon och Hizbollah
5. kritik mot kriget i allmänhet
6. kritik mot omvärlden
7. negativ bedömning och pessimism
8. positiv bedömning och lättnad
9. egen hälsa och handlingar

10. egna upplevelser av kriget
11. målsättningar och hot
12. beröm
13. dementi
14. neutral ståndpunkt
15. neutral förklaring
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Omkring häften av temana består av ordpar eftersom vissa närbesläktade ämnen

inte går att skilja åt. Temana är numrerade i känslomässighetsordning från det tema som

tydligast uttrycker känslor till det tema som mest betonar sakfrågor, även om ordnings-

följden inte är absolut. Förutom graden av känslomässighet varierar också abstraktions-

graden mellan temana beroende på hur de placerar sig på axeln privat/konkret–

allmänt/abstrakt. Ett tema kan gälla huvudsakligen källan själv (till exempel temat egen

hälsa och handlingar) eller större grupper av människor (till exempel temat målsätt-

ningar och hot). Inte heller här finns det några klara mått, även om jag i nästa avsnitt

försöker ringa in var på denna axel de olika temana befinner sig.

Figurerna 9.1 och 9.2 (s. 73) åskådliggör antalet citat inom varje tema. Figurerna

visar intressant nog att temanas inbördes storleksförhållande är ungefär lika inom var-

dera tidningen. Till exempel är målsättningar och hot det överlägset vanligaste temat i

både Hbl och HS. De fem följande temana i storleksordningen har dessutom i stora drag

samma proportioner. De direkta citaten fördelar sig därmed mellan temana enligt ett

liknande mönster i båda tidningarna.

Samtidigt uppvisar figurerna en tydlig skillnad mellan tidningarna. I Hbl är icke-

elitcitaten klart koncentrerade till vissa teman medan icke-elitcitaten i HS är utspridda

över betydligt fler teman. I Hbl är icke-eliten representerad inom nio teman, i vissa fall

av bara några enstaka citat. I HS finns icke-eliten inom fjorton teman och har en betyd-

ligt större relativ andel inom dessa teman. Detta visar att temana i Hbl följer en klarare

rollfördelning mellan eliten och icke-eliten som därför uttalar sig om olika ämnen. Som

den närmare beskrivningen av temana i nästa avsnitt visar beror denna uppdelning i Hbl

på att icke-elitcitaten är betydligt färre än elitcitaten. I HS är däremot framför allt

vanliga libaneser den överlägset bäst representerade källtypen inom flera teman. Detta

leder till en grundläggande skillnad mellan tidningarna då det gäller de synvinklar som

presenteras inom varje tema. HS speglar flera teman ur både elitens och icke-elitens

perspektiv medan Hbl låter eliten uttala sig om vissa teman och icke-eliten om andra.
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Tabell 9.2 Temaanalysens uppbyggnad (fortsättning på nästa sida)

citatexempel
under-

kategorier
= teman

över-
kategorier

huvud-
kategori

– Vart ska jag ta vägen? Sova på gatan? Jag är inte
rädd. Jag har sett sådant här i många år (Hbl 15.7)

”On kauheaa ajatella ihmisiä, jotka jätimme
taaksemme” (HS 21.7)

1.
sorg och

uppgivenhet

– Nog fick man lite hjärtklappning när det började
smälla så här nära. Vi har varnats [… ] (Hbl 17.7)

”Kun ensimmäinen raketti tuli, jalkani tärisivät,
kaikki olivat shokissa” (HS 24.7)

2.
rädsla och
osäkerhet

starka
negativa
känslor

– Må Gud förstöra Israel (Hbl 22.7)

”Nämä niin kutsutut täsmäiskut näyttävät
suuntautuvan kaikkiin muihin kuin Hizbollahiin”
(HS 27.7)

3.
kritik

mot Israel

– Den är en krigshandling utförd av staten
Libanon mot staten Israel på dess suveräna
territorium. (Hbl 13.7)

”He [Hizbollah] halusivat sotaa, nyt he saivat
sodan” (HS 23.7)

4.
kritik mot

Libanon och
Hizbollah

– [...] krigsförbrytelser kan begås även av dem
som med rätt eller fel anser att deras kamp är
rättvis och dess mål nödvändiga. (Hbl 12.8)

”Liian usein unohdetaan tavallisten ihmisten
maksama hinta. Uhrit ovat lapsia, perheitä.”
(HS 15.7)

5.
kritik mot
kriget i

allmänhet

– [Säkerhets]Rådets oförmåga att få slut på
blodsutgjutelsen har allvarligt rubbat världens tro
på FN:s auktoritet och integritet (Hbl 13.8)

”Libanon on kuin vartalo, jonka verisuonia
katkotaan muun maailman seuratessa vieressä”
(HS 20.7)

6.
kritik mot
omvärlden

kritik

– Det har inte blivit några framsteg hittills. Vi är
fortfarande fast på samma punkt (Hbl 10.8)

”Jos tilanne jatkuu tällaisena, on vain ajan
kysymys milloin eurooppalaiset joutuvat uhreiksi”
(HS 18.7)

7.
negativ

bedömning
och

pessimism

– Jag är nu hoppfull om att vi har en resolution
klar mycket snart (Hbl 4.8)

”[...] rajut pommitukset jatkuivat kahdeksan
päivää. Täällä tuntuu nyt turvallisemmalta”
(HS 3.8)

8.
positiv

bedömning
och lättnad

värderingar

utsagor om
kriget
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– Det har inte gått någon nöd på oss. Vi har blivit
erbjudna både vatten och mat och så har vi legat
på soldäck nästan hela dagen. (Hbl 19.7)

”Olemme nukkuneet nurmikolla. Meille on
kerrottu kouluista, mutta aina kun pääsemme
perille, ne ovat jo täynnä” (HS 18.7)

9.
egen hälsa

och
handlingar

– Här landade två bomber för tre dagar sedan. Tre
människor dog. (Hbl 21.7)

”Kotini edustalla on rakennustyömaa, jolla töitä
tehdään aivan normaalisti. Kauppa on auki, ja arki
jatkuu” (HS 14.7)

10.
egna

upplevelser
av kriget

kriget ur ett
personligt
perspektiv

– Vi måste hjälpa Libanon så att det inte återigen
blir en spelpjäs på det geopolitiska brädet i
området (Hbl 2.8)

”Israelin vastaus [sieppauksiin] tulee olemaan
rajoitettu mutta hyvin, hyvin, hyvin kivulias”
(HS 13.7)

11.
mål-

sättningar
och hot

– Om det inte vore för Hizbollah skulle de [Israel]
bomba oss när de ville (Hbl 15.7)

”[...] pahat ihmiset heittävät raketteja päällemme,
mutta [Israelin] armeija tekee kaikkensa estääk-
seen sen” (HS 25.7)

12.
beröm

– Sådana uttalanden är skandalösa. USA spar
ingen möda för att få ett hållbart och varaktigt
slut på denna konflikt (Hbl 29.7)

”Haluan tehdä selväksi, että isku ei ollut
tahallinen. Me emme koskaan tähtää YK-sotilaita”
(HS 27.7)

13.
dementi

uttryck
för vilja

– De båda sidorna behöver gå igenom det [reso-
lutionsutkastet] och förhoppningsvis kommer de
att vara nöjda med det när det blir omröstning
(Hbl 7.8)

”Olennaista on, että Euroopan unioni löysi
yhteisen kannan asiaan, ja että YK:n päätös-
lauselmakin pitkälti vastaa EU:n hyväksymiä
kantoja. Tärkein testi on unionin toimintakyvyn
säilyminen” (HS 15.8)

14.
neutrala
stånd-

punkter

– En stor del av vår säkerhetsutbildning går därför
ut på att man lär sig vara försiktig i trafiken och
att förstå hur trafiken kan vara i samhällen där det
inte finns någon trafikpolis (Hbl 27.7)

”Päätöslauselmassa todetaan esimerkiksi, että
kansainvälisten joukkojen tehtävänä on
varmistaa, että Hizbollah ei saa enää aseita.”
(HS 14.8)

15.
neutrala

förklaringar

neutrala
stånd-

punkter
och analys

utsagor om
kriget
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Figur 9.1 Antal elit- och icke-elitcitat per tema i Hbl (se temaindelningen, s. 69)
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Figur 9.2 Antal elit- och icke-elitcitat per tema i HS (se temaindelningen, s. 69)
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9.2  Temanas kännetecken och fördelning mellan källtyper

I detta avsnitt beskriver jag kort varje tema och undersöker vilka källtyper som före-

kommer inom dem. Syftet är att ringa in typiska teman i citat av de olika källtyperna.

Jag behandlar temaanalysens resultat delvis kvantitativt. Siffrorna, dvs. antalet citat

inom varje tema, baserar sig på mina tolkningar och kan därför inte hanteras på samma

sätt som de kvantitativa resultaten i föregående kapitel. Istället för att analysera procent-

tal undersöker jag här vilka betoningar man kan urskilja inom varje tema. Jag håller mig

ändå kritiskt till de exakta frekvenserna: de är riktgivande och utgör främst ett grovt

mått för vilka teman olika källor uttalar sig mer eller mindre om. Antalet citat inom

varje tema framställs också i form av en korstabell i bilaga C.

9.2.1  Tema 1: Sorg och uppgivenhet

Källans sinnesstämning framträder tydligast inom detta tema som beskriver två starka

negativa känslor: sorg och uppgivenhet. Eftersom det är svårt att tydligt skilja dessa

känslor från varandra bildar de ett gemensamt tema. En uppgiven person har ”slutgiltigt

[… ] gett upp inför svårigheter” (NE 2008d). Detta illustreras av att källorna inte längre

verkar bry sig om hur det går för dem. Sorg saknar detta element av underkastelse för

olyckan men påminner i övrigt mycket om uppgivenhet. Temat skiljer sig från kritik-

temana nedan i och med att citaten handlar om källan själv: de starka känslorna riktar

sig inte mot någon annan, utan snarare inåt. Detta är därför ett synnerligen privat tema.

Tidningarna behandlar temat i stort sett lika (tabell 9.3). Vanliga libaneser är över-

lägset vanligast bland citaten. Också vanliga israeler förekommer i båda tidningarna

även om deras roll är betydligt mer nedtonad. I det stora hela förekommer temat bara

inom icke-elitkategorin. Resultaten visar att det är främst vanliga människor i Libanon

som framför dessa starka negativa känslor. Detta är väntat med tanke på att elitkällor

sällan ger uttryck för personliga känslor. Det är ändå intressant att enbart libanesiska och

israeliska källor uttalar sig om detta tema. Det är därmed krigets parter, inte utomstå-

ende, som uttrycker de starkaste känslorna i rapporteringen.

Tabell 9.3 Källtyper inom temat sorg och uppgivenhet

Hufvudstadsbladet (12 citat) Helsingin Sanomat (15 citat)

vanlig libanes (8 citat)
vanlig israel (2 citat)
libanesisk tjänsteman (1 citat)
israelisk politiker (1 citat)

vanlig libanes (14 citat)
vanlig israel (1 citat)
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9.2.2  Tema 2: Rädsla och osäkerhet

Detta tema uttrycker inte känslor lika starkt som det föregående, även om det i huvudsak

återspeglar sinnesstämningar. Källorna säger sig vara rädda men förklarar samtidigt hur

de på olika sätt försöker undvika farorna. De har inte gett upp eller blivit handlingsför-

lamade på samma sätt som de källor som uttrycker sorg och uppgivenhet. Temat be-

skriver främst källornas egna känslor men också hur andra reagerat, vilket gör detta

privata tema en aning mer allmänt än det föregående.

I båda tidningarna är temat klart vanligast hos icke-elitkällor och betoningen ligger

på vanliga libaneser (tabell 9.4). I HS är vanliga israeler dessutom väl representerade

medan inblandade finländare träder fram i Hbl. De två elitcitaten kommer från en norsk

tjänsteman som beskriver de evakuerades skräckslagna reaktioner (Hbl) och från en FN-

tjänsteman som beskriver hur hans kontor i Beirut stormades av ursinniga demonstranter

(HS). Resultaten visar att temat är vanligt bland källor som personligen upplevde kriget i

sin vardag: libaneser, israeler, finländare och två tjänstemän utposterade i krigsområdet.

Detta understryker att högre uppsatta elitkällor inte uttrycker personliga känslor i offent-

ligheten. Samtidigt förstärks intrycket att starka negativa känslor är speciellt typiska för

lokalbefolkningen i Libanon.

Tabell 9.4 Källtyper inom temat rädsla och osäkerhet

Hufvudstadsbladet (6 citat) Helsingin Sanomat (19 citat)

vanlig libanes (2 citat)
inblandad finländare (2 citat)
övrig elit (1 citat)
icke inblandad vanlig människa (1 citat)

vanlig libanes (10 citat)
vanlig israel (6 citat)
övriga inblandade (2 citat)
FN (1 citat)

9.2.3  Tema 3: Kritik mot Israel

Detta tema kritiserar staten Israel och israeler – ibland med motiveringar och ibland

utan. Jag räknar också känslomässiga förbannelser och fördömanden, ett ”mycket starkt

ogillande” (NE 2008c), till denna kritik. Känslomässigt rör sig temat på en bred skala

och är inte heller lätt att placera in på axeln privat–allmänt. Samtidigt är de Israelkritiska

citaten lätta att urskilja på grund av sitt klart och tydligt formulerade budskap.

Temat förekommer inom många källtyper i båda tidningarna och det verkar på så

vis har varit comme il faut att kritisera Israels offensiv (tabell 9.5). Temat hör dessutom
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till de mest frekventa i båda tidningarna, vilket visar att kritiken hörde till de vanligaste

diskussionsämnena bland källorna.

I Hbl fördelar sig temat mellan eliten och icke-eliten med betoning på den före-

gående. Framför allt EU-källor och finländska politiker är framträdande. I detta sam-

manhang är det en aning missvisande att skilja mellan dessa två källtyper eftersom

Finland som EU-ordförandeland förde unionens talan om Libanonkriget. Dessutom var

utrikesminister Erkki Tuomioja den ena finländska politiker som uttalade sig i frågan.

I Hbl är det med andra ord främst EU som kritiserar Israel. Också FN, var uppgift

det på sätt och vis är att fungera som ”världens samvete” i samband med konflikter,

kritiserar Israel. Att den libanesiska eliten kritiserar Israel så pass lite är förvånande.

Istället är det vanliga libaneser som för fram kritiken.

I HS är temat mer utspritt och betoningen på icke-eliten. Citaten koncentrerar sig

mycket tydligt till vanliga libaneser. EU och finländska politiker framstår även i HS som

en av de främsta kritikerna av Israel, likaså FN. Det är intressant att även en israelisk

politiker kritiserar Israel, vilket ger en inblick i den israeliska inrikespolitiska debatten.

Tabell 9.5 Källtyper inom temat kritik mot Israel

Hufvudstadsbladet (15 citat) Helsingin Sanomat (35 citat)

EU (4 citat)
finländsk politiker (3 citat)
FN (3 citat)
vanlig libanes (3 citat)
libanesisk politiker (1 citat)
libanesisk tjänsteman (1 citat)

vanlig libanes (19 citat)
libanesisk politiker (4 citat)
EU (3 citat)
FN (2 citat)
finländsk politiker (2 citat)
israelisk politiker (1 citat)
arabländer (1 citat)
övrig elit (1 citat)
övriga inblandade (1 citat)
icke inblandad vanlig människa (1 citat)

9.2.4  Tema 4: Kritik mot Libanon och Hizbollah

Kritiken mot Libanon och Hizbollahrörelsen går inte att skilja åt eftersom kritikerna

uppenbarligen är inkonsekventa med vem de klandrar. Kapitel 2 visade dessutom att

aktörerna är tätt sammanknutna på olika plan, inte minst det politiska. Inom temat före-

kommer även uttrycklig kritik mot Hizbollahs ledare Hassan Nasrallah och hans politik.

Känslomässigheten är inte fullt lika tydlig som inom föregående tema.

Tidningarna behandlar temat mycket olika (tabell 9.6). I Hbl uttalar sig bara elit-

källor, främst USA som kritiserar Hizbollah för att ha provocerat fram kriget. I HS är

temat betydligt vanligare för icke-elitkällor. Betoningen ligger på vanliga libaneser,
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vilket är förvånande eftersom man inte tänker sig att kritiken mot den egna parten skulle

vara så omfattande. Citaten visar att många libaneser ansåg att Hizbollah bar en stor del

av skulden för kriget. Dessutom pekar citaten på det djupt rotade grollet mellan olika

religiösa sekter i Libanon och på den libanesiska arméns tandlöshet. I HS kritiserar

också några vanliga israeler Libanon och Hizbollah, vilket är mer väntat. Jämförelsen

visar att tidningarna förde fram olika aspekter av kritiken.

Tabell 9.6 Källtyper inom temat kritik mot Libanon och Hizbollah

Hufvudstadsbladet (5 citat) Helsingin Sanomat (18 citat)

USA (3 citat)
israelisk politiker (1 citat)
israelisk officer (1 citat)

vanlig libanes (11 citat)
vanlig israel (3 citat)
israelisk officer (2 citat)
EU (1 citat)
USA (1 citat)

9.2.5  Tema 5: Kritik mot kriget i allmänhet

Temat skiljer sig från de två tidigare temana i och med att kritiken inte riktar sig mot

någon specifik aktör. Istället kritiserar källorna krigets parter kollektivt eller understry-

ker det svåra läget mer allmänt. Många källor vädjar dessutom om ett slut på striderna.

Flera av citaten beskriver känslomässigt hur människor lider, vilket gör temat allmänt.

Tidningarna har rätt så olika betoningar inom temat (tabell 9.7). I Hbl förekommer

temat främst bland eliten och i synnerhet hos FN-källor som ofta vädjade om ett eld-

upphör. Även libanesiska politiker bad om ett slut på attackerna. Det enda icke-elitcita-

tet kommer från en vanlig israel, medan vanliga libaneser lyser med sin frånvaro. I HS

är temat vanligare för icke-eliten med betoning på vanliga libaneser och vanliga israeler.

Eliten representeras främst av EU-källor och libanesiska politiker. I likhet med temat

kritik mot Israel förekommer den allmänna kritiken mot kriget hos de flesta källtyper.

Tabell 9.7 Källtyper inom temat kritik mot kriget i allmänhet

Hufvudstadsbladet (9 citat) Helsingin Sanomat (26 citat)

FN (5 citat)
libanesisk politiker (2 citat)
finländsk politiker (1 citat)
vanlig israel (1 citat)

vanlig libanes (9 citat)
vanlig israel (6 citat)
EU (3 citat)
libanesisk politiker (2 citat)
icke inblandad vanlig människa (2 citat)
israelisk officer (1 citat)
finländsk officer (1 citat)
övrig elit (1 citat)
övriga inblandade (1 citat)
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9.2.6  Tema 6: Kritik mot omvärlden

Inom detta tema riktar sig kritiken mot andra än Israel, Libanon och Hizbollah. Kritiken

gäller FN och det ”internationella samfundet”, USA samt de övriga arabländerna som

anklagas för att inte ingripa i konflikten. De utdragna förhandlingarna om en resolution i

FN:s säkerhetsråd ökade kritikens omfattning. Gemensamt för citaten är att källorna

känner sig övergivna av omvärlden.

Tidningarna behandlar temat olika (tabell 9.8). I Hbl är temat minimalt. I HS för-

delar sig citaten rätt så jämnt mellan eliten och icke-eliten. Mest frekvent är temat bland

vanliga libaneser och vanliga israeler. Också övriga inblandade kritiserar evakuerings-

arrangemangen för att löpa trögt. Temat är utspritt bland elitcitaten, även om man kan

urskilja en svag betoning på libanesiska politiker. På grund av de små frekvenserna och

spridda resultaten kan man inte dra några klara slutsatser förutom att kritiken i huvudsak

kom från libanesiska och israeliska källor. Detta är också naturligt eftersom de krigför-

ande länderna och omvärlden så att säga ställdes mot varandra i denna fråga.

Tabell 9.8 Källtyper inom temat kritik mot omvärlden

Hufvudstadsbladet (3 citat) Helsingin Sanomat (16 citat)

libanesisk politiker (1 citat)
israelisk tjänsteman (1 citat)
FN (1 citat)

vanlig libanes (5 citat)
vanlig israel (3 citat)
libanesisk politiker (2 citat)
övriga inblandade (2 citat)
israelisk politiker (1 citat)
finländsk politiker (1 citat)
EU (1 citat)
arabländer (1 citat)

9.2.7  Tema 7: Negativ bedömning och pessimism

Källorna inom detta tema bedömer och tolkar krigshändelserna på ett negativt sätt.

Citaten uttrycker därför ofta pessimism. De flesta citaten handlar om det efterlängtade

fredsavtalet och hur svårigheterna samtidigt hopar sig. Ändå handlar temat inte om kon-

kreta händelser som till exempel tema 9 och 10, egen hälsa och handlingar respektive

egna upplevelser av kriget, utan om situationen och läget mer allmänt. Eftersom källor-

nas synvinklar varierar inbegriper temat både känslor och sakfrågor.

Tidningarna behandlar temat rätt olika och det är svårt att se något klart mönster i

källanvändningen (tabell 9.9). I Hbl hör alla citat till eliten. I HS är citaten ganska jämnt
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fördelade mellan eliten och icke-eliten medan vanliga libaneser och vanliga israeler

träder fram ur mängden. Gemensamt för både Hbl och HS är ändå att finländska poli-

tiker och EU-källor har en framträdande plats, likaså libanesiska politiker. Temat åter-

speglar de dystra och pessimistiska uttalanden som både EU samt politiker och vanliga

människor i Libanon gjorde i olika skeden av kriget. Betoningen på elitkällor kan bero

på att den högt uppsatta eliten sällan talar om sina personliga känslor. Elitens offentliga

yrkesroll leder till att dessa källor snarare gör mindre personliga negativa bedömningar

då de berättar hur de själva reagerat.

Tabell 9.9 Källtyper inom temat negativ bedömning och pessimism

Hufvudstadsbladet (7 citat) Helsingin Sanomat (25 citat)

finländsk politiker (2 citat)
EU (2 citat)
libanesisk politiker (1 citat)
libanesisk tjänsteman (1 citat)
USA (1 citat)

vanlig libanes (6 citat)
vanlig israel (5 citat)
finländsk politiker (4 citat)
libanesisk politiker (4 citat)
FN (2 citat)
israelisk tjänsteman (1 citat)
finländsk tjänsteman (1 citat)
inblandad finländare (1 citat)
övriga inblandade (1 citat)

9.2.8  Tema 8: Positiv bedömning och lättnad

Temat påminner om det föregående även om bedömningarna och tolkningarna är de

motsatta, dvs. i grund och botten positiva. Därför är detta tema det enda uttryckligen

positiva. Källorna uttrycker tacksamhet eller lättnad över att ha klarat sig undan faror

och hotfulla situationer. De uttrycker sig ofta med hjälp av negationer och säger att de

inte längre är rädda eller inte längre utsatta för fara. I likhet med föregående tema är

citaten en blandning av sakfrågor och känslor.

Gemensamt för båda tidningarna är att citaten är utspridda bland många olika käll-

typer (tabell 9.10). Hbl betonar EU-källor en aning mer än andra källtyper. I HS är temat

vanligast hos inblandade finländare, därefter finländska tjänstemän. Också en finländsk

officer uttalar sig inom temat.

Det är intressant att framför allt finländska källor gör positiva bedömningar. Detta

kan förklaras med att finländare huvudsakligen intervjuades i samband med den lyckade

evakueringen av utlänningar. En annan orsak är att finländare i Libanon intervjuades

främst i krigets inledningsskede innan attackerna trappades upp. Samtidigt befann sig



80

finländarna i områden som besparades från attacker, vilket bidrog till att deras utsagor i

regel inte kunde bekräfta nyhetsbyråernas rapporter om kaos och förstörelse i Libanon.

Ett övergripande intryck är att inblandade finländare till stor del uttrycker sig rätt

neutralt eller svagt positivt om kriget. Detta utgör en tydlig kontrast till vanliga libaneser

och vanliga israeler som i båda tidningarna mycket sällan säger något positivt och

istället understryker sina starkt negativa känslor. Även om tidningsläsarna antagligen

inte jämställer de inblandade finländarnas med lokalbefolkningen uppstår det onekligen

ett motsatsförhållande mellan uppgivet känslomässiga ortsbor och försiktigt positiva

finländare. En tanke som slår en är om medierna tilldelar dem speciellt mycket medlid-

ande. De praktiska omständigheterna är som sagt olika men den finländske mediekonsu-

menten ställer sig antagligen frågan varför källorna framställer sina strapatser och

umbäranden på så olika sätt.

Tabell 9.10 Källtyper inom temat positiv bedömning och lättnad

Hufvudstadsbladet (7 citat) Helsingin Sanomat (20 citat)

EU (3 citat)
USA (1 citat)
vanlig libanes (1 citat)
vanlig israel (1 citat)
inblandade EU-medborgare (1 citat)

inblandade finländare (7 citat)
finländsk tjänsteman (4 citat)
israelisk tjänsteman (3 citat)
vanlig libanes (2 citat)
finländsk officer (1 citat)
EU (1 citat)
vanlig israel (1 citat)
övriga inblandade (1 citat)

9.2.9  Tema 9: Egen hälsa och handlingar

Temat beskriver hur källorna själva mår och vad de varit med om under kriget. Till

skillnad från tidigare teman innehåller citaten en klar handling som beskrivs i konkreta

ordalag. Temat uttrycker därför inte känslor explicit även om många händelser påverkat

källorna djupt. Temat är av dessa orsaker uttryckligen privat.

Gemensamt för tidningarna är att de två vanligaste källtyperna är inblandade fin-

ländare och vanliga libaneser, även om ordningsföljden är olika (tabell 9.11). Detta kan

kopplas till tidningarnas olika fokusering i sin rapportering, vilket kom fram i föregå-

ende kapitel. Hbl intervjuade många finländska källor medan HS på grund av sina fält-

reportrar intervjuade särskilt många vanliga libaneser och i någon mån även vanliga

israeler. I båda tidningarna är ändå betoningen genomgående på icke-elitkällor. Detta är

väntat med tanke på temats fokus på personliga upplevelser och berättelser.
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Tabell 9.11 Källtyper inom temat egen hälsa och handlingar

Hufvudstadsbladet (12 citat) Helsingin Sanomat (31 citat)

inblandad finländare (9 citat)
vanlig libanes (2 citat)
inblandad EU-medborgare (1 citat)

vanlig libanes (21 citat)
inblandad finländare (5 citat)
vanlig israel (2 citat)
finländsk tjänsteman (1 citat)
övrig elit (1 citat)
övriga inblandade (1 citat)

9.2.10  Tema 10: Egna upplevelser av kriget

Temat beskriver vad källorna sett och hört om kriget i egenskap av ögonvittnen. Till

skillnad från föregående tema deltar de inte själva aktivt i berättelsen och det finns

därför en viss distans mellan källan och citatets innehåll. Temat är känslomässigt rätt

neutralt då källorna inte explicit uttrycker känslor, även om flera citat beskriver tragiska

händelser. Temat är privat eftersom det utgår från den enskilda källans synvinkel.

I båda tidningarna hör en majoritet av källorna till icke-eliten och likheterna är

också i övrigt många (tabell 9.12). Den vanligaste källtypen är inblandade finländare,

därefter vanliga libaneser. I HS finns det dessutom en del vanliga israeler.

Betoningen av icke-eliten är väntad med tanke på temats privata och konkreta

natur. Det är ändå intressant att inblandade finländare framträder så pass tydligt i båda

tidningarna. Det visar att dessa finländare beskriver sina egna upplevelser i känslomäs-

sigt rätt så neutrala ordalag, dessutom med en viss personlig distans till sin berättelse.

Detta understryker kontrasten till vanliga libaneser som oftare berättar om situationer de

varit inblandade i och hur de reagerat i dessa fall.

Tabell 9.12 Källtyper inom temat egna upplevelser av kriget

Hufvudstadsbladet (12 citat) Helsingin Sanomat (27 citat)

inblandad finländare (7 citat)
vanlig libanes (2 citat)
israelisk tjänsteman (1 citat)
finländsk tjänsteman (1 citat)
EU (1 citat)

inblandad finländare (10 citat)
vanlig libanes (8 citat)
vanlig israel (5 citat)
libanesisk politiker (2 citat)
FN (1 citat)
övriga inblandade (1 citat)

9.2.11  Tema 11: Målsättningar och hot

Temat beskriver källans målsättningar, vilja, ansvarstagande och löften. I samband med

konflikter är det vanligt att målsättningar formuleras i form av hot, vilket är fallet i flera
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citat. Målsättningarna är allmänna och ideologiska vilket gör att utsagor om praktiska

arrangemang inte räknas hit utan till temat neutral förklaring. Detta tema är allmänt.

Resultaten är samstämmiga i båda tidningarna: det är det överlägset vanligaste

temat och är karakteristiskt för eliten (tabell 9.13). Detta är väntat eftersom eliten per

definition fattar beslut och formulerar kollektiva mål, inte minst i samband med krig.

Samtidigt finns det påfallande många olika källtyper inom temat i både Hbl och HS.

Detta understryker hur vanliga utsagor som uttrycker målsättningar är bland elitkällor

oberoende av dessas nationalitet eller position.

Israeliska politiker är speciellt synliga och även israeliska officerare citeras flera

gånger. Det är huvudsakligen dessa källor som formulerar direkta hot. Eftersom det var

Israels mål att genom en fullskalig offensiv köra ut Hizbollah ur södra Libanon är detta

inte så överraskande. Arabländerna och främst Syrien utgör i denna bemärkelse en mot-

pol eftersom de vid några tillfällen hotar med ett militärt ingripande mot Israel. Även

EU och finländska politiker håller sig framme, vilket beror på unionens roll som med-

lare i kriget. Likaså USA uttalar sig ofta om hur det ”internationella samfundet” är för-

pliktat att ingripa i konflikten. Libanesiska politiker är också rätt väl representerade

eftersom de ofta upprepade sin ovilja att böja sig inför Israels hot och krav.

Tabell 9.13 Källtyper inom temat målsättningar och hot

Hufvudstadsbladet (41 citat) Helsingin Sanomat (56 citat)

israelisk politiker (11 citat)
EU (6 citat)
USA (6 citat)
finländsk politiker (4 citat)
finländsk tjänsteman (4 citat)
israelisk officer (3 citat)
arabländer (3 citat)
libanesisk politiker (1 citat)
israelisk tjänsteman (1 citat)
finländsk officer (1 citat)
FN (1 citat)

israelisk politiker (12 citat)
finländsk politiker (9 citat)
libanesisk politiker (6 citat)
arabländer (6 citat)
israelisk officer (5 citat)
EU (5 citat)
israelisk tjänsteman (3 citat)
FN (3 citat)
finländsk officer (2 citat)
USA (2 citat)
övrig elit (1 citat)
vanlig libanes (1 citat)
vanlig israel (1 citat)

9.2.12  Tema 12: Beröm

Inom detta tema framhäver eller berömmer källorna den part de själva tillhör. Hit räknas

beröm av både Hizbollah och Israel. Då källorna motiverar sina utsagor är argumenten i

stort sett de samma: om inte den egna parten hade tagit till vapen skulle motståndaren
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obehindrat kunna göra vad den vill. Temat är känslomässigt rätt neutralt även om utsa-

gorna stundvis är formulerade som något som påminner om hot.

I både tidningarna är temat vanligast bland icke-eliten (tabell 9.14). I Hbl är citaten

bara två till antalet och fördelar sig mellan vanliga libaneser och vanliga israeler. I HS är

temat betydligt vanligare. Också här betonas vanliga libaneser och vanliga israeler.

Detta är väntat eftersom beröm är icke-elitens sätt att uttrycka sin vilja och sina sympa-

tier medan eliten, som analysen visat, gör det samma genom att beskriva sina målsätt-

ningar. Att det finns några libanesiska elitcitat och ett israeliskt tjänstemannacitat i HS

beror främst på att dessa har en jämförelsevis låg position.

Tabell 9.14 Källtyper inom temat beröm

Hufvudstadsbladet (2 citat) Helsingin Sanomat (25 citat)

vanlig libanes (1 citat)
vanlig israel (1 citat)

vanlig libanes (11 citat)
vanlig israel (9 citat)
libanesisk politiker (3 citat)
libanesisk officer (1 citat)
israelisk tjänsteman (1 citat)

9.2.13  Tema 13: Dementi

Dementi är en ”offentlig förklaring att visst påstående (som rör ens egna intressen) är

osant” (NE 2008b). Jag har valt att framställa detta som ett skilt tema eftersom dessa

citat snarare avvisar andras påståenden än beskriver egna målsättningar. Källorna säger

därmed vad deras målsättning inte är. Temat kan i princip vara både personligt eller

allmänt beroende på vem som formulerar dementin.

Temat är minimalt i båda tidningarna och förekommer bara bland elitkällor (tabell

9.15). Resultaten är samstämmiga såtillvida att temat tydligt fokuserar på israeliska

källor. Detta är väntat eftersom den omfattande kritiken av Israel resulterade i protester

från Israel. Här kan man nämna attacken mot FN-posteringen i södra Libanon och mot

byn Qana som de viktigaste orsakerna till dementierna från Israels sida.

Tabell 9.15 Källtyper inom temat dementi

Hufvudstadsbladet (3 citat) Helsingin Sanomat (5 citat)

israelisk officer (2 citat)
USA (1 citat)

israelisk politiker (2 citat)
israelisk officer (2 citat)
libanesisk politiker (1 citat)
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9.2.14  Tema 14: Neutral ståndpunkt

Temat inbegriper bedömningar som är varken positiva eller negativa utan snarare känne-

tecknas av argumentering för och emot ett påstående. De neutrala ståndpunkterna kan

beskrivas som ett slags analyser av kriget. Temat innehåller även källor som beskriver

sin förvåning eftersom denna reaktion inte går att placera in på skalan positivt–negativt.

Temat hör till de vanligaste i båda tidningarna och är vanligare för eliten (tabell

9.16). I övrigt är skillnaderna mellan tidningarna rätt stora. I Hbl uttalar sig många fin-

ländska officerare om temat. I HS kan man urskilja en betoning på finländska politiker

och därefter officerare. Även libanesiska politiker är framträdande främst på grund av en

längre intervju med en tidigare politiker som analyserar kriget ur ett historiskt perspek-

tiv. Också några vanliga libaneser och vanliga israeler delger sina neutrala ståndpunkter.

Utmärkande för temat är de många finländska elitkällorna och framför allt de

finländska officerarna. Detta hänger främst ihop med officerarnas professionella roll. De

analyserar därför olika militära aspekter av kriget, bland annat hur de stridande parterna

går till väga och hur finländska fredsbevarare utbildas innan de skickas till ett område

där ett en konflikt plötsligt kan blossa upp. De många finländska citaten talar överlag för

att finländska elitkällor i regel uttrycker sig neutralt i förhållande till de flesta andra

eliter som i första hand gör en tydligt negativ bedömning då de kommenterar kriget.

Tabell 9.16 Källtyper inom temat neutral ståndpunkt

Hufvudstadsbladet (12 citat) Helsingin Sanomat (37 citat)

finländsk officer (5 citat)
israelisk politiker (2 citat)
libanesisk politiker (1 citat)
finländsk politiker (1 citat)
finländsk tjänsteman (1 citat)
övrig elit (1 citat)
inblandad finländare (1 citat)

finländsk politiker (9 citat)
libanesisk politiker (6 citat)
finländsk officer (5 citat)
vanlig libanes (5 citat)
övrig elit (3 citat)
vanlig israel (2 citat)
FN (2 citat)
libanesisk officer (1 citat)
israelisk tjänsteman (1 citat)
finländsk tjänsteman (1 citat)
arabländer (1 citat)
inblandad finländare (1 citat)
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9.2.15  Tema 15: Neutral förklaring

Inom detta tema förklarar källorna närmare något som nämnts tidigare i nyhetstexten.

Temat omfattar till skillnad från de övriga temana allmänt accepterad information om

till exempel lagstiftningar, överenskommelser och politiska förhållanden. Här refererar

källorna också andras utsagor utan att själva ta ställning till dem. Citaten beskriver rent

praktiska arrangemang kring evakueringen och truppförflyttningarna som inte har den

ideologiska dimension som citaten inom temat målsättningar och hot har. Av dessa

orsaker är det i flera fall förvånande att man valt att återge utsagorna som ett direkt citat

eftersom utsagan i sig saknar en dramatisk eller retorisk funktion. Syftet har antagligen

varit att inkludera fler röster i en text som annars hade blivit för monoton.

I båda tidningarna koncentrerar sig temat till eliten med några små undantag i HS

(tabell 9.17). Det tydligaste resultatet är att finländska elitkällor är väl företrädda i båda

tidningarna. Detta innebär att finländska elitkällor och framför allt finländska tjänstemän

i huvudsak förklarar hur saker förhåller sig på ett neutralt sätt. Detta är ett väntat fram-

ställningssätt bland tjänstemännen med tanke på deras strikt reglerade yrkesroll. Här kan

man dra paralleller till andra teman: finländska källor uttalar sig överlag i mer neutrala

sammanhang än libanesiska och israeliska källor som uttrycker starka känslor, målsätt-

ningar, hot och kritik.

Tabell 9.17 Källtyper inom temat neutral förklaring

Hufvudstadsbladet (27 citat) Helsingin Sanomat (44 citat)

finländsk tjänsteman (13 citat)
finländsk officer (5 citat)
FN (2 citat)
finländsk politiker (2 citat)
övrig elit (2 citat)
israelisk politiker (1 citat)
israelisk tjänsteman (1 citat)
israelisk officer (1 citat)

finländsk tjänsteman (13 citat)
finländsk officer (9 citat)
finländsk politiker (6 citat)
libanesisk politiker (3 citat)
libanesisk officer (3 citat)
vanlig libanes (2 citat)
FN (2 citat)
USA (2 citat)
finländare i Finland (1 citat)
israelisk politiker (1 citat)
israelisk officer (1 citat)
EU (1 citat)
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9.3  Källornas retorik

I detta avsnitt knyter jag ihop citatens innehåll med en analys av källornas uttryckssätt.

Jag granskar de retoriska särdragen inom varje källtyp och utgår därför inte från tema-

indelningen ovan. Däremot använder jag temaanalysens resultat som grund för denna

kompletterande analys. En annan skillnad är att jag ser på Hbl och HS som ett enda stort

material eftersom det i en resonerande stilistisk analys som denna är svårt att urskilja

exakt på vilka punkter tidningarna skiljer sig åt.

Eftersom flera av källtyperna är små har jag valt att göra vissa sammanslagningar

och avgränsningar. Den retoriska analysen riktar in sig enbart på libanesiska källor,

israeliska källor samt finländska källor och EU-källor. Detta inbegriper både elit- och

icke-elitkällor. Eftersom inblandade EU-medborgare är en svinnande liten källtyp har

jag lämnat bort dem. Jag har vidare kombinerat politiker, officerare och tjänstemän för

varje nationalitet.

Dessa avgränsningar innebär att bland annat amerikanska källor, FN-källor och

arabländer lämnas utanför analysen. Förfarandet medför ändå ingen nämnvärd analytisk

förlust: en preliminär genomgång av de bortlämnade källtyperna visade att det på grund

av de få citaten är svårt att urskilja några tydliga tendenser i deras retorik. Avgräns-

ningarna bidrar istället till att göra analysen tätare.

9.3.1  Libanesisk elit

Den libanesiska eliten betonar inget enskilt innehållstema men är framträdande inom

åtminstone fyra teman: målsättningar och hot, kritik mot Israel, kritik mot kriget i

allmänhet och negativ bedömning och pessimism. Med andra ord uttrycker de sin

negativa inställning till händelserna i Libanon på olika sätt.

Framför allt i Hbl understryker de libanesiska politikerna sitt kritiska och pessimi-

stiska budskap med hjälp av korta och kraftiga meningar. Meningarna accentuerar det

dramatiska och akuta i situationen. Källorna beskriver kriget som en massaker eller

katastrof där vanliga människor tvingas sätta livet till. Dessa beskrivningar är så pass

tydliga och lättförståeliga att de inte kräver en närmare förklaring. Detta gäller också

citaten som helhet: de är, kanske med undantag för det tredje citatet nedan, tillräckligt

allmänt formulerade för att kunna användas utanför sitt ursprungliga sammanhang.

Detta gör det mer sannolikt att utsagorna väljs ut ur ett större intervjumaterial.
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– Ju längre vi skjuter fram eldupphöret, desto fler civila kommer att dö, vädjade
premiärministern. (Fouad Siniora i Hbl 27.7)

– Den humanitära situationen är katastrofal, sade Libanons finansminister Jihad Azur.
(Hbl 20.7)

– Det har skett en massaker i Srifa, sade borgmästaren Afif Najdi till Reuters. (Hbl 20.7)

En representant för Hizbollah uttrycker sig på ett liknande sätt, men delar upp sin utsaga

i två satser med den dramatiska tyngdpunkten på den senare. Den korta, enkla meningen

gör att budskapet, Hizbollahs hot om fortsatta strider, får mera tyngd.

”Ei haittaa, jos Israel onnistuu etenemään. Me uskomme sissisotaan”, [Hizbollahin edustaja
Muaffak] Jamal kertoo. (HS 30.7)

I HS uttrycker sig den libanesiska eliten ofta i form av retoriska frågor, dvs. frågor som

inte kräver något svar eller där svaret är uppenbart. I två av exemplen nedan besvarar

källan dessutom sin egen fråga. Retoriska frågor är ett ”sofistikerat sätt att luras” efter-

som publiken uppfattar dem som en fråga även om de är uppmaningar eller påståenden

(Cassirer 2003, 229). Om man omformar citaten till påståenden säger källorna alltså att

israeler är terrorister, att USA inte är välkommet till Libanon och att Hizbollah till slut

kommer att vinna kriget. Att formulera detta i frågeform gör däremot citaten subtilare.

”Jos nämä hirveät teot eivät ole valtionterrorismia, niin mikä sitten on?” Siniora viittasi
Israelin sotilastoimiin. (HS 8.8)

”Odotetaanko nyt, että Condoleezza Rice olisi tämän [Qanan] verilöylyn jälkeen tervetullut
Libanoniin? Enpä usko, että olisi”, [presidentti] Lahoud sanoi CNN-uutiskanavalla. (HS 31.7)

”Vallatkoot vain kyliä, mutta miten kauan he [Israel] pystyvät pitämään alueet, ja millä
hinnalla? Me aiheutamme viholliselle tappioita niin kauan, että ne käyvät kestämättömiksi.”
(Muaffak Jamal i HS 30.7)

De libanesiska elitkällorna använder sig också av metaforer i sina uttalanden. Det är

intressant att märka hur premiärministern beskriver sitt eget land då han i krigets slut-

skede än en gång, trött men bestämt, vädjar om en vapenvila.
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– Vi är av den åsikten att vi inte längre vill vara en arena för konflikter och
sammandrabbningar, oavsett hur de motiveras, sade Siniora. (Hbl 8.8, min fetstil)

Metaforen ”arena” för tankarna till en stor förevisning eller en skådeplats för en större

händelse. En arena är därför svår att kontrollera och överblicka. Samtidigt är publikens

blickar riktade mot arenan i väntan på vad som ska hända härnäst, lite som på en cirkus.

Även om premiärministern befinner sig i rollen som cirkusdirektör visar han med valet

av ord att han inte har kontroll över det som sker. Också publikens, alltså omvärldens,

roll som passiv åskådare som tvekar för att ta i situationen på allvar kritiseras i ett annat

citat. Metaforen ”kosmetika” syftar på att täcka över eller försköna något som man vet

att inte ser bra ut i andras ögon, i detta fall ett resolutionsutkast.

– Allt han hade med sig var kosmetika för vad som fortfarande är en mycket ful
resolution, sade det libanesiska parlamentets talman Nahib Berri [...] (Hbl 10.8, min fetstil)

Ett metaforiskt uttryck som återkommer hos olika källtyper handlar om att vrida tillbaka

klockan, att gå bakåt i utvecklingen eller att återvända till sämre tider. Detta uttryck

återkommer flera gånger i olika versioner hos olika källor. Jag antar att uttryckets

vanlighet till stor del beror på att israeliska elitkällor förde fram det på ett mycket hot-

fullt sätt i början av kriget, något jag diskuterar närmare i nästa avsnitt. Även om det

exakta antalet år varierar rör det sig i dessa fall om samma språkliga bild.

”Israel yrittää viedä maamme puoli vuosisataa taaksepäin”, Siniora totesi torstaina.
(HS 18.7)

Sammanfattningsvis framhäver de libanesiska elitkällorna sitt kritiska, sorgsna och

negativa budskap med hjälp av retoriska konstruktioner och figurer. Korta meningar

ökar dramatiken och skärper tonen i citaten samtidigt som de ofta förekommande reto-

riska frågorna uppmanar till eftertanke. Antagligen resulterar detta i att publiken i

många fall lever sig in i libanesernas situation. Valet av metaforer säger en hel del om

källornas syn på sin egen position och omvärldens reaktioner. Ett hurudant ethos, dvs.

en hurudan karaktär och personlighet, eftersträvar då de libanesiska elitkällorna? Ord-

valen tyder på trötthet, sorg, uppgivenhet, besvikelse och ställvis aggressivitet. Sam-

tidigt försöker källorna vinna publiken på sin sida genom att visa på sin utsatthet och

övergivenhet. Den libanesiska eliten framställer sig som en sorgsen och rätt passiv aktör

som beskådar förödelsen i sitt land och kritiserar åskådarna för att inte ingripa i tid.
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9.3.2  Israelisk elit

Det överlägset vanligaste temat för den israeliska eliten är målsättningar och hot. De

israeliska politikernas och officerarnas sätt att uttrycka sig påminner långt om varandra

medan tjänstemännen genomgående har ett neutralt tonfall.

Ett mycket tydligt retoriskt drag hos den israeliska eliten är sättet på vilket de

motiverar – eller snarare inte motiverar – sina ståndpunkter. Källorna ger nämligen i

regel inga argument för sina påståenden utan stöder utsagorna på sin egen auktoritet och

påståendenas ”självklarhet”. Stilistiskt är detta ett effektivt sätt att visa att man inte

förhandlar eller ger efter.

– Om vi når slutsatsen att en markoperation behövs, så kommer vi att göra det.
(försvarsminister Amir Peretz i Hbl 20.7)

”Olemme sodassa, ja operaatiota on laajennettava. On oikein toimia aiempaa laajemmassa
mittakaavassa”, [ministeri Eli] Jishain sanoi verkkolehti Ynetnewsin mukaan. (HS 10.8)

”Tulitaukoa ei ole eikä tule”, Israelin pääministeri Ehud Olmert sanoi maanantaina. (HS 1.8)

Dessa kort och vasst formulerade påståenden för tankarna främst till filmvärldens one

liners. I ett annat liknande citat dementerar landets utrikesminister misstankarna om att

Israels armé skulle ha beskjutit FN-observatörerna med avsikt. Hon avvisar kategoriskt

all kritik med motiveringen att Israel som princip ”aldrig” siktar på FN-soldater.

”Haluan tehdä selväksi, että isku ei ollut tahallinen. Me emme koskaan tähtää YK-sotilaita”,
hän sanoi lehdistötilaisuudessa Haifassa. (utrikesminister Tzipi Livni i HS 27.7)

Den israeliske premiärministern uttrycker sig direkt kryptiskt då han utan närmare speci-

fikationer betonar sitt lands ”naturliga rätt” att fortsätta offensiven i Libanon. Trots att

utsagans form uttrycker pondus och viljestyrka är citatet i sig förvirrande. Det är också

intressant att märka att hur centralt ordet ”rätt” är i detta citat, likaså i ett av exemplen

ovan. Argumentationen baserar sig till stora delar på denna tudelning i ”rätt” och ”fel”

även om den bakomliggande tankegången på basis av citaten förblir en gåta.

– Vi kommer inte att stoppa operationen för att berätta för världen att vi gör rätt, sade den
israeliska premiärministern Ehud Olmert. (Hbl 31.7)
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Källorna uttalar sig överlag hotfullt, vilket deras ordval understryker. Premiärministerns

första och sista uttalande under kriget är retoriskt speciellt starka. Det första citatet är en

hopning av ordet ”mycket” vars intensitet stegras för varje upprepning och når klimax

då han uttalar ordet för tredje gången (jfr Cassirer 2003, 209, 216). Två upprepningar

hade inte varit särskilt uppseendeväckande. Däremot ger den tredje reprisen meningen

en alldeles speciell retorisk tyngd. Det sista citatet lämnar hotet om nya attacker och ett

fortsatt krig hängande i luften.

”Israelin vastaus [sieppauksiin] tulee olemaan rajoitettu mutta hyvin, hyvin, hyvin

kivulias”, Olmert sanoi. (HS 13.7, min fetstil)

Myös Israelin pääministeri Olmert ennakoi tulevaa synkästi. ”Seuraavalla kerralla Israel
pärjää paremmin. Ja on mahdollista, että seuraava kerta tulee.” (HS 15.8)

Källorna använder också en rad förstärkande ord för att betona sin stridslust: de talar om

att ”slå till mot alla” istället för attackera och ”en massa” istället för flera. Detta är

exempel på hyperboler, dvs. medvetna överdrifter, som i detta fall är ämnade för att för-

stärka budskapet på ett övertydligt sätt (Cassirer 2003, 227). Det första exemplet nedan

innehåller dessutom en emfas, alltså betoning, eftersom orden ”maximal eldkraft” för

ovanlighetens skull inleder meningen (jfr Cassirer 2003, 209).

–Maximal eldkraft måste användas, sade han [justitieminister Haim Ramon] till militärens
radiokanal. (Hbl 28.7, min fetstil)

– Vi har de kommande dagarna för en massa militära operationer, sade turismministern
Isaac Herzog. (Hbl 7.8, min fetstil)

– Vi måste fortsätta strida, fortsätta att slå till mot alla inom Hizbollah vi hittar. (Haim
Ramon i Hbl 7.8, min fetstil)

Också valet av metaforer beskriver de israeliska elitkällornas starka övertygelse om att

Hizbollah måste krossas. Metaforer framställer Hizbollah som ohyra eller ogräs och som

ett främmande, oönskat element i södra Libanon. Detta är ett exempel på blasfemi, alltså

smädelse (Cassirer 2003, 209).

”Tällä tarkoitan sitä, että alue, jonne haluamme kansainvälisiä joukkoja, on puhdistettu

Hizbollahista”, ministeri sanoi. (anonym elitkälla i HS 2.8, min fetstil)
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– Vi fortsätter att rensa upp i södra Libanon för att nå de mål vi har satt upp, oavsett om
det blir något eldupphör, sade general Alon Friedman. (Hbl 8.8, min fetstil)

Också en arméinformatör använder ett metaforliknande uttryck i syfte att nedvärdera

Hizbollah. Det onyanserade skällsordet ”skit” har ändå i min tolkning en motsatt effekt:

ordet passar inte in i den gängse politiska kulturen och förlöjligar källan själv.19

”Siellä [Libanonin puolella] on bunkkereita, asemia, kaiken sorttista paskaa”, armeijan
tiedottaja Olivier Rafowicz sanoi keskiviikkona.  (HS 27.7, min fetstil)

Ett starkt och uppmärksammat metaforiskt intryck introduceras redan under krigets

första dag. Genom att hota med att vrida tillbaka Libanons klocka hänvisar israeliska

officerare intertextuellt till det libanesiska inbördeskriget under 1980-talet och antag-

ligen mer specifikt till Israels offensiv mot Libanon år 1982. Uttrycket är en mycket

smärtsam påminnelse om det förflutna, vars sår ännu inte läkt. Samma metafor dyker

senare upp hos andra källor, vilket visar på dess genomslagskraft. Effekten tycks ha

varit den samma också på internationella medier eftersom både Hbl och HS citerar

utsagan. Detta demonstrerar också en annan sak: citaten är inte identiska även om de

framställs som direkta citat, ett problem jag diskuterat i kapitel 4.

Israeliska officerare hotade med att ”Libanons klocka kommer att vridas tillbaka tjugo år
om inte de bortförda soldaterna släpps”. (Hbl 13.7)

”Israelin armeija aikoo siirtää Libanonin 20 vuotta ajassa taaksepäin”, Israelin armeijan
esikuntapäällikkö Dan Halutz sanoi israelilaisen televisiokanavan mukaan. (HS 13.7)

Sammanfattningsvis understryker den israeliska elitens retorik de hotfulla utsagorna

som för fram källornas hårda obeveklighet. Källorna ser också tydligt ned på Hizbollah,

även om de övertydliga och förenklade ordvalen ibland riskerar att slå bakut. De israeli-

ska elitkällorna bygger upp sitt ethos genom att hänvisa till sin auktoritet. De betonar

också sin ”naturligt” auktoritära roll genom att inte motivera sina åsikter och därmed

behandla sina egna utsagor som ”fakta”. Källorna placerar därför sig själva i en aktiv,

elitistisk och bestämmande position gentemot sina fiender och omvärlden.

19 Också USA:s president George W. Bush gör ett liknande uttalande då han säger sig hoppas att

”Hizbollah slutar med den här skiten” (Hbl 18.7).
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9.3.3  Finländsk elit och EU-elit

Finländska elitkällor och EU-källor förekommer inom flera teman. Till de vanligaste

temana hör målsättningar och hot, neutral ståndpunkt och neutral förklaring. Inom det

sistnämnda temat är finländska tjänstemän och officerare speciellt väl representerade,

vilket betonar deras utpräglat neutrala roll. Även kritik mot Israel och kritik mot kriget i

allmänhet hör till de mer frekventa temana för den finländska eliten och EU-eliten.

Jag behandlar dessa källor tillsammans eftersom Finlands utrikesminister Erkki Tuomi-

oja förde hela EU:s talan under kriget.

Källorna använder genomgående pronomenet ”vi” för att beskriva unionen, det

”internationella samfundet” eller sitt eget land. Detta är naturligt med tanke på att politi-

kers huvudsakliga uppgift är att formulera ståndpunkter för större grupper av människor.

Detta är också ett sätt att skapa en ”vi-känsla” med sin publik och inge förtroende (Karl-

berg & Mral 1998, 33). En annan tolkning är att källorna på grund av de stora oenighet-

erna mellan olika länder om hur man skulle ingripa i Libanonkriget försökte visa på

samförstånd och samarbete åtminstone på ett retoriskt plan.

–Vi är mycket besvikna över Israels inställning till att trygga den humanitära hjälpen. (Erkki
Tuomioja i Hbl 11.8, min fetstil)

”Olemme yrittäneet tämän valtion [Libanonin] yhtenäisyyttä tukea ja sen humanitääristä
tilannetta lievittää”, Tuomioja sanoi. (HS 29.7, min fetstil)

–Vi vill inte att den libanesiska regeringen ska försvagas. (EU:s utrikespolitiska
representant Javier Solana i Hbl 18.7, min fetstil)

I den mån Tuomioja uttrycker kritik gör han det på ett indirekt sätt som följer en stram

diplomatisk linje. I följande exempel ifrågasätter han Israels beskrivning av sina attacker

som ”precisionsbombningar” och antyder att det rör sig om en eufemism, alltså en för-

skönande beskrivning. Även detta exempel visar att citat inte återges exakt lika.

–Israels precisionsbombningar förefaller i huvudsak rikta sig mot alla andra än
Hizbollah, sade Tuomioja inför sin avresa till Rom. (Hbl 27.7, min fetstil)

”Nämä niin kutsutut täsmäiskut näyttävät suuntautuvan kaikkiin muihin kuin
Hizbollahiin”, ulkoministeri Erkki Tuomioja sanoi Ylelle. (HS 27.7, min fetstil)
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Andra elitkällor inom EU kritiserar Israel mer öppet. I det första exemplet beskriver

ordet ”övergrepp” Israel som den starkare och mäktigare parten som angripit Libanon,

ett underlägset och försvarslöst offer. I det andra exemplet, ett skriftligt uttalande, fäster

EU:s utrikesministrar uppmärksamhet vid krigets många oskyldiga barn och kvinnor

som fått sätta livet till. Även om detta även i politiska sammanhang är ett rätt vanligt sätt

att beskriva väpnade konflikter rör det sig ändå om ett tydligt ställningstagande.

– Israel begår det ena övergreppet efter det andra i Libanon, säger han. (Sveriges
statsminister Göran Persson i Hbl 31.7, min fetstil)

”[EU:n] Ulkoministerit tuomitsevat Hizbollahin raketti-iskut Israeliin sekä viattomien

siviilien – enimmäkseen naisten ja lasten – kuoleman Israelin ilmaiskussa Qanaan.” (HS
2.8, min fetstil)

Ett undantag till den officiella och opersonliga tonen i exemplen hittills är ett citat som

fördömer oroligheterna i Mellanöstern överlag. Källan berättar för ovanlighetens skull

vad hon personligen anser om kriget och vilka känslor hon upplevt. Möjligtvis har detta

att göra med att en EU-kommissarie på sätt och vis är en politisk institution i sig och

därför har lättare för att formulera sig i första person.

”Tuomitsen jyrkästi laajenevan väkivallan alueella ja suren Gazan ja Länsirannan
asukkaiden jatkuvasti huononevaa humanitaarista tilannetta. Jälleen kerran siviilit
joutumaan maksamaan konfliktin hinnan”, sanoi EU:n kehitys- ja avustusasioista vastaava
komissaari Louis Michel. (HS 15.7, min fetstil)

Trots detta verbaliserar källorna sin eventuella kritik och sina övriga synpunkter om

Libanonkriget på ett neutralt och stilistiskt nedtonat sätt. Citaten har främst en intellek-

tuell karaktär, vilket syns också i metaforerna. Följande citat innehåller metaforen

”spiral” som ett etablerat och därmed retoriskt utnött uttryck för ett återkommande och

eskalerande problem, vanligtvis just våld av något slag.

– Olika typer av extremistgrupper får kraft av detta. Spiralen av ilska och våld blir bara
djupare, sade Tuomioja. (Hbl 31.7, min fetstil)

Sammanfattningsvis går den neutrala retoriken väl ihop med neutrala bedömningarna

och förklaringarna som är typiska för finländska elitkällor och EU-källor. Källorna

framför också sin kritik på ett i regel neutralt eller åtminstone sakligt argumenterande
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sätt. Citatens form och innehåll är därför i jämförelse med libanesiska och israeliska elit-

källor betydligt svalare och stilistiskt mindre utsmyckade. Källornas kanske starkaste

ansats till att konstruera sitt ethos är att hänvisa till ett ”vi” som i sin vidaste bemärkelse

inbegriper hela det ”internationella samfundet” och antyder om en sammansluten grupp

länder med en gemensam vilja. Ändå verkar källorna med tanke på sina försiktiga ordval

betona sin distans till Libanonkriget samtidigt som framför allt den inflytelserika Tuo-

mioja för fram det ur en intellektuell synvinkel.

9.3.4  Libanesisk icke-elit

Den libanesiska icke-eliten uttalar sig om en rad olika teman. I båda tidningarna träder

temana sorg och uppgivenhet, rädsla och osäkerhet, kritik mot Israel, egen hälsa och

handlingar, egna upplevelser av kriget och beröm fram. I HS, som har betydligt fler

libanesiska icke-elitcitat än Hbl, är också temana kritik mot Libanon och Hizbollah,

kritik mot kriget i allmänhet, kritik mot omvärlden, negativ bedömning och pessimism

samt neutral ståndpunkt vanliga. Betoningen ligger därmed på mer konkreta teman.

Vanliga libaneser talar ofta om Gud och tillber och tillkallar högre makter. Det är

förståeligt med tanke på att religionen spelar en viktig roll i den libanesiska kulturen.

Samtidigt understryker de religiösa uttalandena det hopplösa och desperata i situationen.

I ett sekulärt västerländskt sammanhang är hänvisningar till Gud iögonfallande med

tanke på religionens nedtonade roll i allmänhet och rädslan för islamistisk extremism i

synnerhet. De retoriskt starka religiösa formuleringarna är därför långt ifrån neutrala

eller alldagliga ur finländska tidningsläsares perspektiv. Vissa källor ber om hjälp av

Gud på ett sätt som inte är ovanligt i västvärlden.

- Allt håller på att ta slut. Nu kan bara Gud hjälpa oss, sade han. (anonym i Hbl 21.7)

Andra källor hänvisar till Gud i samband med hotelser och förbannelser. Exemplen

nedan är problematiska eftersom de för tankarna till islamistisk fundamentalism.

- Må Gud förstöra Israel, sade 35-åriga Kamal Abdallah, vars gravida hustru, fem barn och
far dödades i ett flygangrepp mot en gränsby. (Hbl 22.7)

”Tuo on minun maatani. Jumala lyököön heidät kaikki kuoliaiksi”, [kokki Hussein] Koudouh
sanoo israelilaisista. (HS 25.7)
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Också rent språkligt är citaten färgstarka och iögonfallande. De korta, avhuggna

meningarna är uppbyggda kring upprepningar av vissa ord. Detta höjer tempot, medför

en stegring i intensiteten och dramatiserar berättelsen: källan verkar i många fall kämpa

med tårar då han eller hon talar. Vissa meningar kännetecknas dessutom av anaforer och

epiforer som upprepar meningarnas inlednings- respektive avslutningsord (Cassirer

2003, 308–209). Detta understryker utsagornas intensitet och känslostyrka och leder

närmast in tankarna på klassiska politiska tal. Det sista exemplet nedan radar satserna

efter varandra på ett sätt som ger ett intryck av fart och förvirring. Det är också möjligt

att källorna inte talar reporterns språk och att tolkningen20 i så fall lett till att utsagan

delats upp i flera korta meningar.

– Fem av mina barn dödades. Min hustru dödades. Min mor dödades, säger han.
– Flera av mina kusiner dödades. Min farbror och hans barn också. Min morbror och hans
barn, alla döda, säger han till AFP:s korrespondent. (Qassem Shalhub i Hbl 1.8, min fetstil)

–Jag låg bland glassplittren. Jag grävde ut mig och flydde sedan med min son. Jag kunde
inte hitta min sex år gamla dotter. Jag lämnade platsen av rädsla för en ny bombräd, säger
han på sjukhuset samtidigt som han kramar sin överlevande son.
(Rabab Shalhub i Hbl 1.8, min fetstil)

Muutenkin ravintoloitsija [Tommy Tabib] on saanut Beirutin elämästä tarpeekseen. ”En
jaksa tätä enää, alituista epävarmuutta - missä räjähtää seuraavaksi, onkohan sisko
turvassa. Minä lähden Kanadaan.” (HS 26.7)

Ett återkommande och tydligt retoriskt stilgrepp hos vanliga libaneser är de retoriska

frågorna i både Hbl och HS. Deras främsta funktion verkar vara att understryka källor-

nas uppgivenhet genom att väcka dels journalisten och dels publiken till eftertanke och

reflektion. Exakt varför de retoriska frågorna är så vanliga i materialet är svårt att ringa

in enbart på basis av mitt material. Man kan ändå konstatera att det är ett stilmedel som

eftersom det återkommer gång efter gång oundvikligen väcker uppmärksamhet. De

retoriska frågorna kunde överlag sammanfattas i följande mening: ”Vad ska jag göra?”

– Vart vill du att vi ska åka? Till Beirut, var ska vi sova? I skolorna, i parkerna, på vägarna?
Är det vad du skulle göra med dina barn? Vi vill inte dö på gatan. (Hanifeh i Hbl 1.8)

20 Bara en gång i mitt material framgår det tydligt att journalisten använt sig av en tolk (HS 12.8).
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– Vart ska jag ta vägen? Sova på gatan? Jag är inte rädd. Jag har sett sådant här i många år,
sade 65-årige Adnan Ibriq till Reuters. (Hbl 15.7)

”Israel on moderni superarmeija ja se voi tehdä mitä haluaa. Mitä me voimme tehdä?”
(anonym i HS 11.8)

”Minun piti mennä tänä kesänä naimisiin ja asua tässä. Mihin minä nyt tästä lähtisin?
Kaikki on pysähtynyt”, Hashim sanoo ja jää raunioille katsomaan alas laaksoon. (HS 1.8)

”Kyllä tässä vielä pärjätään, mutta entä ensi viikolla? Entä seuraavalla”, sanoi apteekkari,
joka ei halunnut kertoa nimeään. Moni muukaan ei halua - siinä määrin ahdistuksen ja
pelon ilmapiiri on levinnyt. (anonym i HS 26.7)

Källorna yttrar sig också i form av kontraster. Meningarna är snärtigt formulerade och

utgör exempel på lakonismer, ett ”kort, kärnfullt, stringent yttrande” (Cassirer 2003,

211). I sin kärnfullhet lyfter de fram orättvisor på ett sätt som nästan blir humoristiskt.

Det första exemplet kan dessutom tolkas som en symbol för omvärldens reaktioner.

– De [USA] skickar Israel smarta bomber. Till oss skickar de filtar, sade en libanesisk soldat
(Hbl 30.7)

”Kanadassa minulla oli iso asunto, nyt minulla on tämä”, Kanadasta runsas kuukausi sitten
kotikyläänsä eteläiseen Libanoniin palannut Noureddine hekottelee epäuskoisena. (HS 3.8)

Också det metaforiska språket är rikt, framför allt i HS. Källorna använder metaforer

främst då de kommer med kritik. Israels offensiv jämförs med ett datorspel där spelaren

sorglöst och distanserad från det mänskliga lidandet väljer vem som dödas och vem som

får överleva. Dessutom liknas israelerna vid en getingsvärm som går till attack mot sin

fiende utan att låta sig stoppas. Livet i Libanon upplevs därför som ett helvete. Det sista

citatet är intressant eftersom historiska personer används som metaforer för ondska.

Saddam Husseins dåd räcker enligt källan inte till för att beskriva Hizbollahledaren

Nasrallahs synder – bara Adolf Hitler själv lever upp till måttet.

”Tämä muuttuu aina vain saatanallisemmaksi. Nytkin joku pelaa tietokonepeliä

miehittämättömillä lentokoneilla. Jossakin toimistossa joku painaa nappia ja sammuttaa
yhden ihmisen elämän nappia painamalla.” (Sahban Mroueh i HS 12.8, min fetstil)
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”Täällä on helvettiä. He [Israel] ovat kimpussamme kuin kiukkuiset ampiaiset”,
Suomessa pitkään asunut libanonilainen kääntäjä ja kirjailija Sahban Mroueh kertoo
puhelimitse eteläisestä Zrairehin kylästä. (HS 12.8, min fetstil)

”Kaikki odottivat tätä kesää. Hassan Nasrallah ei ole Saddam Hussein, hän on
arabimaailman Hitler”, nimettömänä pysyttelevä sunni, beirutilainen liikemies sanoo.
(HS 6.8, min fetstil)

Klockmetaforen, som för första gången användes av israeliska officerare, dyker också

upp i de vanliga libaneserna utsagor vid två tillfällen. Detta visar hur stark dess

symboliska betydelse är och hur befolkningen allt mer börjat identifiera sig med den.

”Tuntuu siltä, kuin olisi palattu ajassa takaisin 20 vuotta sisällissodan aikoihin. Kaikki
pannaan taas sileäksi.” (Muhammed Mokhalq i HS 19.7)

”He [Israel] heittivät meidät 20 vuotta taaksepäin”, huokasi paikalla ollut nuori mies.
(HS 15.8)

En liknelse beskriver också väl källornas frustration över att det ”internationella sam-

fundet” inte lyckas få slut på kriget. Libanon liknas vid en lemlästad kropp som skärs i

bitar inför ointresserade blickar.

”Libanon on kuin vartalo, jonka verisuonia katkotaan muun maailman seuratessa vieressä”,
sanoo Jamal Cheban. (HS 20.7)

Sammanfattningsvis understryker vanliga libaneser sina utsagor med hjälp av en rad

retoriska stilmedel. Ett speciellt tydligt element är de retoriska frågorna men också av-

kortade meningar samt negativa metaforer och liknelser bidrar till att betona källornas

emotiva budskap. Ur en retorisk synvinkel träder temat sorg och uppgivenhet speciellt

tydligt fram också i formuleringarna.

Källornas ethos är av dessa orsaker starkt känsloladdat. De vanliga libaneserna

beskriver sig själva som oskyldiga offer som är utom sig och förbittrade över sin situa-

tion. I den mån framställer tidningarna dem som ”värdiga offer” eftersom deras lidande

och umbäranden tas på så stort allvar. Samtidigt bidrar de religiöst betingade hotelserna

och förbannelserna till att skapa distans och misstroende mellan mediernas publik och

vanliga libaneser, vilket kopplar ihop källorna med västvärldens allmänna schablon-

bilder av den arabiska kulturen.
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9.3.5  Israelisk icke-elit

Vanliga israelers utsagor betonar temana kritik mot kriget i allmänhet och beröm. Dess-

utom berör flera av citaten sorg och uppgivenhet samt rädsla och osäkerhet, även om

antalet citat är klart mindre än hos vanliga libaneser. I HS träder också temana kritik mot

Libanon och Hizbollah, kritik mot omvärlden, negativ bedömning och pessimism samt

egna upplevelser av kriget fram.

Citaten i Hbl är överlag neutralt och enkelt formulerade. Också i HS är citaten

stilistiskt mindre utsmyckade än citat av vanliga libaneser, även om det finns en del

retoriska stilfigurer. I likhet med libaneserna hänvisar israelerna till Gud, om än på ett

sätt som är mer naturligt för en västerländsk publik.

”Istun tässä, vahdin paikkojamme, rukoilen Jumalaa, että tämä sota olisi ohi ja me
voittaisimme”, hän sanoo. (Ofira Perah i HS 25.7)

Citaten innehåller också retoriska frågor även om dessa är rätt sällsynta. Frågorna verkar

förmedla sorg snarare än uppgivenhet och ifrågasätter den israeliska ledningens linje

gentemot Libanon och Hizbollah.

”Terrorismi on sitä, että tapetaan lapsia ja tuhotaan asuinrakennuksia. Miksi meidän pitää
tappaa lapsia ja tuhota rakennuksia”, Ayad kysyy. (HS 26.7)

”Me elämme vain yhden kerran. Miksi emme voisi nauttia elämästä”, hän sanoo.
(Shadi i HS 26.7)

Vid sidan av dessa Israelkritiska röster finns det källor vars utsagor retoriskt understry-

ker landets hotfulla inställning till Libanon. I rätt korta, enkelt formulerade meningar

argumenterar källorna för att libaneserna själva kan välja vilka följderna blir. Följande

citat kopplar ihop libanesernas handlade med krigsutbrottet. På detta sätt skjuter källorna

över skulden på libaneserna.

”He [Hizbollah] halusivat sotaa, nyt he saivat sodan”, sanoo Shemer Levi. (HS 23.7)

”Riittää, kuin yksi Hizbollahin tarkka-ampuja avaa tulen meitä kohti, niin kaikki alkaa taas
alusta”, sanoi Amitai. (HS 15.8)
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Källorna driver också med Hizbollah, i följande exempel i form av en lakonism. Källan

liknar raketattackerna vid brev som flyger genom luften till sin adress i norra Israel.

”Nasrallah lähettää kirjeen, mutta se ei tule postissa.” (Batsheva Chen i HS 24.7)

De retoriska stilfigurerna hos vanliga israeler är sammanfattningsvis inte speciellt fram-

trädande. Citaten i HS visar för sin del upp en del stilistiska drag som har vissa likheter

med vanliga libanesers uttryckssätt. Till exempel retoriska frågor är återkommande. Det

syns också spår av hot och kritik mot Libanon och Hizbollah i källornas språk. Slutsats-

en är att ethos ändå är rätt neutralt och att vanliga israeler i första hand framställer sig

som rationellt resonerande, inte iögonfallande religiösa individer. Den känslomässighet

som är så tydlig hos vanliga libaneser finns därför inte lika tydligt inom denna källtyp.

9.3.6  Inblandad finländsk icke-elit

De vanligaste temana bland inblandade finländare är egen hälsa och handlingar och

egna upplevelser av kriget. I HS handlar dessutom många av citaten om positiv

bedömning och lättnad.

I både Hbl och HS uttrycker sig källorna överlag neutralt och det går inte att ur-

skilja många återkommande retoriska särdrag. De uttrycker sig utan värdeladdade ord

och med betoning på sakfrågor. I följande typiska exempel beskriver en finländsk källa

sina strapatser utan att desto mer gå in på känslor och detaljer.

– Liksom många andra här har vi tagit in på hotell i den kristna staden Jounie, som helt
besparats beskjutning. (Philip Rosenberg i Hbl 17.7)

Källorna berättar i några enstaka fall om sina sinnestämningar men tonar samtidigt ned

känslomässigheten och dramatiken i utsagorna. Flera citat utgör därför exempel på

meiosis, retoriska underdrifter (Cassirer 2003, 226). Detta betecknas i följande citat av

uttrycket ”nog lite”. Källan antyder att han visserligen kände sig orolig under en attack

men beskriver känslan i form av hjärtklappning, ett rätt lindrigt fysiskt besvär.

–Nog fick man lite hjärtklappning när det började smälla så här nära. Vi har varnats för
att röra oss i muslimska områden som kan utsättas för beskjutning.
(Philip Rosenberg i Hbl 17.7, min fetstil)
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Den lugnt resonerande tonen i citaten av inblandade finländare utgör en tydlig kontrast

till libanesiska och israeliska icke-elitcitat. Rofylldheten hos de finländska källorna ter

sig i vissa fall komisk och nästan absurd i jämförelse med andra källor, som till exempel

då en källa berättar varför han vill åka tillbaka till Finland.

”Kyllä nyt tuntuu ihan kivalta lähteä, ei siellä voinut enää tehdäkään mitään”, Elie [Copal]
miettii. (HS 18.7, min fetstil)

Som jag nämnt tidigare befann sig den finländska icke-eliten i regel i en annan situation

och på mer fridfulla områden än övriga icke-elitkällor. Citaten visar också att finlän-

darna har en distanserad syn på läget i Libanon och att de inte är överraskade av att ett

krig plötsligt brutit ut. Istället för att använda retoriska stilmedel konstaterar källorna

”fakta” rakt upp och ned, i det följande exemplet med en udd av cynism.

Beirutin pohjoispuolella asuvan [Ulla] Revon mielestä tunnelma naapurustossa ei vaikut-
tanut poikkeukselliselta. ”Jotakin on odotettu tapahtuvaksi ja se tapahtui nyt.” (HS 14.7)

Då källorna intervjuas som ögonvittnen talar de i flera fall direkt till läsarna. Detta visar

att de är medvetna om att de fungerar som en länk mellan händelserna i Libanon och

publiken i Finland.

– Här är det lugnt. Vi vet inte mer än ni där hemma. Vi följer också med händelse-

utvecklingen via tv. (Ulla Repo i Hbl 14.7, min fetstil)

Sammanfattningsvis skiljer sig de inblandade finländarnas sätt att uttrycka sig klart från

de två tidigare icke-elitkälltyperna. Finländarna ger inte uttryck för några starka känslor,

betonar informationsvärdet i sina utsagor och använder underdrifter då de beskriver sina

reaktioner. Källornas ethos betonar deras saklighet, analytiska förmåga och nedtoning av

sig själva, egenskaper som åtminstone i ett finländskt sammanhang inger förtroende.
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9.4  Sammanfattning

Den kvalitativa analysen har visat att de direkta citatens innehåll och form varierar

betydligt mellan och inom källtyperna. Därför måste man göra rätt omfattande förenk-

lingar och generaliseringar för att kunna påvisa likheter och olikheter mellan dels

källorna och dels tidningarna.

Flera av källtyperna är för små för att man ska kunna dra några mer vidlyftiga slut-

satser om dem. Däremot är en handfull källtyper tillräckligt väl representerade i materi-

alet och tillräckligt enhetliga för att man ska kunna göra mer omfattande konklusioner

om deras innehåll och form. Tabell 9.18 sammanfattar de mest framträdande resultaten,

dock utan att göra anspråk på en heltäckande beskrivning. I detta avsnitt diskuterar jag

likheter och olikheter mellan de citerade källorna och vad dessa fynd säger om text- och

normsamspelet mellan källorna.

Tabell 9.18 Översikt av temaanalysens och den retoriska analysens resultat

källtyp citatens innehåll citatens form

libanesisk elit
målsättningar, kritik mot Israel

och kriget i allmänhet samt
pessimistiska omdömen

färgstarkt och dramatiskt språk
som tyder på trötthet, sorg,
uppgivenhet, besvikelse och

ibland aggressivitet

israelisk elit
målsättningar och kraftiga

hotelser utan närmare
motiveringar

hotfullt och nedvärderande
ordval som placerar källorna i en
hög position och framställer dem

som aktiva och bestämmande

finländsk elit + EU-elit
målsättningar, neutrala

ståndpunkter och förklaringar
samt kritik av Israel och kriget i

allmänhet

neutralt argumenterande språk
som betonar källornas oro, ”vi”
för att skapa gemenskap inom
det ”internationella samfundet”

libanesisk icke-elit
en rad olika teman med betoning
på starka negativa känslor som

sorg och uppgivenhet

känsloladdat, religiöst och
färgstarkt språk samt
retoriska frågor som

understryker utsattheten

israelisk icke-elit
flera teman – särskilt kritik mot
fienden och kriget i allmänhet

samt beröm av armén, i viss mån
även starka negativa känslor

rätt neutralt språk med
enstaka hotfulla ordval,

överlag en nedtonad variant
av den libanesiska icke-eliten

finländsk icke-elit
egen hälsa och handlingar, egna

upplevelser av kriget samt
positiva omdömen och lättnad

neutralt språk som betonar
sakförhållanden och

framställer egna reaktioner
i form av underdrifter
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Jag har hittills i den kvalitativa analysen skrivit om hur olika källor uttrycker sig, vilket

är en aning missvisande. Mina resultat belyser snarare hur medierna framställer olika

källors utsagor. Detta är också det genomgående perspektivet i denna avhandling. När

det kommer till kritan vet jag inte vad källorna i verkligheten har sagt och har ingen

möjlighet att kontrollera korrektheten i nyhetsartiklarna. Två exempel i mitt material

stöder tanken att citaten är uttryckligen en framställning av källornas ursprungliga

yttranden. Eftersom samma utsaga leder till icke identiska direkta citat i Hbl och HS

väcks misstankar om hur väl nyhetstexternas citat stämmer överens med verkligheten

också mer allmänt. Man kan därför på både teoretiska och praktiska grunder konstatera

att medierna skapar nya betydelser då de placerar in ett direkt citat i nyhetstexten.

Man kan urskilja ett övergripande mönster hos källkategorierna i både Hbl och HS.

Icke-elitkällor uttalar sig mer om konkreta och personliga teman. Elitkällor uttalar sig

däremot mer om abstrakta, allmänna teman utan att blanda in sin egen person desto mer.

Det finns visserligen undantag eftersom kategorierna är omfattande men detta verkar

ändå vara den genomgående trenden. Dessa resultat framstår som något av en själv-

klarhet med tanke på källkategoriernas olika roller. Icke-eliten berörs personligen av

kriget men befinner sig inte i en maktposition och kan därför inte uttala sig om hur

större grupper av människor kommer att handla; eliten har makt att bestämma över

andra men upplever sällan krigets konsekvenser personligen.

Man kan fråga sig varför elitkällor så pass sällan beskriver kriget ur ett personligt

perspektiv eftersom naturligtvis också de gör subjektiva iakttagelser. Elitens språkbruk

följer tydliga sociala normer, vilket uppenbarligen gör att personliga reflektioner i regel

inte upplevs som passande och relevanta i offentliga sammanhang. Källornas olika roller

och praktiska förutsättningar återspeglas också i vilka teman de uttalar sig om i medier-

na, vilket också mina resultat visar.

Samtidigt kan man urskilja en klar skillnad i hur tidningarna citerar de två käll-

kategorierna. I HS uttalar sig icke-eliten om fler olika teman än i Hbl, där icke-elitcita-

ten därmed koncentrerar sig till färre teman. Det innebär att innehållet i de vanliga

människornas citat varierar mer och uppvisar en större mångfald i HS. Om idealet enligt

Strömbäck (2004, 203) är att många olika källor får komma till tals i medierna kan man

lika väl säga att källor bör få uttala sig om flera olika ämnen i medierna. Att icke-eliten

citeras i samband med teman som sträcker sig från konkreta till allmänna frågor och från

känslor till sakfrågor leder till att vanliga människors stereotypa roll som tolkare av

”krigets sanna ansikte” luckras upp. För att undvika att icke-elitens uttalanden ska följa

ett schablonartat mönster är det därför ett allmänt ideal att citatens innehåll varierar.
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På basis av de kvantitativa resultaten i föregående kapitel kan man knyta HS:s

utsända journalister till denna iakttagelse. Fältreportrarna bidrog på sannolika grunder

till att andelen icke-elitcitat i HS är så pass stor. Dessa citat har dessutom på basis av

temaanalysen ett mer varierande innehåll än i Hbl. Det verkar som om det i huvudsak

var den klart större andelen icke-elitcitat i HS som ledde till att citatens innehåll varierar

betydligt mer. Denna variation kan därmed hänföras till att HS skickade ut egna journa-

lister till krigsområdet. Samtidigt fick fältreportrarnas nyhetstexter stort utrymme i

tidningen. Eftersom dessa texter till stor del består av icke-elitcitat beskrev HS krigets

olika aspekter via icke-elitens utsagor i betydligt högre grad än Hbl.

För att jämföra källorna närmare har jag sammanfattat de mest framträdande käll-

typernas citat i tabell 9.18 (s. 101). Källornas sätt att uttrycka sig verkar i grova drag

följa nationella gränser, oberoende av källkategori. Både den libanesiska eliten och icke-

eliten beskriver sin situation på ett känslomässigt sätt som markerar deras underlägsen-

het. Den israeliska eliten kommer med skarpt formulerade hot som i viss mån återspeg-

lar sig också i vanliga israelers utsagor. Den finländska eliten håller sig till en neutralt

argumenterande ton i sina uttalanden och också finländsk icke-elit uttalar sig på ett

neutralt och känslomässigt nedtonat sätt. EU-eliten går inte riktigt att granska ur ett

nationellt perspektiv även om den kulturellt påminner mycket om den finländska eliten.

Det är intressant att nationstillhörighet är så pass utmärkande för hur källorna

uttrycker sig. Mycket talar för att de praktiska förhållanden som omgav källor av olika

nationalitet var olika. Också de kulturer som dessa nationaliteter representerar skiljer sig

från varandra, vilket märks också i källornas språk. Det är ändå fascinerande att tidning-

arna framställer olika nationaliteters utsagor på ett så pass homogent sätt. Man kan rela-

tera detta till de urvalsmekanismer som ligger bakom citatanvändningen i tidningarna.

Journalister tenderar att välja ut de citat som passar in i deras förhandsuppfattning om en

viss nationalitet, för att anknyta till diskussionen under punkt 4.5. Detta gäller i högsta

grad också nyhetsbyråernas förmedling av råmaterial där informationen passerar och

filtreras i många led innan den når den slutliga nyhetstexten. Citat som verkar ”typiska”

för en viss nationalitet har därför en större chans att väljas ut, vilket resulterar i att källor

av samma nationalitet uttalar sig i medierna på ett liknande sätt.

Jämförelsen visar också att finländska källor skiljer sig från utländska källor. Man

kan åskådliggöra detta genom att jämföra icke-elitkälltyperna sinsemellan. Inblandade

finländare uttalar sig huvudsakligen i känslomässigt neutrala, lättade och rentav positiva

ordalag då de försäkrar journalisterna om att allt är mer eller mindre i ordning. Även om

perspektivet är konkret och privat håller de finländska icke-elitkällorna i regel sina
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sinnesstämningar utanför från sina utsagor. Vanliga libaneser ger däremot uttryck för

starka negativa känslor som uppgivenhet och rädsla, och man kunde rentav säga att

beskrivningarna av starka känslor träder fram som det centrala temat i deras utsagor.

Detta gäller i någon mån även vanliga israeler, även om antalet citat i deras fall är

betydligt mindre. Graden av känslomässighet verkar därför skapa en tydlig kontrast

mellan å enda sidan inblandade finländare och å andra sidan vanliga libaneser och

vanliga israeler. Detta leder till att källorna får olika roller i nyhetstexterna: finländare

observerar och skildrar läget på ett neutralt och ”rapporterande” sätt medan libaneser

och israeler beskriver kriget i huvudsak med hjälp av känslor.

Man kan även försiktigt jämföra hur religioner representeras i de direkta citaten.

Nyhetstexterna skriver sällan ut vilken religion en källa tillhör och man måste därför

följa de nationella gränserna för att skilja mellan religioner. Detta är långtifrån ett

idealiskt mått eftersom trossamfunden framför allt i Libanon är många. Religiösa hän-

visningar finns bara hos icke-eliten. Uttalade böner till Gud är dels ett uttryck för att

man ber om beskydd i svåra tider. Sådana citat förekommer hos både vanliga libaneser

och vanliga israeler. Vanliga libaneser nämner Gud även då de hotar och förbannar

Israel, vilket gör citaten retoriskt starka och dramatiska. De citerade libaneser som

utsatts för Israels attacker i södra Libanon är till övervägande del muslimer och i ljuset

av dessa citat framstår de som fundamentalistiska eller i värsta fall fanatiska. Vanliga

finländare uttalar sig inte en enda gång om högre makter. Kontrasten mellan finländska

och utländska källor syns också på denna punkt och har en speciellt stor genomslags-

kraft i västvärlden på grund av den utbredda rädslan för muslimsk extremism.

Man kan se på de kvalitativa resultaten ur en intertextuell synvinkel. Intertextuali-

teten beskriver samspelet mellan textens olika ”röster” som ett samtal. Detta samtal ger

på grund av journalisternas urval och bytet av kontexter upphov till nya relationer

mellan rösterna. I mitt material uppstår det mest synliga samtalet – även om det snarare

är frågan om ett öppet gräl – mellan den israeliska eliten och den libanesiska icke-eliten.

På ett rent konkret plan är detta en självklarhet: Israels attacker mot Libanon gick ut

över den libanesiska befolkningen och Hizbollahs anhängare eftersom den libanesiska

statens soldater aldrig officiellt deltog i striderna. Israelisk elit och libanesisk icke-elit

ställdes därför i praktiken mot varandra i kriget.

Denna spänning märks också i de direkta citaten. Israeliska elitkällor gick ut med

vasst formulerade hotelser och förklarade hur de själva aktivt kommer att handla i olika

situationer. På detta sätt visade de i sina uttalanden att de inte tänkte ge vika inför andras

krav och att de befann sig i en position där de inte behövde beakta andras åsikter. De
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förde därmed medvetet fram sig själva i en överordnad position. Den libanesiska icke-

eliten beskrev däremot sin förtvivlan och uppgivenhet med hjälp av starka retoriska

stilfigurer och ett känsloladdat språk. Genom att visa på sin utsatthet framställde källor-

na sig som offer. De vanliga libaneserna beskrev alltså genomgående sig själva som

passivt underlägsna och kapitulerande. Det att dessa två källtyper justerade sina positio-

ner åt olika håll gjorde att det uppstod en ännu tydligare polarisering mellan dem. Ett

konkret exempel på det intertextuella samspelet mellan dessa två källtyper är det meta-

foriska uttryck som liknade Libanonkriget vid en klocka som vrids bakåt. Det förekom

först bland israeliska officerare och återkom senare hos vanliga libaneser.

Ur en intertextuell synvinkel står libanesiska elitkällor samt finländska och EU-

källor som oroade iakttagare vid sidan av den pågående konflikten. De uttrycker sin oro

och kritiserar kriget på olika sätt men befinner sig utanför det spända förhållande som

uppstått mellan israelisk elit och libanesisk icke-elit. Också israeliska och finländska

icke-elitkällor framstår som birollsinnehavare i detta hätska och upprörda samtal. De

israeliska elitkällornas och de vanliga libanesernas färgstarka utsagor är på grund av sin

dramatiska och retoriska effekt speciellt framträdande i tidningarna. Genom att fram-

häva sådana utsagor understryker tidningarna språkligt det motsättningar som redan

finns mellan källorna på det konkreta planet.
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10  Diskussion

I detta avslutande kapitel blickar jag tillbaka på de viktigaste fynden i mina analyser och

reflekterar kring deras betydelse. Då jag funderar kring mina resultat fokuserar jag mest

på icke-eliten eftersom det var den som ursprungligen inspirerade mig till att närmare

undersöka intertextualiteten i nyhetstexter. Jag börjar ändå med att diskutera undersök-

ningens kvalitet mer allmänt.

10.1  Undersökningens kvalitet

Under punkt 7.5 (s. 54) presenterade jag fyra mått för att utvärdera en undersökning.

Med det första av dessa mått, konstruktionsvaliditeten, undersöker man om ens mät-

instrument motsvarar målsättningarna. Instrumenten bör därmed vara direkt kopplade

till frågeställningarna. På denna punkt är validiteten i min undersökning hög: jag är

intresserad av hur medier framställer källors egna utsagor i form av direkta citat och har

studerat uttryckligen direkt citerade källor. Mina resultat är dessutom valida för hela

Libanonkriget eftersom jag studerat vartenda citat från krigets första till sista dag.

Helt oproblematisk är konstruktionsvaliditeten ändå inte eftersom jag kategoriskt

urskilt de direkta citaten på basis av anföringstecken. Detta tillvägagångssätt är klart och

tydligt, men stundvis missvisande. I vissa fall har journalisten delat upp källans utsaga i

två citat även om det är uppenbart att citaten hör till samma utsaga. Orsaken är antag-

ligen främst retorisk eller layoutteknisk. Eftersom jag klassificerat dessa utsagor som två

skilda citat förvrängs resultaten en aning: det som i praktiken är en utsaga har jag kodat

som två citat. En allvarlig brist är detta ändå inte eftersom dessa citat är rätt få.

Det finns också en annan problematisk aspekt. Eftersom jag har undersökt citaten

skilt från nyhetstexterna är frågan vilka nyanser och betydelser som gått förlorade i ana-

lysen. Dels har journalisterna självfallet ett stort inflytande över hur många och vilka

citat som förekommer i en text. Förutom att skilja mellan fältreportrar och övriga report-

rar har jag inte beaktat vem som skrivit de texter där citaten ingår. Jag kan därför inte

avgöra om vissa personer använt särskilt många citat. Detta hade visserligen varit svårt

att undersöka eftersom en stor del av texterna i mitt material är osignerade. Dels har jag

inte undersökt vilka citat som härstammar från samma texter. Detta är problematiskt

speciellt med tanke på den retoriska analysen. Vissa texter innehåller en rad laddade och

dramatiska citat. Om dessa citat påverkar analysen i någon riktning – kan man ändå tala

om ett genomgående mönster i materialet?
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Detta är en fråga som gäller min forskningsansats mer allmänt: Kan man analysera

de direkta citaten utanför sin kontext? Kan man betrakta de direkta citaten som åtskilda

utsagor eller är de så sammanvävda med den omgivande journalistiska texten att de för-

lorar sin mening om de granskas skilt för sig? Jag har visserligen inte helt förbisett kon-

texterna eftersom jag i den kvalitativa analysen utgått också från textstycket före citaten

– det utgör trots allt en naturlig brygga mellan journalistens text och källans utsaga. Men

samtidigt kan man argumentera för att helhetsintrycket är det som mest påverkar läsa-

ren, inte textens enskilda delar.

Denna ambivalens går att spåra till min frågeställning eftersom jag från början

varit intresserad av källornas utsagor i ett vidare perspektiv och över en längre tids-

period. Det hade visserligen varit möjligt att analysera några nyhetstexter närmare och

på detta vis eventuellt urskilja mer djupgående mönster i tidningarnas citatanvändning.

Mitt mål har ändå varit att göra en undersökning som är representativ för Libanonkriget

i sin helhet. Med detta mer allmänna mål i tankarna går det inte att undvika att vissa

nyanser filtreras bort. Samtidigt stöder intertextualiteten en ”sönderdelande” läsning där

fokus ligger på rösterna i texterna, inte nyhetstexterna som helhet.

Den inre validiteten, dvs. de kausala sambandens giltighet, är inte så central i den-

na undersökning som i huvudsak beskriver och jämför materialet. Det enda undantaget

är frågan ifall förekomsten av fältreportrar inverkar på hur en tidning citerar icke-

elitkällor. Jag har benat ut denna fråga och försökt framföra sannolika skäl för att det

observerade sambandet inte är en villfarelse.

Den externa validiteten, möjligheten att generalisera resultaten, är alltid en stöte-

sten i fallstudier som denna. Jag strävar ändå efter att lyfta fram teoretiska strukturer –

inte empiriska generaliseringar – som kan återfinnas i andra liknande material. Det att

jag studerat två tidningar parallellt gör åtminstone i princip mina resultat mer generella.

Mina kvantitativa resultat stöds dessutom långt av tidigare forskning. De kvalitativa

resultaten är däremot svårare att generalisera, vilket jag ser som en nästan oundviklig del

av analysen.

Reliabiliteten, tillförlitligheten i mina mätningar, är överlag hög enligt min bedöm-

ning. I den kvantitativa analysen har jag visserligen inte kodat om delar av materialet

som sig bör. Detta beror på att jag under arbetets gång lärt känna mitt material och

memorerat mina kodningar så väl att det inte hade varit vettigt att testa reliabiliteten på

detta sätt. Jag har ändå valt att undersöka entydiga och formmässiga variabler som ger

mycket litet rum för personliga tolkningar. Jag diskuterar dessutom de få gränsfallen.
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Reliabiliteten i de kvalitativa analyserna är svårare att bestämma. För att göra

analysen transparent har jag kastat brödsmulor efter mig för att visa hur jag rört mig

genom materialet: dels via argumentering och dels med hjälp av grafik och exempel. En

annan forskare skulle kanske inte dra samma slutsatser men förstår antagligen varför jag

gjort mina tolkningar.

En mer allmän fråga som berör undersökningens kvalitet är hur väl den kvantita-

tiva analysen stöder de kvalitativa analyserna. Skulle det ha lönat sig att redan i den

kvantitativa delen gå in på citatens innehåll och stilistiska form för att sedan undersöka

fynden kvalitativt? Som det är nu bygger analyserna nog på varandra – till exempel

klassificeringen av källorna är viktig för helheten – men de analyserar ändå olika aspek-

ter av tidningarnas citatanvändning. Därför rör det sig inte om triangulering.

Orsaken till att jag valde att lägga upp undersökningen på detta sätt är att jag fann

det svårt att välja ut relevanta kvantitativa variabler som skulle beskriva citatens innehåll

och form på ett någotsånär systematiskt sätt. Detta hade resulterat i otaliga variabler som

hade varit svåra att överblicka, analysera och relatera till varandra. Som de kvalitativa

analyserna har visat är graden av känslomässighet och retorisk slagkraft viktiga känne-

tecken för citaten. Till exempel dessa egenskaper hade varit svåra att undersöka kvanti-

tativt då citaten är korta och ofta måste tolkas för att bli helt förståeliga.

Den kvantitativa analysen lämnar några frågor så att säga halvvägs. Mätningen av

citatens längd var inte vidare fruktbar. Ur en retorisk synvinkel kan man dessutom kriti-

sera mätningen för att vara ensidig: hur en källa formulerar sig är nog betydligt viktigare

än exakt hur långt citatet är. Könsfördelningen bland de citerade källorna visade sig

bekräfta tidigare forskning, men gav inget direkt nytt. Det hade varit intressant att utreda

om män och kvinnor uttrycker sig olika och om kvinnliga icke-elitkällor framställs som

mer ”ideala” offer. På grund av det begränsade materialet var det ändå svårt att under-

söka detta i de kvalitativa analyserna.

10.2  Polarisering av källornas utsagor

För att gå närmare in på resultaten i min undersökning vill jag lyfta fram två poänger

som jag anser är analysernas kanske intressantaste fynd. Den ena övergripande slut-

satsen berör samspelet mellan källorna. Analysen har visat att de direkta citaten för-

stärkte de mer konkreta positioner som källorna hade från tidigare. Den israeliska eliten,

den pådrivande parten, pressade på med uttalade hot medan den libanesiska icke-eliten,

det faktiska målet för Israels attacker, betonade sin underlägsenhet. De övriga källorna,
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villrådiga inför de uppenbara oenigheterna inom det ”internationella samfundet”, stod

som mer eller mindre passiva observatörer vid sidan av denna tydliga polarisering. Detta

syntes också i deras utsagor.

Det intertextuella samtalet återskapade därför kriget och dess motsättningar i ord.

Det som källorna sade i medierna bidrog till att beskriva kriget som ett tillstånd där

oförenliga intressen stod mot varandra. Den bild man får av de många tillspetsade och

starkt laddade utsagorna är att kriget inte pågick bara i form av regelrätta strider – den

bakomliggande konflikten syns i högsta grad också i vad källorna sade och hur de

formulerade sig. Det tydligaste exemplet är som tidigare nämnt den hätska ordväxlingen

mellan krigets huvudsakliga motpoler, israelerna och libaneserna, vilket tidningarna

framställde som ett krig klätt i ord.

Denna betoning av motsättningar och kontraster syns också då man jämför finländ-

ska och utländska källor med varandra. Finländarna uttryckte sig betydligt mer neutralt

och nedtonat i jämförelse med de emotionella och dramatiska utlänningarna. Skillnad-

erna i hur tidningarna framställde olika källors utsagor lyfter på ett sublimt sätt fram

skillnader mellan ”Oss” och ”Andra”, vilket bidrar till att stärka andrafieringen. Inte

minst då det gäller religiösa frågor markerade tidningarna olikheterna mellan källorna:

utlänningarna vände sig flera gånger till högre makter – ibland för att dra ned förban-

nelse över sina motståndare – medan finländarna inte nämnde religionen med ett ord.

Jag påstår inte att alla människor och kulturer är lika, inte heller att de borde be-

skrivas på exakta samma sätt. Jag anser ändå att det är problematiskt att källor av samma

nationalitet framställs på ett så likartat sätt och i bjärt kontrast till andra nationaliteter.

Detta bidrar till att skapa en modell för hur en ”typisk” representant för ett visst land

eller en viss kultur uttalar sig. Med tanke på den stora synlighet och genomslagskraft

som medier har i västvärlden bär de på ett stort ansvar. Eftersom de flesta i publiken

aldrig själva samtalar med människor från avlägsna kulturer är mediernas framställ-

ningar av deras utsagor viktiga för vilka uppfattningar konsumenterna får om andra.

Man kunde kalla detta för ett konstruktivistiskt ansvar: om medierna framställer

konflikter som tydliga motsatsförhållanden är risken stor för att också publikens

världsuppfattning blir onödigt snäv och byggs upp kring kontraster.

Jag tror att polariseringen av aktörerna i ett krig bidrar till att källor med samma

nationalitet uttrycker sig på ett så pass likartat sätt i medierna. Journalisters förhands-

uppfattning om vad en större grupp av människor ”känner” eller ”anser” i en viss fråga

inverkar på vilka citat de väljer ut ur ett större material. I samband med ett krig tycks

journalisterna favorisera utsagor som ställer olika parter mot varandra. Den starkare
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parten får uttrycka sig på ett attackerande sätt medan den svagare parten får visa på sin

kraftlöshet eller komma med kritik. Valet av citat gynnar därför redan existerande mot-

sättningar och skapar samtidigt nya kontraster.

Denna kritik av krigsrapporteringen är i sig inte ny. Som jag konstaterat tidigare

har nyhetsmedier en tendens att framställa krigen och deras parter på ett kategoriskt och

svartvitt sätt – i värsta fall så att journalisten skiljer mellan de ”goda” och de ”onda”.

Det är ändå mer ovanligt att kritisera krigsjournalistik utgående från direkt citat. Även

om man kan uppfatta de återgivna utsagorna som en rätt marginell företeelse bakar

citaten in journalistens värderingar i nyhetstexten på ett obemärkt sätt. Deras inverkan är

implicit eftersom citaten skapar en illusion av sanning. Samtidigt utgör citaten bara en

liten utvald del av allt det källorna sagt och är, vilket mitt material visar, ingen exakt

kopia av de ursprungliga utsagorna.

Frågan är om man kunde använda citaten på något annat, mer mångsidigt sätt i

krigsrapporteringen. Det har hävdats att medierna istället för att beskriva krigen som de

är borde analysera dem med tanke på möjliga lösningar. Åtminstone som akademisk

inriktning har peace reporting, fredsrapportering, förts fram som ett alternativ till

dagens krigsjournalistik. Fredsrapporteringens förespråkare menar att man med ett mer

analytiskt grepp borde belysa krigens orsaker ur samhälleliga och psykologiska perspek-

tiv. Detta skulle i slutändan kunna motverka polariseringstendenserna och andrafie-

ringen i medierna. Då det gäller direkta citat kunde journalisterna åtminstone försöka

förklara varför vissa källor uttrycker sig på ett så känslomässigt eller fanatiskt sätt. Är

det till exempel ett typiskt arabiskt uttryckssätt att tala i form av retoriska frågor?

Tanken bakom fredsrapportering är kittlande och är lätt att ansluta sig till. För ett

nyhetsmedium med hög produktionstakt och resultatansvar är det ändå utmanande att

producera djuplodande texter och inslag på daglig basis. Produktionen av mer ingående

analyser måste få ta sin tid. Samtidigt är det ett välkänt faktum att nyheter definieras

som framför allt negativa händelser av olika slag. Den mer ”positiva” infallsvinkel som

fredsrapporteringen medför skulle därför åtminstone till en början uppfattas som

krånglig, abstrakt och icke-nyhetsmässig i jämförelse med den strida ström av

traditionellt negativa och konkreta händelser som nyhetsbyråerna rapporterar om.
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10.3  Professionella strategier och de drabbades paradox

Den andra övergripande slutsats jag vill lyfta fram gäller frågan varför Hbl och HS cite-

rar icke-elitkällor på olika sätt. Som jag nämnt tidigare är det vanligt att journalister

söker efter citat av ögonvittnen då en händelse av stort medialt intresse – ett krig, en kris

eller en katastrof – inträffar. Litteraturgenomgången har gett ett mer teoretiskt perspek-

tiv på detta. Man kan urskilja två professionella strategier som inverkar på journalister-

nas beteende. Dels använder sig journalister gärna av citat eftersom dessa framhäver

mediernas formella objektivitet och skapar en illusion av sanning. Journalisterna betonar

på så vis distansen mellan sig och källorna. Dels citerar journalister gärna ögonvittnen

och andra icke-elitkällor på grund av den utbredda misstron mot krigets eliter. Försöken

att motverka propaganda markerar alltså också distans, i detta fall till statliga elitkällor.

Med tanke på dessa samverkande professionella strategier är jag inte längre så

förvånad över att journalister å ena sidan är måna om att citera icke-elitkällor men å

andra sidan sällan frågar vad källorna säger. Strategierna handlar nämligen om formella

krav i rapporteringen, inte så mycket om själva innehållet. Att dessa strategier har upp-

stått och fortfarande lever kvar beror till stor del på journalisters självbild och yrkesroll.

En journalist måste värna om sin trovärdighet för att vara attraktiv på arbetsmarknaden,

åtminstone om man avser nyhetsinriktade så kallade kvalitetsmedier. Att tydligt skilja

mellan sina egna och andras åsikter samt att visa att man är medveten om att elitkällor

har många egenintressen – dvs. visa att man överlag förhåller sig kritiskt till det man

rapporterar om – är ett viktigt sätt att behålla sin trovärdighet. De två strategierna utgår

därför från journalistens behov av att bevara sin yrkesmässiga attraktivitet.

Man bör samtidigt vara försiktig med att förklara allt för mycket av krigsjournalis-

tiken med dessa strategier. De målar lätt upp en onödigt fyrkantig och egoistisk bild av

journalister. Jag tror att det ligger en sanning i att strategierna påverkar reportrarnas

arbete på ett obemärkt sätt och att man därför inte diskuterar dem öppet inom medierna.

Men man får inte glömma att journalister, lika väl som andra yrkesgrupper, försöker

göra sitt arbete väl även av andra skäl. Intresse, trivsel på arbetsplatsen och ren idealism

kan också driva reportrar till att rapportera om ett krig på ett mångsidigt och kritiskt sätt.

Jag vill återvända till motsägelsen i mediernas användning av icke-elitkällor, något

man kunde kalla för de drabbades paradox. Å ena sidan är dessa källor eftertraktade i

samband med händelser där många människor drabbats. Å andra sidan verkar det inte

spela så stor roll vad källorna säger, vilket tycks leda till att deras utsagor i medierna

visar upp en rätt så snäv repertoar. Detta hänger i sin tur delvis ihop med att antalet
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citerade icke-elitkällor i regel är betydligt mindre än antalet citerade elitkällor. Icke-

elitens utrymme att uttrycka sig är därför begränsat.

Denna paradox verkar vara speciellt tydlig då ett medium så gott som uteslutande

använder sig av nyhetsbyråmaterial. Som min analys av Hbl har visat var andelen cite-

rade icke-elitkällor liten och utsagorna koncentrerades till en mindre uppsättning teman.

Detta berodde främst på att tidningen inte skickade ut egna reportrar till krigsområdet. I

HS, som hade egna fältreportrar, är icke-elitens utsagor mångsidigare till sitt innehåll

och antalet betydligt större.

Min syntes är att ögonvittnesskildringar och icke-elitcitat används på ett mer

mångsidigt och jämlikt sätt då journalisten är närvarande på den plats där händelserna

utspelar sig och själv intervjuar sina källor. Då minskar informationens beroende, trader-

ingen, eftersom utsagorna inte filtreras genom nyhetsbyråernas nätverk av reportrar.

Detta gör det åtminstone i princip lättare för journalisten att bedöma en källas reaktioner

och sätta in dem i ett sammanhang: i vilken kontext yttrar en källa en viss utsaga och

vad säger källan före och efter det utvalda citatet?

Det råmaterial journalisten har att utgå ifrån i denna situation är betydligt rikare än

då han eller hon baserar sina tolkningar på nyhetstexter skrivna av andra journalister. I

bästa fall kan journalisten också bättre förstå och förklara varför en källa uttrycker sig på

ett visst sätt. Den ur finländsk synvinkel överdrivna känslomässigheten eller religiosi-

teten hos till exempel vanliga libaneser kunde på detta vis få en förklaring i nyhets-

texten. Alternativt kunde journalisten lämna bort utsagor som visserligen är retoriskt

starka och uppseendeväckande men inte är representativa för intervjun som helhet,

kanske bara plötsliga utbrott som källan sedan förklarar närmare. Samtidigt ökar antalet

icke-elitcitat av naturliga skäl, vilket ger källorna mer utrymme att kommentera händel-

serna ur olika synvinklar.

Man bör ändå minnas att det är långtifrån enkelt att bestämma graden av mångsi-

dighet och jämlikhet. Måtten i min undersökning är rätt enkla och kategoriska: mång-

sidighet innebär här en mångfald av teman, jämlikhet en balans mellan elit- och icke-

elitcitat. Jag analyserar inte heller närmare om citaten inom varje tema behandlar temat

på ett mångsidigt sätt. Hade jag gått djupare in på begreppens betydelse hade jag varit

tvungen att beakta också andra aspekter av mångsidighet och jämlikhet. Min undersök-

ning gör ändå en systematisk utvärdering av hur icke-elitcitat används i förhållande till

elitcitat. På basis av de operationaliseringar jag gjort verkar förekomsten av fältreportrar

göra citatanvändningen mer lika för eliten och icke-eliten, vilket jag uppfattar som något

av ett ideal i ett demokratiskt samhälle.
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10.4  Från tysta offer till talande subjekt

Direkta citat är speciella eftersom de förändrar källornas position i nyhetstexten:

källorna träder fram som subjekt, som aktiva aktörer som ger uttryck för sin vilja och

talar med sin egen röst. Att ett ”offer” själv uttalar sig ger honom eller henne en aktiv

roll i nyhetstexten: källan är inte längre bara föremål för andras handlingar, utan med-

verkar själv i handlingen.

Ett av icke-elitens stora problem har varit – och är nog fortfarande – att den i me-

dierna framställs som en passiv folkmassa som reagerar på det eliten har att säga. Detta

leder till att mediepubliken har svårt att lära känna icke-eliten som framstår som en

avlägsen och tystlåten källkategori. Ur denna synvinkel är det viktigt att medierna låter

icke-eliten tala med egen stämma eftersom detta kan ge vanliga människor en aktivare

roll i rapporteringen. Medierna är också en inkörsport till samhällsdebatten, varför det är

angeläget att också icke-eliten får föra fram sina tolkningar.

Samtidigt är citaten långt ifrån oproblematiska, en tanke som har genomsyrat

denna avhandling. Direkta citat är viktiga för journalister av flera skäl: formmässiga,

innehållsmässiga och strategiska. Eftersom medierna av dessa orsaker har ett tydligt

behov av användbara citat får källornas utsagor en stor betydelse. Detta leder till att käl-

lornas makt över journalistiken ökar: en källa som formulerar sig kort och slagkraftigt

om ett relevant tema har stora chanser att bli citerad. Källor som formar sina utsagor

enligt mediernas behov och önskemål, medielogiken, får därför lättare sin röst hörd.

Det är uppenbart att många källor – kanske rentav de allra flesta – är medvetna om

sin egen roll då de intervjuas av en journalist. Det är inte bara elitkällor som med hjälp

av mer eller mindre synlig propaganda försöker påverka den allmänna opinionen. Också

icke-elitkällor vet att medierna har en stor inflytande över hur världen uppfattar ett krig.

Även i samband med Libanonkriget kunde man märka att icke-elitkällor var väl med-

vetna om att deras utsagor skulle kablas ut till en stor publik. Vissa källor vände sig

direkt till journalisten och uppmanade honom att skriva om händelserna på ett visst sätt.

Källorna var alltså medvetna om att de med mediernas hjälp var med om att forma den

allmänna bilden av Libanonkriget, vilket de följande exemplen visar:

”Älä kirjoita lehteesi, että olemme pelkureita.” (HS 23.7, min fetstil)

”Kirjoita siihen että [Hizbollahin johtaja Hassan] Nasrallah on käärme”
(HS 25.7, min fetstil)
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Dessa uttalanden demonstrerar hur källorna gjorde ett försök, om än ett rätt klumpigt

sådant, att styra mediernas rapportering i en viss riktning. Journalisten har antagligen

valt att citera dessa utsagor eftersom de belyser källornas attityd på ett beskrivande sätt.

De betonar samtidigt poängen i mitt resonemang: det att journalisten är närvarande gör

att källorna inte uttalar sig helt ”naturligt” eftersom de är medvetna om att det de säger

kommer att användas i ett offentligt sammanhang. Det är omöjligt att lista ut hur detta

”förändrar” utsagorna, men man kan inte bortse från möjligheten att källorna uttrycker

sig i mer dramatiska ordalag för att få synlighet. Detta är ett problem som gäller alla

intervjusituationer, men det är speciellt framträdande i krigsjournalistiken som

rapporterar om parter med klara intressen att värna om.

Det ligger alltså en fara i att välformulerade direkta citat lätt får en framträdande

roll i krigsjournalistiken. Många utsagor är retoriskt slagkraftiga, uppseendeväckande

och sammanfattar starka känslor på ett litet utrymme. Detta leder till att journalister

tenderar att välja ut de allra mest iögonfallande utsagorna och bygga upp sin nyhetstext

kring dessa. En överdriven och effektsökande citatanvändning kan leda till att nyhets-

bevakningen allt mer koncentrerar sig på minnesvärda one liners istället för på verkliga

sakfrågor. Om så är fallet finns det en risk att rapporteringen om något så mångfacetterat

som ett krig trivialiseras till en samling snärtigt formulerade repliker som vidgar klyftor

snarare än sår ett frö till försoning.
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Bilaga A:
Kodningsinstruktioner för
den kvantitativa innehållsanalysen

Variablerna i den kvantitativa innehållsanalysen presenteras allmänt under punkt 7.3.2

(s. 48). I dessa instruktioner beskrivs hur gräns- och specialfall har tolkats.

Källans art

Allmänt. Problem uppstår då källans nuvarande titel inte stämmer överens med källans

roll i texten. Till exempel intervjuar Hbl en före detta, uppenbarligen svensk, FN-soldat.

Han intervjuas i egenskap av FN-soldat med personliga erfarenheter av Libanon. Sam-

tidigt är det oklart vad hans yrke är vid intervjutillfället. Hör han till den militära eliten

eller är han en vanlig privatperson? Representerar han EU i egenskap av svensk med-

borgare eller är han fortfarande soldat inom FN? I dessa tvetydiga fall har klassifice-

ringen baserat sig på källans funktion i texten: soldaten han kodats som en FN-källa.

Också till exempel tidigare politiker har oberoende av sin nuvarande titel eller ställning

kodats som politiska elitkällor.

Elitkällor

Libanon. Kapitel 2 visade att Hizbollahrörelsen i princip inte går att skilja från staten

Libanon, trots att den libanesiska staten till skillnad från Hizbollah aldrig var inblandad i

kriget sommaren 2006. Av denna anledning har officiella representanter för Hizbollah

kodats som libanesiska elitkällor.

I Hbl 25.7 ingår ett citat som är svårt att klassificera. Citatet kommenterar förhand-

lingarna mellan libanesiska politiker och USA:s utrikesminister Condoleezza Rice:

– Diskussionernas ton var mycket negativ, säger en källa som deltagit i förhandlingarna.

Källan är anonym och det sägs inget om dess nationalitet eller yrke. Citatet har kodats

enligt det som förefaller mest sannolikt, dvs. att det är en libanesisk tjänstemannakälla:

libanesisk eftersom Rice har riktat kritik mot Libanon i det föregående stycket och

uttalandet därför görs ur ett libanesiskt perspektiv, tjänsteman eftersom en politiker

högst antagligen skulle namnges.
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Finland. Eftersom Finland fungerade som EU-ordförandeland under Libanonkriget har

finländska elitkällor kodats skilt från det övriga EU. Syftet har varit att bättre belysa

användningen av finländska källor i den finländska pressen. Pressmeddelanden som

formulerats och undertecknats av Finland men som uttrycker hela EU:s ståndpunkt har

ändå kodats som en EU-källa.

FN. Tjänstemän och kommissarier som arbetar för FN räknas som FN-källor. Likaså

medlemmar i säkerhetsrådet och representanter för organisationens olika program som

till exempel livsmedelsprogrammet WFP betraktas som FN-källor.

Övriga arabländer. Arabländer förutom Libanon har kodats inom denna kategori. I

praktiken rör det sig om Syrien, Jordanien, Egypten, Irak och Saudiarabien.

Övriga. I denna kategori finns i huvudsak länder som varken hör till EU eller kodats

skilt: Norge, Ryssland, Kanada, Australien och Vatikanen.

Icke-elitkällor

Allmänt. Representanter för icke-statliga organisationer (NGOs) har kodats som icke-

elitkällor eftersom dessa organisationer varierar mycket i omfång och inflytande, från

små och lokala till världsomfattande organisationer. Det vore därför svårt att dela in dem

i olika storleksklasser.

Yrkesutövare av olika slag räknas som icke-elitkällor även om arbetet har en mer

officiell karaktär. Exempel är soldater, hjälparbetare och Hizbollahsympatisörer (ifall de

inte har en ledande ställning inom rörelsen).

Finländare. HS intervjuar 18.7 två pojkar, vars pappa är libanes och mamma finländare.

Även om texten inte uppger pojkarnas nationalitet framställs de som inblandade finlän-

dare som efter hand evakueras till Finland. På basis av deras roll i texten har de kodats

som inblandade finländare.

Experter

Citat ur andra medier eller av andra journalister eller kolumnister räknas till expert-

kategorin. Till denna kategori räknas också andra mediers politiska kommentatorer,

oberoende av deras eventuella politiska kopplingar.
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Militära forskare är ett gränsfall eftersom de kunde vara antingen elit- eller expert-

källor. I de fall de uttalar sig i egenskap av forskare eller föreläsare utan klara kopp-

lingar till sitt lands armé har de kodats som experter, annars som elitkällor.

Hjälporganisationer

Hjälporganisationer utan tydliga politiska kopplingar, till exempel Läkare utan gränser,

Röda korset och Human Rights Watch, har kodats inom denna kategori.

Tjänstemän

FN-ambassadörer har kodats som tjänstemän för sina egna regeringar även om de

arbetar inom FN och har ett stort inflytande inom organisationen. Även talesmän för

olika statliga sammanslutningar och ambassadörer räknas hit. Borgmästare har kodats

som tjänstemän även om deras politiska kopplingar möjligtvis kan variera i omfång i

Libanon och Israel.

Källans namn

Källans fullständiga namn har kodats.

Källans kön

Källans kön har kodats utgående från följande kännetecken:

Namn. Källans nämn hjälper för det mesta att bestämma källans kön. Namn som

kan vara både feminina och maskulina har kodats som ”vet ej”.

Personliga pronomen. I Hbl avslöjar pronomenet för det mesta om en anonym

källa är man eller kvinna. Eftersom finskan inte skiljer mellan ”han” och ”hon” är

detta inte möjligt i HS.

Titlar. Hbl skiljer mellan ”talesmän” och ”taleskvinnor”, vilket avslöjar anonyma

källors kön. HS verkar däremot inte ge sina källor könsbundna titlar.
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Journalist som skrivit den nyhetstext där citatet ingår

Hbl skickade inte ut någon egen reporter till krigsområdet även om tidningens Mellan-

östernmedarbetare Mats Gezelius skrev en text daterad i Jerusalem direkt efter krigs-

utbrottet (14.7). Varför han inte rapporterade något under resten av kriget är oklart.

Utöver denna text finns det två gränsfall i Hbl.

§ FNB:s reporter Marika Katajas text daterad i Beirut 21.7

§ TT:s reporter Stefan Hjerténs text daterad i Beirut 26.7

Även om detta inte är Hbl:s exklusiva nyhetstexter skiljer de sig från övrigt nyhetsbyrå-

material i och med att journalisternas namn nämns och att de är skrivna i reportageform.

Dessutom har nyhetsbyråerna FNB:s och TT:s egna texter en nordisk vinkling i likhet

med Hbl övriga material. Allt detta gör att dessa texter i praktiken kan jämställas med

artiklar skrivna av Hbl:s egna reportrar. Därför har Gezelius, Kataja och Hjertén kodats

som Hbl:s fältreportrar.

HS skickade ut egna reportrar till krigsområdet. På basis av dateringen av de

publicerade texterna kan man spåra journalisternas rörelser. Följande HS-journalister

skrev från krigsområdet:

§ Tomi Ervamaa (publicerade artiklar från Libanon 19.7–2.8)

§ Minna Nalbantoglu (publicerade artiklar från Cypern 21.7–22.7, från Israel

23.7–28.7)

§ Inka Kovanen (publicerade artiklar från Libanon 3.8–15.8)

Ervamaa, Nalbantoglu och Kovanen räknas som HS:s fältreportrar.

Citatets längd

Längdmätningen baserar sig på räkningsfunktionen i ordbehandlingsprogrammet Word.

Antalet tecken inkluderar mellanslag. Bara de ord som yttrats av källan har mätts,

exklusive anföringstecken.
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Bilaga B:
Nyhetstexter som inte inkluderats i materialet

Nedan följer en lista över tidningsspecifika nyhetstexter om Libanonkriget som ute-

slutits ur materialet. Det huvudsakliga motivet har varit att undvika upprepningar och

överlappningar.

Ur Hufvudstadsbladet har inte inkluderats:

§ de dagligen återkommande citaten, så kallade citatnotiser, längst uppe på den

första utrikessidan på grund av risken för överlappningar

§ listan över sammanfattande kommentarer (27.7) kring den uppmärksammade

bombattacken mot en FN-postering på grund av överlappningar

§ utryckta citat som används som grafiskt element vid sidan av artiklar

Ur Helsingin Sanomat har inte inkluderats:

§ en lista över samlade direkta citat från den gångna veckan (15.7) eftersom

citaten överlappar de föregående dagarnas rapportering

§ den återkommande listan ”Sanottua” som på lördagar delvis upprepar citat från

den gångna veckan

§ den återkommande artikeln ”Viikon varrelta” som på lördagar sammanfattar

veckans största händelser på grund av risken för upprepningar

§ artiklar med vinjetten ”Poiminta” med ett längre aktuellt citat (t.ex. då några

textstycken ur Kofi Annas tal citeras 27.7) på grund av överlappningar

§ en artikel om Norges utrikesminister (8.8) som förhandlat om Palestinafrågan i

Mellanöstern och Libanon eftersom texten i huvudsak behandlar Norge som

internationell aktör
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Bilaga C:
Tabell över antal citat inom varje tema

Tabell C.1 Antal citat per tema i Hbl (se temaindelningen, s. 69)

temakälltyp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Libanon, pol. 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 7
Libanon, off. - - - - - - - - - - - - - - - -
Libanon, tj. 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Israel, pol. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0 0 2 1 16
Israel, off. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 7
Israel, tj. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4
Finland, pol. 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 4 0 0 1 2 13
Finland, off. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 5 11
Finland, tj. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 13 19
EU 0 0 4 0 0 0 2 3 0 1 6 0 0 0 0 16
FN 0 0 3 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 12
USA 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 6 0 1 0 0 12
arabländer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
övrig elit 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4
vanlig libanes 8 2 3 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 19
vanlig israel 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5
inbl. finländare 0 2 0 0 0 0 0 0 9 7 0 0 0 1 0 19
inbl. EU-medb. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
övriga inbl. - - - - - - - - - - - - - - - -
icke inbl. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

12 6 15 5 9 3 7 7 12 12 41 2 3 12 27 173

Tabell C.2 Antal citat per tema i HS (se temaindelningen, s. 69)

temakälltyp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Libanon, pol. 0 0 4 0 2 2 4 0 0 2 6 3 1 6 3 33
Libanon, off. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 5
Libanon, tj. - - - - - - - - - - - - - - - -
Israel, pol. 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 0 2 0 1 17
Israel, off. 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5 0 2 0 1 11
Israel, tj. 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 3 1 0 1 0 9
Finland, pol. 0 0 2 0 0 1 4 0 0 0 9 0 0 9 6 31
Finland, off. 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 5 9 18
Finland, tj. 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 13 20
EU 0 0 3 1 3 1 0 1 0 0 5 0 0 0 1 15
FN 0 1 2 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 2 2 13
USA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5
arabländer 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 1 0 9
övrig elit 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 7
vanlig libanes 14 10 19 11 9 5 6 2 21 8 1 11 0  5  2 124
vanlig israel 1 6 0 3 6 3 5 1 2 5 1 9 0 2 0 44
inbl. finländare 0 0 0 0 0 0 1 7 5 10 0 0 0 1 0 24
inbl. EU-medb. - - - - - - - - - - - - - - - -
övriga inbl. 0 2 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 10
icke inbl. 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4

15 19 35 18 26 16 25 20 31 27 56 25 5 37 44 399
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Bilaga D:
Översättningar av de finskspråkiga citaten

Översättningarna är inte ordagranna. Jag har istället strävat efter att återskapa den

ursprungliga tonen och rytmen i citaten.

Tabell D.1 Svensk översättning av citaten i HS (fortsättning på följande sidor)

datum ursprungligt citat svensk översättning

13.7
”Israelin armeija aikoo siirtää Libanonin 20
vuotta ajassa taaksepäin”, Israelin armei-
jan esikuntapäällikkö Dan Halutz sanoi
israelilaisen televisiokanavan mukaan.

”Israels armé kommer att föra Libanon 20
år bakåt i tiden”, sade arméns stabschef
Dan Halutz enligt en israelisk tv-kanal.

13.7
”Israelin vastaus [sieppauksiin] tulee
olemaan rajoitettu mutta hyvin, hyvin,
hyvin kivulias”, Olmert sanoi.

”Israels svar [på kidnappningarna]
kommer att vara avgränsat men mycket,
mycket, mycket smärtsamt”, sade Olmert.

14.7
”Kotini edustalla on rakennustyömaa, jolla
töitä tehdään aivan normaalisti. Kauppa
on auki, ja arki jatkuu”

”Det finns en byggplats framför mitt hem
och där arbetar man helt som vanligt.
Butiken är öppen och vardagen fortsätter”

14.7
Beirutin pohjoispuolella asuvan [Ulla] Re-
von mielestä tunnelma naapurustossa ei
vaikuttanut poikkeukselliselta. ”Jotakin on
odotettu tapahtuvaksi ja se tapahtui nyt.”

Enligt [Ulla] Repo som bor norr om Beirut
verkade stämningen i grannskapet inte
avvika från det normala. ”Det var väntat att
något ska hända och det hände nu.”

15.7
”Liian usein unohdetaan tavallisten ihmis-
ten maksama hinta. Uhrit ovat lapsia,
perheitä.”

”Allt för ofta glömmer man bort det pris
som vanliga människor tvingas betala.
Offren är barn, familjer.”

15.7

”Tuomitsen jyrkästi laajenevan väkivallan
alueella ja suren Gazan ja Länsirannan
asukkaiden jatkuvasti huononevaa
humanitaarista tilannetta. Jälleen kerran
siviilit joutumaan maksamaan konfliktin
hinnan”, sanoi EU:n kehitys- ja avustus-
asioista vastaava komissaari Louis Michel.

”Jag fördömer den expanderande
våldsspiralen å det strängaste och sörjer
över att det humanitära läget ständigt
försämras för befolkningen i Gaza och på
Västbanken. Än en gång är det de civila
som tvingas betala priset för konflikten”,
sade EU:s kommissionär för utveckling
och humanitärt bistånd Louis Michel.

18.7
”Israel yrittää viedä maamme puoli vuosi-
sataa taaksepäin”, Siniora totesi torstaina.

”Israel försöker föra vårt land ett halvt
århundrade bakåt i tiden”, konstaterade
Siniora på torsdag.

18.7
”Jos tilanne jatkuu tällaisena, on vain ajan
kysymys milloin eurooppalaiset joutuvat
uhreiksi”

”Om situationen fortsätter på det här viset
är det bara en tidsfråga innan det finns
européer bland offren”

18.7
”Olemme nukkuneet nurmikolla. Meille on
kerrottu kouluista, mutta aina kun
pääsemme perille, ne ovat jo täynnä”

”Vi har sovit i gräset. Man har berättat för
oss om skolor, men alltid då vi nått fram
har de redan varit fullsatta”

18.7
”Kyllä nyt tuntuu ihan kivalta lähteä, ei
siellä voinut enää tehdäkään mitään”, Elie
[Copal] miettii.

”Nog känns det riktigt trevligt att åka, man
kunde ändå inte göra något där”, funderar
Elie [Copal].
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19.7
”Tuntuu siltä, kuin olisi palattu ajassa
takaisin 20 vuotta sisällissodan aikoihin.
Kaikki pannaan taas sileäksi.”

”Det känns som om vi hade gått 20 år
bakåt i tiden till inbördeskrigets dagar. Allt
förstörs igen.”

20.7
”Libanon on kuin vartalo, jonka verisuonia
katkotaan muun maailman seuratessa
vieressä”

”Libanon är som en kropp, vars blodådror
skärs av medan den övriga världen följer
med vid sidan om”

21.7 ”On kauheaa ajatella ihmisiä, jotka
jätimme taaksemme”

”Det är hemskt att tänka på de människor
som vi lämnade bakom oss”

23.7 ”He [Hizbollah] halusivat sotaa, nyt he
saivat sodan”

”De [Hizbollah] ville ha ett krig, nu fick de
ett krig”

23.7 ”Älä kirjoita lehteesi, että olemme
pelkureita.”

”Skriv inte i din tidning att vi är ynkryggar.”

24.7 ”Kun ensimmäinen raketti tuli, jalkani
tärisivät, kaikki olivat shokissa”

”Då den första raketen slog ned skakade
mina ben, alla befann sig i chock”

24.7 ”Nasrallah lähettää kirjeen, mutta se ei tule
postissa.”

”Nasrallah skickar ett brev, men det
kommer inte med posten.”

25.7
”[...] pahat ihmiset heittävät raketteja
päällemme, mutta [Israelin] armeija tekee
kaikkensa estääkseen sen”

”[… ] onda människor sköt raketer på oss
men [Israels] armé gör allt för att förhindra
det”

25.7
”Tuo on minun maatani. Jumala lyököön
heidät kaikki kuoliaiksi”, [kokki Hussein]
Koudouh sanoo israelilaisista.

”Det där är mitt land. Må Gud slå ihjäl dem
alla”, säger [kocken Hussein] Koudouh om
israelerna.

25.7
”Istun tässä, vahdin paikkojamme,
rukoilen Jumalaa, että tämä sota olisi ohi
ja me voittaisimme”, hän sanoo.

”Jag sitter här, vaktar våra platser och ber
till Gud att det här kriget ska ta slut och vi
ska vinna”, säger han.

25.7 ”Kirjoita siihen että [Hizbollahin johtaja
Hassan] Nasrallah on käärme”

”Skriv att [Hizbollahs ledare Hassan]
Nasrallah är en orm.”

26.7
”Terrorismi on sitä, että tapetaan lapsia ja
tuhotaan asuinrakennuksia. Miksi meidän
pitää tappaa lapsia ja tuhota rakennuksia”,
Ayad kysyy.

”Terrorism innebär att döda barn och
förstöra bostäder. Varför måste vi döda
barn och förstöra bostäder”, frågar Ayad.

26.7 ”Me elämme vain yhden kerran. Miksi
emme voisi nauttia elämästä”, hän sanoo.

”Vi lever bara en gång. Varför kan vi inte
njuta av livet”, säger han.

26.7

Muutenkin ravintoloitsija [Tommy Tabib]
on saanut Beirutin elämästä tarpeekseen.
”En jaksa tätä enää, alituista epävarmuutta
- missä räjähtää seuraavaksi, onkohan
sisko turvassa. Minä lähden Kanadaan.”

Också i övrigt har restaurangägaren
[Tommy Tabib] fått nog av livet i Beirut.
”Jag orkar inte längre med det här, ständig
osäkerhet - var smäller det nästa gång, är
min syster säker. Jag åker till Kanada.”

26.7

”Kyllä tässä vielä pärjätään, mutta entä
ensi viikolla? Entä seuraavalla”, sanoi
apteekkari, joka ei halunnut kertoa
nimeään. Moni muukaan ei halua - siinä
määrin ahdistuksen ja pelon ilmapiiri on
levinnyt.

”Nog klarar vi oss, men hur går det nästa
vecka? Och veckan efter det”, sade en
apotekare som inte ville säga sitt namn.
Många andra vill också vara anonyma - så
pass mycket har känslan av ångest och
rädsla spritt sig.
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27.7
”Haluan tehdä selväksi, että isku ei ollut
tahallinen. Me emme koskaan tähtää YK-
sotilaita”

”Jag vill göra klart att attacken inte var
avsiktlig. Vi siktar aldrig på FN-soldater”,
sade hon på en presskonferens i Haifa.

27.7
”Nämä niin kutsutut täsmäiskut näyttävät
suuntautuvan kaikkiin muihin kuin
Hizbollahiin”

”De här så kallade precisionsattackerna
verkar rikta sig mot alla andra än
Hizbollah”

27.7
”Siellä [Libanonin puolella] on bunkkereita,
asemia, kaiken sorttista paskaa”, armeijan
tiedottaja Olivier Rafowicz sanoi
keskiviikkona.

”Där [på den libanesiska sidan] finns
bunkrar, poster, all möjlig skit”, sade
arméns informatör Olivier Rafowicz på
onsdag.

29.7
”Olemme yrittäneet tämän valtion
[Libanonin] yhtenäisyyttä tukea ja sen
humanitääristä tilannetta lievittää”,
Tuomioja sanoi.

”Vi har försökt stöda den här statens
[Libanons] nationella enighet och under-
lätta det humanitära läget”, sade
Tuomioja.

30.7
”Ei haittaa, jos Israel onnistuu etenemään.
Me uskomme sissisotaan”, [Hizbollahin
edustaja Muaffak] Jamal kertoo.

”Det gör inget även om Israel lyckas avan-
cera. Vi tror på gerillakrigföring”, berättar
[Hizbollahs representant Muaffak] Jamal.

30.7

”Vallatkoot vain kyliä, mutta miten kauan
he [Israel] pystyvät pitämään alueet, ja
millä hinnalla? Me aiheutamme viholliselle
tappioita niin kauan, että ne käyvät
kestämättömiksi.”

”Invadera bara byar – men hur länge kan
de [Israel] kontrollera området och till
vilket pris? Vi orsakar nederlag för fienden
tills situationen inte längre är hållbar för
dem.”

31.7

”Odotetaanko nyt, että Condoleezza Rice
olisi tämän [Qanan] verilöylyn jälkeen
tervetullut Libanoniin? Enpä usko, että
olisi”, [presidentti] Lahoud sanoi CNN-
uutiskanavalla.

”Förväntar man sig nu att Condoleezza
Rice efter det här blodbadet [i Qana] skulle
vara välkommen till Libanon? Jag tror inte
hon skulle vara det”, sade [president]
Lahoud på nyhetskanalen CNN.

1.8
”Tulitaukoa ei ole eikä tule”, Israelin
pääministeri Ehud Olmert sanoi
maanantaina.

”Det finns inget eldupphör och inget eld-
upphör är på kommande”, sade Israels
premiärminister Ehud Olmert på måndag.

1.8

”Minun piti mennä tänä kesänä naimisiin
ja asua tässä. Mihin minä nyt tästä
lähtisin? Kaikki on pysähtynyt.”, Hashim
sanoo ja jää raunioille katsomaan alas
laaksoon.

”Jag skulle gifta mig den här sommaren
och bo här. Vart ska jag nu åka? Allt har
stannat upp”, säger Hashim och stannar
vid ruinerna för att blicka ut över dalen.

2.8

”[EU:n] Ulkoministerit tuomitsevat
Hizbollahin raketti-iskut Israeliin sekä
viattomien siviilien – enimmäkseen naisten
ja lasten – kuoleman Israelin ilmaiskussa
Qanaan.”

”[EU:s u]trikesministrar fördömer
Hizbollahs raketattacker mot Israel och
Israels attack mot Qana där oskyldiga
civila – till största delen kvinnor och barn –
dödades.”

2.8
”Tällä tarkoitan sitä, että alue, jonne
haluamme kansainvälisiä joukkoja, on
puhdistettu Hizbollahista”, ministeri sanoi.

”Med det här avser jag att det område där
vi vill placera internationella styrkor har
rensats från Hizbollah”, sade ministern.

3.8
”[...] rajut pommitukset jatkuivat
kahdeksan päivää. Täällä tuntuu nyt
turvallisemmalta”

”[… ] de kraftiga bombningarna fortsatte i
åtta dagar. Det känns tryggare här nu”



129

3.8

”Kanadassa minulla oli iso asunto, nyt
minulla on tämä”, Kanadasta runsas
kuukausi sitten kotikyläänsä eteläiseen
Libanoniin palannut Noureddine
hekottelee epäuskoisena.

”I Kanada hade jag en stor bostad, nu har
jag det här”, skrattar Noureddine, som
återvände till sin hemby i södra Libanon
för en dryg månad sedan, misstroget.

6.8

”Kaikki odottivat tätä kesää. Hassan
Nasrallah ei ole Saddam Hussein, hän on
arabimaailman Hitler”, nimettömänä
pysyttelevä sunni, beirutilainen liikemies
sanoo.

”Alla väntade på den här sommaren.
Hassan Nasrallah är inte en Saddam
Hussein, han är arabvärldens Hitler”, säger
en anonym sunnimuslimsk affärsman från
Beirut.

8.8
”Jos nämä hirveät teot eivät ole valtion-
terrorismia, niin mikä sitten on?” Siniora
viitasi Israelin sotilastoimiin.

”Om det här inte är statlig terrorism så vad
är det då?”, sade Siniora och hänvisade till
Israels militäroperationer.

10.8

”Olemme sodassa, ja operaatiota on
laajennettava. On oikein toimia aiempaa
laajemmassa mittakaavassa”, [ministeri Eli]
Jishain sanoi verkkolehti Ynetnewsin
mukaan.

”Vi är i krig och operationen måste
utvidgas. Det är rätt att verka i större skala
än tidigare”, sade [minister Eli] Jishain
enligt nättidningen Ynetnews.

11.8
”Israel on moderni superarmeija ja se voi
tehdä mitä haluaa. Mitä me voimme
tehdä?”

”Israel är en modern superarmé och man
kan göra vad man vill. Vad kan vi göra?”

12.8

”Tämä muuttuu aina vain
saatanallisemmaksi. Nytkin joku pelaa
tietokonepeliä miehittämättömillä
lentokoneilla. Jossakin toimistossa joku
painaa nappia ja sammuttaa yhden
ihmisen elämän nappia painamalla.”

Det här blir bara jävligare. Just nu spelar
någon datorspel med obemannade
flygplan. På något kontor trycker någon på
knappen och släcker en människas liv
med ett knapptryck.”

12.8

”Täällä on helvettiä. He [Israel] ovat
kimpussamme kuin kiukkuiset ampiaiset”,
Suomessa pitkään asunut libanonilainen
kääntäjä ja kirjailija Sahban Mroueh kertoo
puhelimitse eteläisestä Zrairehin kylästä.

”Det här är ett helvete. De [Israel] är efter
oss som ilskna getingar”, säger
översättaren och författaren Sahban
Mroueh, som bott länge i Finland, per
telefon från den sydliga byn Zraireh.

14.8
”Päätöslauselmassa todetaan esimerkiksi,
että kansainvälisten joukkojen tehtävänä
on varmistaa, että Hizbollah ei saa enää
aseita.”

”I resolutionen konstateras det till
exempel att det är de internationella
styrkornas uppgift att se till att Hizbollah
inte längre är beväpnad.”

15.8

”Olennaista on, että Euroopan unioni löysi
yhteisen kannan asiaan, ja että YK:n
päätöslauselmakin pitkälti vastaa EU:n
hyväksymiä kantoja. Tärkein testi on
unionin toimintakyvyn säilyminen”

”Det väsentliga är att EU enades om en
gemensam ståndpunkt och att också FN-
resolutionen i mångt och mycket
motsvarar de ställningstaganden som EU
har godkänt. Det viktigaste provet är att
bevara unionens handlingskraft.”

15.8
Myös Israelin pääministeri Olmert ennakoi
tulevaa synkästi. ”Seuraavalla kerralla
Israel pärjää paremmin. Ja on mahdollista,
että seuraava kerta tulee.”

Också Israels premiärminister Olmert ser
dystert på framtiden. ”Nästa gång klarar
sig Israel bättre. Och det är fullt möjligt att
det kommer en nästa gång.”

15.8
”Riittää, kuin yksi Hizbollahin tarkka-
ampuja avaa tulen meitä kohti, niin kaikki
alkaa taas alusta”, sanoi Amitai.

”Det räcker med att en av Hizbollahs
prickskyttar öppnar eld mot oss så börjar
allt om från början igen”, säger Amitai.


