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Abstract 
 

Is there any truth in the saying “no news is good news” or is there a reason to question 

whether media actually do reflect the world’s worst conflicts proportionally? The 

communication technologies have seen major developments in recent years, and more and 

more people choose to read their news on the Internet. With smartphones and other devices, 

one could imagine that there would be easier to cover more conflict areas than ever – but is 

this what has happened? 

In this study we aimed to investigate how three chosen Swedish newspapers reflected five of 

the on-going conflicts of 2012 and how this can be explained with the theories; the CNN effect 

and Stealth Conflicts. We started out with studies of the two theories. The definition of 

“conflict” used in this study is Uppsala Conflict Data Program’s “war and minor conflict”. 

Then a quantitative study followed, where we used the three newspapers’ websites to search 

for articles about our chosen conflict areas: Algeria, Israel, Democratic Republic of Congo, 

Rwanda and Syria.  

The conclusion of this study is that there is, at least among our chosen newspapers, a 

disproportionate covering of the world’s conflicts, with the exception of Syria. This matches 

largely with how the two theories explain the media’s covering of conflicts, but we found a 

deeper explanation in the Stealth Conflict theory, though the CNN effect stood for interesting 

points as well. The theories could benefit from a merger since that would create a theory with 

a wider range of explanation tools of why the conflict news reports looks and works the way it 

does and of its consequences. 
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1. Inledning 

1.1. Forskningsproblem 

I media läser vi dagligen om konflikter från olika delar av världen. Vi nås så gott som varje 

dag av nyhetsrapporteringar om konflikter i exempelvis Syrien, Israel och Afghanistan. Det 

finns ett välkänt uttryck som lyder “no news is good news” vilket fått oss att fundera kring det 

som nämns i nyhetsrapporteringen, men också kring det som inte nämns. Vad händer i de 

delar av världen som det inte rapporteras särskilt mycket från, finns det konflikter som vi inte 

hör talas om?  

 

Media betecknas ibland som den tredje statsmakten, det är media som granskar den övriga 

makten; regeringen och riksdagen1 och media är även en källa till information, om än en 

informationskälla i förändring. Ny teknologi i en alltmer globaliserad värld kan komma att 

förändra hur medierna ser ut och hur vi inhämtar information. Vi har numera tillgång till 

nyheter direkt i fickan tack vare smartphones och papperstidningarna känns för oss mindre 

och mindre nödvändiga. Tillgång till fri information är något alla medborgare i en demokrati 

har rätt till.2 Skulle nyhetsbranschens utveckling kunna vara ett hot mot demokratin?  

 

Det finns två teorier som vi tror kan förklara dagens nyhetsflöde och som kanske kan bidra 

med en nyanserad bild av detta. En tvärvetenskaplig teori som bottnar i statsvetenskapen och 

medievetenskapen är CNN-effekten. Teorin handlar om att mediernas rapportering och 

fasansfulla bilder från krig och naturkatastrofer tvingar politiker att agera för att behålla sitt 

förtroende från väljarna.3 De författare vi använder oss av vad gäller CNN-effekten är Eytan 

Gilboa, PhD vid Harvard4, Steven Livingston, professor vid the George Washington 

University i Washington D.C.5, Margaret Belknap, PhD och överste inom amerikanska 

armén6 och Piers Robinson, senior lecturer vid the University of Manchester.7 Vid Osaka 

School of International Public Policy, Osaka University, är Virgil Hawkins associate 

                                                
1 Sveriges riksdag, Ordbok: statsmakt (www) 
2 Strömbäck, J. (2009) Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation, s.39 
3 Gilboa, E. (2005b) The CNN Effect: The Search for a Communication Theory of International Relations, s.29 
(www) 
4 BESA, Prof. Eytan Gilboa (www) 
5 George Washington University, Steven Livingston (www) 
6 Belknap, M. (2002) The CNN Effect: Strategic Enabler or Operational Risk? s.101 (www) 
7 University of Manchester, Dr Piers Robinson - personal details (www) 
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professor.8 Hawkins publicerade 2008 boken Stealth Conflicts: how the world’s worst 

violence is ignored, där han presenterar att det rapporteras mycket mindre om konflikter i 

Afrika jämfört med exempelvis Israel-Palestina-konflikten. Han menar att allmänheten genom 

den mindre frekventa rapporteringen får sämre kännedom om vad som sker ute i världen.9 

Vad får det för konsekvenser om/när media väljer att rapportera, eller inte rapportera, från en 

konflikt? Vilka konflikter väljer media att rapportera om och vilka väljs bort? 

 

Detta är frågor som fått oss att vilja undersöka hur medierapporteringen faktiskt ser ut och om 

den kan förklaras med någon teori. Vi väljer att skriva om detta ämne och dessa teorier dels 

på grund av intresse, men också eftersom området är förhållandevis lite utforskat. Bland annat 

efterlyser Eytan Gilboa vidare forskning kring CNN-effekten10, och genom att undersöka 

teorierna i en svensk kontext hoppas vi kunna genomföra en nytänkande och självständig 

undersökning.  

 

1.2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur medias konfliktbevakning kan förklaras med hjälp av 

teorierna CNN-effekten och Stealth Conflicts, för att sedan genom en jämförelse undersöka 

om någon av teorierna erbjuder starkare förklaring till varför medierapporteringen kring våra 

valda konflikter ser ut som den gör. 

 

1.3. Frågeställningar 

v Hur ser medierapporteringen om fem konflikter ut? 

v Hur kan medias konfliktbevakning förklaras med hjälp av de två teorierna CNN-effekten 

och Stealth Conflicts? 

v Har någon av teorierna starkare förklaringsvärde än den andra vad gäller våra 

valda konflikter? 

 

                                                
8 GLOCOL, Virgil HAWKINS (www) 
9 Hawkins, V. (2008) Stealth Conflicts: How the World's Worst Violence is Ignored, s.2 
10 Gilboa, E. (2005b) s.38-40 (www) 
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1.4. Avgränsningar 

1.4.1. Teorier 

De teorier vi kommer använda oss utav i denna studie är två teorier som rör sig mellan 

statsvetenskapen och medievetenskapen. Teorierna är CNN-effekten, såsom den beskrivs av 

Livingston, Gilboa, Belknap och Robinson, samt Hawkins teori om Stealth Conflicts. Vi 

menar att dessa teorier är passande för att besvara vårt forskningsproblem. 

1.4.2. Konflikter 

Vi kommer välja ut 5 konflikter att undersöka medierapporteringen kring. Dessa väljs ut med 

hjälp av Uppsala Konfliktdatabas, hädanefter benämnt UCDP. UCDP är ett projekt vid 

Uppsala universitet som samlat in information om konflikter sedan 1946.11 När vi väljer ut 

konflikterna kommer vi ta hänsyn till två aspekter; att konflikterna ägde rum under år 2012 

och att de klassas som “war and minor conflicts” vilket innebär att minst 25 människor bragts 

om livet i stridsrelaterade situationer under ett kalenderår.12 Dödstalet vi använder oss av är 

UCDP:s ”best estimated death toll”, alltså den totala mest pålitliga uträkningen av dödsfall.13  

1.4.3. Media 

I denna studie kommer vi enbart att studera tre utvalda svenska tidningars webbupplagor 

under år 2012. Tidningarna kommer att ligga till grund för ett kvantitativt moment i studien 

där vi kommer att räkna vilka av våra valda konfliktområden det rapporteras mest frekvent 

ifrån, och sedan klassificera dessa. Vi tror inte att denna avgränsning kommer påverka 

generaliserbarheten, då vi inte tror att svenska tidningar och deras rapportering skiljer sig 

nämnvärt ifrån varandra.  

 

1.5. Tillvägagångssätt 

Vi kommer genomföra teoriprövningar av dels teorin om CNN-effekten och Stealth Conflicts. 

En teoriprövande studie innebär att en eller flera teorier och deras hypoteser prövas på ett 

empiriskt material. Slutsatserna av detta leder till att teorierna antingen stärks eller försvagas 

eller så visar det sig att den ena teorin kan sägas vara mer framgångsrik än den andra.14 

 

                                                
11 UCDP, Program Overview (www) 
12 UCDP, Intensity Level (www) 
13 UCDP, Best Estimate, of deaths (www)  
14 Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H. Wägnerud, L. (2012) Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, s.40 
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Innan teoriprövningen kommer vi dock ägna oss åt en begreppsdefinition för att reda ut vad 

begreppet “konflikt” har för betydelse i denna studie. Genom att tidigt klargöra vilken 

betydelse vi tillskriver begreppet ”konflikt” blir det lättare för oss att hålla oss konsekventa 

till begreppet genom studien och faktiskt kunna välja relevanta konflikter för vår studie. Det 

blir också lättare för läsaren att förstå och hänga med i undersökningen. Utan en 

begreppsdefinition kan begreppsvaliditeten skadas, om vi misslyckas i operationaliseringen av 

teoribegreppet kommer vi att mäta fel15, alltså inte alls mäta konflikter utan kanske istället 

enstaka väpnade händelser. När vi räknar artiklar för att undersöka om våra valda teorier kan 

sägas vara verklighetsförankrade riskerar vi missa viktiga konflikter i världen genom att 

fokusera på mindre och inte lika betydelsefulla sådana. Då kan resultatet bli felaktigt, vi 

kanske kommer fram till att konflikter inte alls speglas i media, till skillnad från vad som hade 

visat sig om vi fokuserat på större konflikter. Därför har vi definierat begreppet konflikt på ett 

bestämt sätt.  

 

I vår kvantitativa undersökning väljer vi att fokusera på nyhetsrapportering från år 2012. 

Anledningarna till att vi väljer just 2012 är flera, men det beror främst på att det inte ligger 

alltför långt tillbaka i tiden vilket är bra med tanke på att vi kommer arbeta med 

internetbaserat material. Vi tror inte heller att internetanvändningen och konsumtionen av 

digital media har förändrats nämnvärt sedan 2012. Dessutom är UCDP:s konfliktinformation 

fullt uppdaterad vad gäller 2012 och sist men inte minst finner vi det lämpligt att fokusera på 

det vid undersökningens genomförande närmast passerade året då det ger en tydlig 

avgränsning när året börjar och när det slutar.  

 

Med vår konfliktdefinition och vårt valda tidsperspektiv i beaktning kommer vi sedan välja ut 

ett antal konflikter med hjälp av UCDP. Sammanlagt pågick under 2012 totalt 25 konflikter 

som klassades som war and minor conflict.16 Av dessa 25 var tanken ursprungligen att vi 

skulle titta närmare på 12 stycken slumpmässigt valda konflikter. Detta eftersom vi ville titta 

på en representativt stor andel av konflikterna som ägde rum 2012. Tanken var att lättare 

kunna generalisera resultatet. Vi ville däremot inte ta oss vatten över huvudet genom att välja 

alla konflikter. Emellertid insåg vi rätt snart att även 12 konflikter skulle vara för mycket för 

vår tidsplan. Hawkins fokuserar mest på afrikanska konflikter medan CNN-effekten inte har 

något uttalat fokus på något visst område, även om Livingston talar om ett större medialt 
                                                
15 Esaiasson m.fl., s.58 
16 UCDP, Countries Experiencing War & Minor Conflict 2012 (www)  
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fokus på områden där USA har militära intressen vilket fallet är i Israel. Därför väljer vi att 

fokusera på konflikter i Afrika och Mellanöstern, bland vilka vi väljer ut konflikter 

slumpmässigt. Data kring de utvalda konflikterna presenteras för den intresserade i bilaga 1.  

 

Analysenheterna17 vi kommer använda oss av i studiens kvantitativa moment är tidningarnas 

webbpublicerade artiklar och konflikter. Ibland är urvalet analysenheter nästintill oändligt, 

medan det i andra fall bara finns ett begränsat antal analysenheter.18 I vårt fall stöter vi på 

båda två, svenska tidningar och artiklar finns i stora mängder, samtidigt som det bara pågick 

ett visst antal konflikter under år 2012. Därför avgränsar vi sökandet efter tidningsartiklar till 

samma år som de valda konflikterna ägde rum, för att få en bild av hur konfliktrapporteringen 

såg ut just då. På tidningarnas hemsidor kommer vi använda oss av deras respektive 

sökfunktioner för att finna artiklar som handlar om de konflikter och konfliktområden vi valt, 

från vår valda tidsperiod. De sökord vi kommer använda oss av är namnet på den stat där 

konflikten äger rum. Den kvantitativa delen av studien kommer alltså gå till på så vis att vi 

kommer räkna artiklar hämtade från av oss valda tidningsmedia kopplade till de geografiska 

konfliktområden vi främst är intresserade av i denna studie. Artiklarna kommer vi sedan 

klassificera olika beroende på om de behandlar konflikten direkt, indirekt eller om de inte alls 

handlar om konflikten. Denna klassificering gör vi för att skilja på rapportering om den 

enskilda konflikten och de fall då konfliktområdet endast nämns i ett samband som inte är 

direkt kopplat till den. Nedan följer en tabell som förklarar vår klassificering.  

Tabell 1.1 – Klassificeringsschema 
 

Klass 1 – Direkt  Klass 2 – Indirekt  Klass 3 – Inte alls 

Artiklar som handlar direkt om 
konflikten: om händelser, 
strider eller dödsfall som kan 
kopplas direkt till konflikten. 
Exempelvis: bombdåd från 
någon av de stridande parterna, 
dödsfall inom eller orsakade av 
någon av de stridande parterna.  

Artiklar som indirekt handlar 
om konflikten, som tar upp 
konsekvenser av eller händelser 
indirekt kopplade till 
konflikten. Exempelvis: svält, 
flykt eller sjukdom.  
 

Artiklar som inte alls handlar 
om konflikten, utan exempelvis: 
en person som kommer från 
konfliktområdet, film eller tv 
som spelats in där eller artiklar 
om djur och natur.  

                                                
17 Esaiasson m.fl. s.47 
18 Esaiasson m.fl. s.49 
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För att välja ut vilka 3 tidningar som ska användas i den kvantitativa undersökningen kommer 

vi titta på vilka tidningar som är störst, alltså de som har flest läsare. Vi kommer titta på de 

största dags-, kvälls och lokaltidningarna för att se hur deras respektive konfliktrapportering 

ser ut. För att ta reda på vilka tidningar vars webbupplagor är de största kommer vi använda 

oss av statistik från Tidningsutgivarna som är bransch- och arbetsgivarorganisation för 

tidningsföretag samt andra företag verksamma i mediebranschen.19 Anledningen till att vi 

väljer att titta på deras webbupplagor är att vi tycker oss skönja en trend där papperstidningar 

tappar betydelse i jämförelse med de internetbaserade. Det går att se en ökning i 

konsumtionen av digitala nyheter20 och utbudet av diverse nyhetsapplikationer för 

smartphones och andra digitala plattformar tycks oss i dagsläget vara omättligt. Vi tror inte att 

denna trend kommer vända då digitaliseringen vinner allt större mark, därför menar vi att det 

är av intresse att fokusera på webbaserat nyhetsmaterial. Vi tar hänsyn till alla typer av media 

som kommer upp som träffar vid sökning på hemsidorna, exempelvis videoklipp och bloggar 

eftersom de kan synas på förstasidan och ofta länkas till vid vanliga artiklar vid “läs mer”-

länkar. 

 

Vi strävar efter att uppnå så hög validitet och reliabilitet som möjligt. Vi har tillsammans 

utvecklat ett kodningssystem vilket sedan används i kodningen, och när vi kodar kommer vi 

befinna oss i samma rum för att kunna diskutera eventuella svårkodade artiklar tillsammans 

och därefter fatta ett gemensamt beslut om vilken klass respektive artikel hör till. Vi kommer 

även dubbelkoda ett antal slumpmässigt utvalda artiklar för att ytterligare stärka studiens 

reliabilitet. Vi kommer definiera vad vi i denna studie syftar på när vi pratar om “konflikter”. 

”Media” syftar i de flesta fall på de tre svenska tidningarna vilka vi fokuserat på. En hög 

reliabilitet i kombination med god begreppsvaliditet bidrar till att även studiens 

resultatsvaliditet är hög.21  

 

1.6. Material 

De tidningar vars webbupplagor vi kommer använda oss av i studiens kvantitativa moment 

väljer vi utifrån vilka tidningar som enligt Tidningsutgivarna hade störst veckoräckvidd hos 

den svenska befolkningen under 2012. Vi kommer titta på en dagstidning, en kvällstidning 

och en lokaltidning. Detta gör vi för att täcka in en större del av den svenska 
                                                
19 Tidningsutgivarna, Om TU (www) 
20 Tidningsutgivarna, Svenska Mediehus 2013/14: fakta om marknad och medier, s.15 (www) 
21 Esaiasson m.fl., s.63 
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mediemarknaden. När vi väljer de webbaserade tidningarna tar vi inte hänsyn till hur stora 

deras respektive pappersdito är utan vi är enbart intresserade av webbupplagorna. Efter att ha 

studerat statistik från Tidningsutgivarna har vi kommit fram till att vi i denna studie är 

intresserade av Dagens Nyheter (DN), Aftonbladet (AB) samt Helsingborgs Dagblad (HD) då 

dessa är att betrakta som de största tidningarna inom respektive kategori.22 

 

Information om våra valda konflikter kommer vi hämta från UCDP. Vi är främst intresserade 

av konflikternas dödstal eftersom vi, åtminstone i denna studie, snarare är intresserade av hur 

många som dött och sedan sätta detta i förhållande till medias rapportering om dem än av de 

enskilda konflikterna som sådana. Vi väljer att fokusera på antalet döda eftersom det enligt 

oss är ett bra mått på konfliktens omfattning.  

 

Vad gäller CNN-effekten så använder vi oss av vetenskapliga artiklar skrivna av framträdande 

personer inom teorin. Artiklarna kommer vi åt via Internet men de är även publicerade av 

vetenskapliga tidskrifter i fysisk form. För fördjupning kring Hawkins teori om Stealth 

Conflicts använder vi oss av en bok om just Stealth Conflicts av Hawkins. 

 

Det metodologiska arbetet grundar sig framförallt på Metodpraktikan och de kurser i 

statsvetenskaplig metod vi har läst. 

1.6.1. Källkritik 

När det gäller källkritik ämnar vi att använda oss av de fyra klassiska källkritiska reglerna; 

äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.23 Vi bedömer att samtliga av våra källor är att 

betrakta som äkta. I de situationer vi är osäkra kommer vi försöka kontrollera uppgifterna med 

andra källor för att försäkra oss om att de verkligen stämmer.24 Oberoende kan vara svårare 

att fastställa eftersom vi använder oss av många olika källor, exempelvis kan det finnas krafter 

bakom hemsidorna där vi inhämtat statistik som vill hålla ner eller öka på siffrorna. 

Emellertid försöker använda oss av sådana hemsidor som vi bedömer som trovärdiga och med 

rätt “glasögon” på oss tror vi att vi kan upptäcka om graden av beroende är hög.  

 

Tendens är ännu svårare än oberoende att fastställa, men även i detta fall ska vi reflektera 

kring källan med rätt sorts glasögon på oss. För oss är det även viktigt att källorna är att 
                                                
22 Tidningsutgivarna, Svenska Mediehus 2013/14, s.14 (www)  
23 Esaiasson m.fl. s.279 
24 Esaiasson m.fl. s.282 
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betrakta som centralt placerade och att de därmed kan sägas besitta god kunskap inom 

området.25 

 

Vi använder oss mestadels av källor från 2000-talet då vi strävar efter samtidighet, dock finns 

undantag då vi undersöker CNN-effekten men eftersom källorna är så pass centrala för teorin 

tror vi inte att det spelar någon större roll. Dessutom använder vi oss av flera källor vilket gör 

att vi kan kontrollera fakta. Självklart är det även möjligt att argumentera för att en källa från 

exempelvis år 2001 är att betrakta som “gammal”, men i de fall vi använder oss av källor från 

tidigt 2000-tal ämnar vi att försöka kontrollera informationen mot åtminstone ytterligare en 

källa.  

 

1.7. Begreppsdefinition – konflikt 

Vi använder oss av UCDP för att samla in statistik om konflikterna, men också för att 

definiera begreppet konflikt. Enligt UCDP finns det olika typer och nivåer av konflikter, 

beroende på inblandade aktörer och på antalet döda i strid per kalenderår. I vårt urval av 

konflikter väljer vi att fokusera på konfliktgruppen ”war and minor conflict”, vilket också är 

den begreppsdefinition vi kommer använda oss av. Hur “war and minor conflict” definieras 

beror på antalet dödade i strid. Vi väljer inte att fokusera på några speciella inblandade aktörer 

såsom andra stater, den egna staten eller rebellgrupper, utan räknar in alla konflikter som äger 

rum inom de 5 valda konfliktområdenas gränser. För att en konflikt ska klassas som “minor 

conflict” enligt UCDP krävs att 25, men färre än 1000, stridsrelaterade dödsfall ska äga rum 

under ett kalenderår. Räknas dödsfallen till 1000 eller fler så klassas konflikten istället för 

“war”.26 Vi gör inte skillnad på dessa definitioner utan räknar in både ”minor conflicts” och 

”war” i vår konfliktdefinition. 

 

Dödsfallen som räknas in i UCDP är alla stridsrelaterade dödsfall, alltså dödsfall som inträffat 

i direkt sammandrabbning mellan aktörerna i konflikten. Här räknas alltså inte dödsfall som 

kopplas till sådant som flykt, vatten- eller matbrist in, trots att de är exempel på dödsorsaker 

där det ändå är möjligt att se ett samband med konflikten. Vi är medvetna om att detta kan ge 

en delvis vriden bild av konflikten, men vi anser att stridsrelaterade dödsfall är den bästa 

                                                
25 Esaiasson m.fl. s.258 
26 UCDP, Intensity Level (www) 
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uträkningen eftersom det är i stort sett omöjligt att kunna räkna och bedöma vilka övriga 

dödsfall som verkligen har ett samband med konflikten. 

 

Begreppet konflikt innebär med andra ord att dödstalet under ett kalenderår uppgår till 25 

eller fler och att en konflikt kan bestå av i stort sett vilka aktörer som helst och i vilka 

områden som helst. Vi kommer fokusera på 5 av de 25 konflikter som klassas som ”war” och 

”minor conflicts” som ägde rum år 2012. De av oss utvalda konflikterna är Algeriet, Israel, 

Kongo-Kinshasa, Rwanda och Syrien. 

1.8. Disposition 

Vi börjar vår studie med att beskriva de två teorierna, CNN-effekten och Stealth Conflicts, för 

att sedan genomföra en jämförelse av dessa. Därefter presenteras resultatet av den kvantitativa 

undersökningen där vi räknar och klassificerar artiklar om 5 valda konflikter publicerade på 

tre svenska tidningars hemsidor. Efter att undersökningens resultat presenterats kommer vi 

applicera CNN-effekten och Stealth Conflicts på resultatet för att se om deras förklaringar till 

varför medierapporteringen ser ut som den gör och om någon är starkare än den andra. Sedan 

följer vår analys av såväl de båda teorierna som vår kvantitativa underökning innan studiens 

slutsatser, kritiska reflektioner samt förslag på vidare forskning presenteras. Avslutningsvis 

återfinns fullständig källförteckning samt bilagor.  
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2. De två teorierna 

2.1. CNN-effekten 

CNN (Cable News Network) grundades 1980 och efter att två år senare ha utökat sin sändning 

utanför USA:s gränser till internationell publik förändrade kanalen medierapporteringen för 

all framtid.27 Plötsligt kunde händelser från andra sidan jorden spridas inom sekunder. Länder 

fick svårare att dölja vad som hände i krigen och konflikterna. I slutet av 80-talet började ett 

ifrågasättande av hur denna nya globala mediatäckning påverkade beslutsfattande, framförallt 

vad gällde utrikespolitik.28 Kunde ständiga nyhetssändningar från omvärlden stressa fram 

obetänkta beslut? Vilka områden och krig kunde de täcka, och vilka företeelser kunde de 

avslöja? 

 

CNN är det mediebolag som fått ge namn åt effekten, men det är möjligt att se spår av den 

långt innan 80-talet. Vietnamkriget var den första konflikten där media ständigt fanns 

närvarande och det är nu möjligt att se att en ”CNN-effekt” kan ha varit närvarande vid 

tidpunkten. Militären fick lära sig att leva och strida med en kamera ständigt närvarande och 

att varje steg dokumenterades.29 Det var första gången som soldaternas familjer och vänner 

hemifrån kunde följa och se vad deras militär gjorde och blev utsatta för. Omvärlden kunde 

nästan dygnet runt följa krigets utveckling och se hur USA sakta förlorade, tvärtemot mot vad 

de amerikanska myndigheterna sade. Bilder av krig och avrättningar spreds och motståndet 

till kriget blev allt större. Allmänhetens stöd för interventionen och militärens tro på sin sak 

försvann, många menar att detta var på grund av eller under påverkan av medias 

konfliktrapportering, alltså en CNN-effekt.30 Under Gulfkriget i början av 90-talet dök termen 

CNN-effekten upp första gången, då i USA. CNN hade nu vuxit till en global aktör inom 

världspolitiken med världsomspännande sändningar. Kanalen inte bara spred information till 

världens alla hörn, utan banade även väg för och uppmuntrade andra medieaktörer såsom 

BBC och NBC att göra samma sak.31 Men hemma pekade tidningspressen på de ogynnsamma 

effekterna av CNN:s konfliktrapportering, såväl ekonomiska som psykologiska. Det pekades 

på nyhetsberoende, att människor var rädda för att missa minsta lilla rapportering.32 

                                                
27 Nationalencyklopedin, CNN  (www) 
28 Robinson, P. (1999) The CNN Effect: Can the News Media Drive Foreign Policy?, s.301 (www) 
29 Belknap, s.100 (www) 
30 Livingston, S. (1997) Clarifying the CNN Effect: an Examination of Media Effects According to Type of 
Military Intervention, s.6 (www) 
31 Gilboa (2005b) s.28 (www) 
32 Gilboa, E. (2005a) Global Television News and Foreign Policy: Debating the CNN Effect, s.327 (www) 
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Under de följande åren utvecklades teorin om CNN-effekten av flera forskare, men vad 

kontentan av teorin innebär är att de nyheter som tas upp kan påverka beslutsfattare, men 

också att en bredare medierapportering har gett upphov till snabbare kommunikation mellan 

världsledare. Men CNN-effekten kan också väcka frågor kring vem som egentligen styr media 

och vilken påverkan det har på allmänheten. De flesta forskare menar att CNN-effekten delvis 

stämmer, att media kan påverka och lyfta politiska beslut är ett faktum, men i hur stor 

utsträckning är svårt att bevisa. Forskare som har utvecklat CNN-effekten som teori har 

framförallt fokuserat på utrikespolitik och försvarsfrågor, men troligt är att CNN-effekten 

även kan gälla politikområden som exempelvis handel, hälsa och miljö.33 

 

En ytterligare gren av teorin om CNN-effekten är den så kallade ”CNN-effekten plus”. Med 

tanke på vilka nya typer av media som den nya teknologin kan bidra med kommer 

nyhetssändningar kunna spridas runt om i världen. Trådlös telefoni och telefoner med 

videofunktion med ständig internetuppkoppling är numera ständigt redo att skicka och ta emot 

nya texter och bilder från konfliktområden. Dessa nya innovationer har gett CNN-effekten en 

ny dimension som ännu bredare kan påverka politiska beslut och samtal.34 

 

Även om flera forskare som forskat kring teorin CNN-effekten menar att media har makten 

att påverka politiken finns också de som ställer sig frågande till vem som styr media. 

Förhållandet mellan nyhetssändningar och beslutsfattare kan ha fler aspekter än att media 

påverkar beslutsfattarnas arbete, nämligen att politiken påverkar vad och vilka konflikter 

media skriver och rapporterar om. CNN-effektens författare menar att det finns en process där 

politiken kan skapa ett samtycke hos media, att politikerna driver på media att tolka 

världshändelser på ett visst sätt och i och med det rapportera på ett visst sätt, det vill säga på 

det sätt politiken antyder.35 Men om politiker aktivt styr media är det något annat än en CNN-

effekt vi talar om, även om teorin ställer sig frågande till fenomenet.36 

 

När det gäller rapporteringen om de konflikter som väljs ut påverkas rapporteringen av flera 

saker. En konflikt eller händelse tolkas först av en journalist som likt alla andra vuxit upp med 

särskilda moraliska preferenser och upplevelser och skildrar därför händelser utifrån sina 
                                                
33 Gilboa (2005a), s.336-337 (www) 
34 Gilboa (2005a), s.337 (www) 
35 Robinson, s.303 (www) 
36 Robinson, s.307 (www) 
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intressen. Journalisten kanske dessutom inte hunnit sätta sig in i konflikten tillräckligt för att 

ge en objektiv bild eller tvingas fatta snabba beslut i sin rapportering där egna åsikter lätt kan 

blandas ihop med vad som faktiskt händer.37 Om inte nyhetsrapporteringen är objektiv – vilka 

konflikter blir det då som speglas? Eftersom vi bor i ”väst” blir det ofta västliga medier vi tar 

del av, därför får vi också en västlig vinkling av världens konflikter och händelser. Författarna 

menar här att media medvetet skildrar kriser och konflikter på ett icke-objektivt sätt och att 

syftet med ett reportage är att väcka skuld hos politiker och på så sätt pressa dem att fatta 

beslut i frågan eller åtminstone väcka debatt.38 

 

Om det inte är media som sätter dagordningen utan politikerna torde media istället väcka 

debatt om sådana saker som politikerna helt enkelt vill ha en debatt om – konflikter på platser 

där västvärlden har intressen. Forskare kring teorin CNN-effekten trycker just på orimligheten 

i kris- och konfliktrapporteringen. CNN-effekten menar ju att de händelser som får utrymme i 

media också kan påverka politiken. De händelser som inte får utrymme i media ges kanske 

inte möjlighet att påverka, men utspelas ju likväl i verkligheten. Författarna menar att 

medierapporteringen är orättvis och att CNN-effekten mestadels spelar en god roll i den 

internationella politiken och därför borde alla konflikter täckas och spridas så att hela världen 

får vetskap om dem. Så är nu inte fallet, utan rapporteringen tenderar att handla om konflikter 

där USA har sin armé närvarande.39 

 

CNN-effekten är ett fenomen och en teori med många definitioner. Tydliga gemensamma 

nämnare finns dock och alla pekar på medias makt att påverka politiken. Men likväl talar 

författarna om problematiken kring detta; vem styr media? Är medias rapportering verkligen 

objektiv? Vilka konflikter rapporteras det om och vad händer med de som lämnas ute? 

 

2.2. Stealth Conflicts 

Hawkins begrepp Stealth Conflicts refererar till de konflikter som inte drar till sig omvärldens 

uppmärksamhet. Hawkins användande av begreppet har att göra med uppfattningen om att 

dessa konflikter inte uppmärksammas eftersom det passar intressena hos dem som annars 

befinner sig i position att göra någonting. Begreppet anspelar även på likheter med 

användandet av militär teknik då exempelvis bombplan utrustade med ”stealth-utrustning” 
                                                
37 Gilboa (2005b), s.40 (www) 
38 Robinson, s. 306 (www)  
39 Livingston, s. 11 (www) 
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kan undvika att synas på radarutrustning, och Stealth Conflicts är att betrakta som konflikter 

som befinner sig bortom radarn.40 Anledningarna till att Hawkins använder begreppet Stealth 

Conflicts istället för glömda, tysta eller ignorerade konflikter är flera. Hawkins menar att en 

konflikt först måste ha varit ihågkommen innan den glöms och att kalla en konflikt för tyst 

implicerar enligt Hawkins att sådana konflikter inte lyckas nå uppmärksamhet på grund av en 

inneboende tystnad. En ignorerad eller gömd konflikt innebär att det finns kännedom om 

konflikten men att den medvetet förnekas.41 

 

Samtidigt som vissa konflikter uppmärksammas, antingen tillfälligt eller mer genomgående, 

tycks majoriteten av konflikterna, inklusive de största och mest dödliga, vara icke-

existerande. Hawkins anser att det är viktigt att förstå processen bakom varför vissa konflikter 

blir ”utvalda” och uppmärksammas. Genom att förstå processen skapas samtidigt en förståelse 

för varför en stor del av världens konflikter inte ägnas någon större uppmärksamhet.42 I och 

med att vissa konflikter åtnjuter en form av ”överfokus” medan andra inte alls eller knappt 

syns till kan vår bild av världen bli förvrängd.43 

 

I dagens alltmer globaliserade och digitaliserade samhälle kan det dock vara svårt att förklara 

varför Stealth Conflicts existerar eftersom dagens informations- och kommunikationsteknik är 

så pass utvecklad. I dagsläget är det möjligt att samla stora mängder information från hela 

världen, men trots all tillgänglig information är det omöjligt att ta del av allt.44 

 

Hawkins fokuserar mycket på afrikanska konflikter och rapporteringen från och om dessa 

eftersom de mest dödliga konflikterna har varit koncentrerade till regionen kring Afrikas stora 

sjöar.45 Samtidigt som Hawkins är kritisk mot att det inte riktas uppmärksamhet mot samtliga 

konflikter menar han att det på ett sätt är förståeligt då människan enbart kan processa en 

begränsad mängd information, och därför måste vara selektiv i sin informationskonsumtion.46 

Människan tolkar ny information på sådana sätt som passar med sedan tidigare existerande 

övertygelser, värden och perspektiv.47 På så vis spelar varje människas identitet, formad av 

                                                
40 Hawkins, Stealth Conflicts, s.55-56 
41 Hawkins, s.54-55 
42 Hawkins, s.5 
43 Hawkins, s.7 
44 Hawkins, s.58 
45 Hawkins, s.35 
46 Hawkins, s.36 
47 Hawkins, s.36 
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exempelvis geografiska, kulturella och sociala faktorer, roll när det gäller hur människan 

selektivt processar information.48 Konflikter som sker på avstånd från oss ägnar vi mindre 

intresse eftersom vi har svårare att identifiera oss med människor som vi inte uppfattar oss ha 

något särskilt gemensamt med. Men skulle det falla bomber i just vår stad och döda våra 

familjer eller om våra syskon tar värvning och beger sig till avlägsna konfliktområden 

kommer vi med stor sannolikhet intressera oss mer för dessa konflikter och deras 

konsekvenser.49 

 

Media tar hänsyn till människans selektivitet genom att välja vilka händelser det rapporteras 

om, det ligger i medias intresse att rapportera om sådant som intresserar just deras 

konsumenter. Ett antal faktorer spelar in i selektiviteten; nationellt och politiskt intresse, 

geografisk närhet och tillgänglighet, identifieringsmöjlighet, sympatimöjlighet, enkelhet och 

sensationalism.50 Dessa är exempel på faktorer som anses vara viktiga för hur aktörer agerar i 

olika konflikter. Hur dessa faktorer viktas mot varandra är dock olika från fall till fall och i 

vissa konflikter är det inte ens säkert att alla faktorer går att identifiera. Om dessa faktorer inte 

kopplar en konflikt till kraftfulla och/eller intresserade aktörer är det enligt Hawkins sannolikt 

att konflikten, oavsett dess storlek, förblir utanför radarn.51 

 

Hawkins menar att det finns en generell trend som visar på att såväl beslutsfattare som media 

tenderar att fokusera sin uppmärksamhet på en eller två konflikter åt gången.52 Därför 

ignoreras majoriteten av konflikterna av de flesta externa aktörerna större delen av tiden.53 

Han anser att det är problematiskt att enbart vissa konflikter uppmärksammas, inte bara på 

grund av selektiviteten utan det är problematiskt främst på grund av två andra faktorer. För 

det första är graden av uppmärksamhet som ges till de valda konflikterna så intensiv att det 

lämnas lite, eller inget, utrymme för de övriga konflikterna. För det andra är de valda 

konflikterna sällan bland de mest dödliga utan kan rentav vara relativt små i jämförelse med 

andra konflikter.54 

 

                                                
48 Hawkins, s.36 
49 Hawkins, s.38 
50 Hawkins, s.189-195 
51 Hawkins, s.203 
52 Hawkins, s.51 
53 Hawkins, s.54 
54 Hawkins, s.52 
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Enligt Hawkins finns flera sätt på vilket media kan påverka beslutsfattare vad gäller 

konflikter. Media erbjuder information till beslutsfattare samtidigt som media behöver 

information från beslutsfattare. Genom detta ömsesidiga beroende har media möjlighet att 

influera beslutsfattare. Beslutsfattare är dessutom nyhetskonsumenter likt många andra 

individer. Att konsumera nyheter kan även vara sammankopplat med deras jobb.55 

 

Media är en typ av aktör som snarare talar än agerar då dess roll vad gäller konflikter är att 

rapportera från eller om konflikter för att informera andra aktörer om konflikternas existens. 

Dessutom ingår det i medias roll att kommentera hur andra aktörer, däribland beslutsfattare, 

reagerar på konflikterna. Hawkins menar dock att media gör ett mindre bra jobb i sin 

konfliktrapportering på grund av en selektiv rapportering som sällan är varken objektiv eller 

proportionerlig. Hawkins anser att media har en tendens att benämna nyheter som antingen 

nationella eller internationella och medieutrymmet som ges till utrikesnyheter är oftast inte så 

stort.56 

 

Trots att globaliseringen och digitaliseringen medfört både dygnet-runt-nyhetsrapportering 

och en expansion av informationstillgång har medieföretag minskat antalet 

utrikeskorrespondenter. För att media ska kunna fortsätta rapportera om internationella 

händelser måste medieföretag förlita sig på lokala frilansjournalister eller på reportrar som 

flygs in från andra platser utan någon direkt bakgrundskunskap eller kontakter.57 Media 

förlitar sig även alltmer på externa nyhetsbyråers rapportering genom att en stor del av 

utrikesnyheterna köps in från dessa och därmed är att betrakta som sekundärnyheter. 

Mediebolag med stora resurser kan samla in fler nyheter och sedan presentera dem till en 

större publik på kortare tid än mindre mediebolag. På detta vis blir vissa bolag ”trendsättare” 

och deras agenda kan påverka andra bolag som inte har samma kapacitet att samla in och 

presentera nyheter. Hawkins menar att majoriteten av mediebolagen utanför västvärlden inte 

har budget att samla nyheter från andra länder, därmed tvingas de köpa nyheter från 

mediebolag och nyhetsbyråer i väst.58 Ett exempel Hawkins lyfter fram är att utrikesnyheterna 

i den zambiska tidningen The Post nästan enbart kommer från externa källor som exempelvis 

BBC, även när det är rapportering från grannländerna Angola och Kongo-Kinshasa.59 

                                                
55 Hawkins, s.93 
56 Hawkins, s.105 
57 Hawkins, s.118 
58 Hawkins, s.198-199 
59 Hawkins, s.127 
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Hawkins hävdar att problemet med Stealth Conflicts är systemiskt och att makt och välstånd 

bland de aktörer som är kapabla att agera bestämmer vilkas perspektiv som kommer att 

visas.60 Hawkins tror dock att Stealth Conflicts är ofrånkomliga, men hävdar bestämt att 

världens största och mest dödliga konflikter inte borde vara bland dem. En förbättring av 

situationen är inte en fråga om att försöka ta bort selektiviteten utan en fråga om att göra 

uppmärksamheten mer proportionerlig i förhållande till konfliktens omfattning.61 Det krävs 

också en djupare förståelse av konflikter och en vilja att tänka och agera långsiktigt för att 

effektivisera aktörers agerande i förhållande till konflikterna. En genomförbar lösning på 

problemet med Stealth Conflicts är dock, enligt Hawkins, inget som kan åstadkommas i en 

handvändning i det nuvarande systemet där beslutsfattare, media och allmänheten är 

sammankopplade. Det är inte heller realistiskt att tro att det är möjligt att finna ett sätt att 

ändra detta system på ett sådant vis som är baserat på samtliga aktörers behov och intressen.62 

Hawkins anser att utgångspunkten för en realistisk lösning på problemet ligger i att hitta sätt 

att uppmärksamma denna snedvridning och faktorerna som lett till denna samt att mer 

regelbundet informera fler människor om fler konflikter för att öka kunskapen och 

medvetenheten kring dessa.63 

 

2.3. Jämförelse av de två teorierna 

När vi jämför de två olika teorierna finner vi både likheter och skillnader. Nedan följer en 

jämförelse av de båda teorierna. 

 

CNN-effekten menar att det huvudsakliga syftet till varför media förmedlar artiklar, och på så 

vis även information, om konflikter kan vara två saker. Dels kan det bero på att politiker 

pressar och vägleder journalister att skriva om vissa saker, som för dem är viktiga frågor.64 

Det kan också vara så att journalister skriver om vissa saker och på ett visst sätt eftersom de 

vill påverka politik och opinion att handla i vissa frågor65, exempelvis att genomföra en 

intervention i ett visst land. Enligt Hawkins är medias uppdrag, åtminstone beträffande 

konflikter, att rapportera om och/eller från konflikter. Utöver det ingår även att kommentera 

                                                
60 Hawkins, s.203 
61 Hawkins, s.204 
62 Hawkins, s.204 
63 Hawkins, s.205 
64 Robinson, s.303 (www) 
65 Robinson, s.306 (www) 



Linköpings universitet  Anna Norstedt & Anna Petersson 
Statsvetenskap 3: C-uppsats  HT 2013 
 

17 
 

hur andra aktörer, exempelvis beslutsfattare och allmänheten, agerar och reagerar på 

konflikter och deras konsekvenser. Som aktör kan media enligt Hawkins alltså sägas ha en 

talande och speglande roll.  

 

Vad gäller vem som styr media snuddar CNN-effekten enbart vid tanken kring detta. Teorin 

lyfter tanken om att det är politiken som styr media, att politiker pressar journalister att skriva 

om en specifik fråga.66 Emellertid trycks det på att CNN-effekten är en god kraft och att 

journalistiken arbetar för att väcka frågor i områden där det behövs.67 Hawkins menar 

däremot att det finns ett ömsesidigt beroende mellan media och beslutsfattare; media kan 

erbjuda information till beslutsfattare och beslutsfattare kan erbjuda information till media. 

Detta ömsesidiga beroende kan, enligt Hawkins, influera såväl medias som beslutsfattarnas 

agenda.68 Ponera att en beslutsfattare tjänar på att någonting inte publiceras och för att 

undvika publicering idkar byteshandel med media; ”ni får veta det här om ni inte publicerar 

det där”. Vad media väljer att rapportera om har även att göra med vad deras konsumenter kan 

tänkas vara intresserade av, på så vis kan även nyhetskonsumenterna sägas ha en styrande 

funktion vad gäller medias rapportering.69 

 

Enligt CNN-effekten är det svårt för journalister att vara objektiva i valet av rapportering. 

Alla har vi på förhand bestämda preferenser som kan spela in i valet av vilken konflikt som 

ska uppmärksammas. Dessutom, när rapporterandet satt igång kan det vara svårt att hålla sig 

objektiv.70 Eftersom CNN-effekten menar att det kanske inte ens är nödvändigt att förhålla sig 

objektivt om målet är att påverka politiken, kan valet av konflikter möjligtvis bero på 

geografisk närhet och liknande. Hawkins hävdar vidare att ett antal ytterligare faktorer spelar 

in i medias val av konflikter att rapportera från och/eller om.71 Dessa faktorer fyller en viktig 

roll eftersom människan är selektiv i sin nyhetskonsumtion. Dessutom, menar Hawkins, 

rapporterar media endast från ett fåtal konflikter åt gången eftersom människan inte kan 

fokusera på flera stora händelser samtidigt.72 På så vis uppmärksammas enbart en minoritet av 

konflikterna. Denna uppmärksamhet är ofta så intensiv att den lämnar lite, om ens något, 

utrymme till övriga konflikter. Detta anser Hawkins är problematiskt bland annat eftersom de 

                                                
66 Robinson, s.303 (www) 
67 Robinson, s.306 (www) 
68 Hawkins, s.93 
69 Hawkins, s.187-195 
70 Gilboa (2005b) s.40 (www) 
71 Hawkins, s.189-195 
72 Hawkins, s.51 
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valda konflikterna sällan är bland de mest dödliga.73 

 

Hawkins anser att det är problematiskt att media alltmer förlitar sig på externa nyhetsbyråers 

rapportering och att en stor del av framförallt utrikesnyheterna köps in från dessa. Nyheter 

från nyhetsbyråer får större spridning och nyhetsbyråerna kan bli trendsättare vilkas influenser 

i stor utsträckning kan påverka nyhetsflödet i princip världen över. Att tidningar till och med 

köper in utrikesnyheter som handlar om deras respektive grannländer istället för att själva 

rapportera direkt, som exempelvis zambiska The Post gör, är alltså viktigt att reflektera 

kring.74 Till skillnad från Hawkins skriver författarna kring teorin om CNN-effekten inget 

särskilt om externa nyhetsbyråer, men det är möjligt att teoretikerna inte anser att det är något 

större problem. Eftersom teorin trycker på världsomspännande information75 och inte på vem 

eller varifrån informationen kommer, är troligtvis huvudsaken att informationen sprids 

överhuvudtaget.  

 

Sammanfattningsvis visar jämförelsen alltså att teorierna har lika syn på vad gäller medias 

mening med att rapportera från konfliktområden; nämligen att sprida information. CNN-

effekten trycker mer på möjligheten till påverkan på beslutsfattare medan Hawkins med sin 

Stealth Conflicts-teori betonar vikten av att rapportera om deras handlande. Vad som styr 

media skiljer teorierna emellan, CNN-effekten tar upp förhållandet media-politik medan 

Hawkins tar upp vikten av att sälja. Vid frågan om hur media väljer konflikter lyfter båda 

fram på förhand bestämda preferenser, dock utvecklar Hawkins detta djupare än CNN-

effekten. Externa nyhetsbyråer är ingenting som CNN-effekten tar upp, men det är ändå 

möjligt att se ett fokus på att sprida information snarare än var den kommer ifrån. Hawkins 

däremot pekar på problematiken med att stora nyhetsbyråer sprider nästan all information 

vilket kan skada den mediala mångfalden. 

 

  

                                                
73 Hawkins, s.52 
74 Hawkins, s.127 
75 Gilboa (2005b) s.28 (www) 
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3. Kvantitativ undersökning av svensk konfliktrapportering 

3.1. Vår undersökning i siffror 
Nedan presenteras det resultat vi kommit fram till i vår kvantitativa undersökning. Tabell 3.1. 

visar dels hur många artiklar som respektive tidning (Helsingborgs Dagblad (HD), 

Aftonbladet (AB) och Dagens Nyheter (DN)) totalt har publicerat om respektive konflikt, dels 

hur dessa klassificeras enligt vårt klassificeringsschema (se tabell 1.1 s.5). I tabellen 

presenteras även UCDP:s ”best estimated death tolls” från 2012.  

Tabell 3.1. Resultat av vår undersökning 

 

  
Algeriet 

 
Israel 

 

 
Kongo- Kinshasa 

 
Rwanda 

 
Syrien 

 

DÖDSTAL 250 64 660 62 15 056 

 HD totalt 73 481 125 71  708 

HD klass 1 1 55 49 0 433 

HD klass 2 5 78 13 2 182 

HD klass 3 67 348 63 69 93 

AB totalt 67  447  103 33  503 

AB klass 1 1 68 16 0 293 

AB klass 2 3 41 9 0 99 

AB klass 3 63 338 78 33 111 

DN totalt 82 624 142 60 878 

DN klass 1 3 64 48 0 534 

DN klass 2 6 91 21 0 245 

DN klass 3 73 469 73 60 99 
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I diagram 3.1. syns hur artiklarna om våra valda konflikter fördelats inom respektive klass. 

Längs den lodräta axeln syns antalet artiklar. Längs den vågräta axeln listas konflikterna. 

Tabellen på vilken diagrammet är baserat finns i bilaga 2.  

Diagram 3.1. Totalt antal artiklar, klassificerade 

 

I Tabell 3.2. listas det totala antalet klass 1- och klass 2-artiklar från samtliga tidningar. Vi har 

delat in dem i artiklar skrivna av tidningarna själva, artiklar skrivna av nyhetsbyråer samt 

artiklar skrivna av tidningarna i samarbete med nyhetsbyråer.  

Tabell 3.2. Klass 1- och klass 2-artiklar skrivna av tidningarna respektive nyhetsbyråer  

 

 Algeriet Israel Kongo-Kinshasa Rwanda Syrien 

Artiklar av tidningarna, totalt 6 186 45 1 683 

Artiklar av nyhetsbyråer, totalt 13 203 109 1 1 046 

Artiklar av tidningarna i 
samarbete med nyhetsbyråer, 
totalt 

0 8 2 0 57 
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3.2. Beskrivning av vår undersöknings utfall   
 

År 2012 beräknas 250 människor ha dött i stridsrelaterade konflikter i Algeriet. Algeriet 

nämndes i totalt 222 artiklar i de för studien utvalda tidningarna under samma år. Av dessa 

artiklar behandlade 5 stycken konflikterna direkt, 14 stycken indirekt och i 203 av artiklarna 

nämndes Algeriet utan att på något vis behandla konflikten. Den tidning som publicerade flest 

artiklar med direkt och indirekt koppling till konflikten var DN med totalt 9 artiklar, följt av 

HD med totalt 6 artiklar. AB är med sina 4 artiklar den tidning i denna studie som publicerade 

färst artiklar om konflikten i Algeriet. 19 artiklar handlade sammanlagt om den algeriska 

konflikten direkt och indirekt. 6 av artiklarna har tidningarna själva skrivit och resterande 13 

kommer från externa nyhetsbyråer. 

 

I Israel bedöms det att 64 personer dött på grund av konflikten. Oroligheterna har rönt 

uppmärksamhet i de för studien valda tidningarna. Totalt publicerades 1 552 artiklar där Israel 

nämndes, 397 av dessa behandlade konflikten direkt eller indirekt. AB publicerade flest 

direkta artiklar men färst indirekta om Israel, slås antalet direkta och indirekta artiklar 

samman publicerade AB minst antal artiklar. DN är den tidning som sammantaget publicerat 

störst antal direkta och indirekta artiklar, totalt 155 artiklar. HD publicerade sammanlagt 133 

artiklar. Av de artiklar som direkt eller indirekt handlade om konflikten var 186 av dessa 

skrivna av tidningarna själva medan 203 kommer från externa nyhetsbyråer. 8 artiklar uppges 

vara skrivna av tidningarna i samarbete med externa nyhetsbyråer. 

 

Kongo-Kinshasa är det av våra valda konfliktområden som har näst flest stridsrelaterade 

dödsfall under 2012. 660 människor dog i området under året, vilket också har genererat viss 

uppmärksamhet i media. Under 2012 publicerades av våra valda tidningar totalt 113 artiklar 

som direkt handlade om konflikten i Kongo-Kinshasa. 43 artiklar handlade indirekt om 

konflikten, medan 214 inte alls hade med konflikten att göra utan nämnde enbart området. DN 

var den tidningen som publicerade flest artiklar med direkt och indirekt koppling till 

konflikten med totalt 69 artiklar, följt av HD med 62 artiklar medan AB publicerade 25. 156 

av det totalt 370 artiklarna om Kongo-Kinshasa handlade indirekt eller direkt om konflikten. 

Tidningarna har författat 45 av dessa medan resterande 109 är skrivna av externa 

nyhetsbyråer, 2 var författade i samarbete mellan dessa.  
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Rwanda är det land i vår undersökning som har färst stridsrelaterade dödsfall under 2012. 

Totalt dog 62 personer under året. Totalt skrevs 164 artiklar med anknytning till området, 

dock hade ingen av dem direkt koppling till konflikten. 2 var indirekta, medan 162 inte 

handlade om konflikten alls. Den tidning som publicerade de indirekta artiklarna var HD med 

sina 2 artiklar, medan DN och AB varken skrev någon direkt eller indirekt alls. En av dessa 2 

artiklar har HD skrivit och den andra kommer från en nyhetsbyrå. 

 

I Syrien dog 15 056 människor av stridsrelaterade orsaker år 2012, vilket gör Syrienkonflikten 

till den största av våra valda konflikter. Syrien var också det område som genererade flest 

artiklar. Totalt skrevs 2 089 artiklar med anknytning till Syrien, varav 1 260 handlade direkt 

om konflikten. 526 artiklar handlade indirekt om konflikten, medan 303 enbart nämnde 

området men inte tog upp konflikten i sig. DN publicerade flest direkta och indirekta artiklar 

med sina 779 artiklar, följt av HD med 615 publicerade artiklar. Färst direkta och indirekta 

artiklar skrev AB med 392 artiklar. 1 786 av artiklarna som nämnde Syrien handlade direkt 

eller indirekt om konflikten. 683 av artiklarna hade tidningarna själva skrivit. 1 046 av 

artiklarna kom från andra nyhetsbyråer och de övriga 57 artiklarna är skrivna av både 

tidningarna och nyhetsbyråer. 

3.3. CNN-effekten applicerad på vår undersökning 

En grundtanke inom CNN-effekten är att media påverkar beslutsfattare.76 Andra tankar 

kretsar kring vem som styr media och vilka konflikter media väljer att rapportera om; varifrån 

media väljer att publicera texter, bilder och videoklipp. Våra 5 valda konflikter är 

koncentrerade till Afrika och Mellanöstern. Det är argumenterbart att medias rapportering av 

konflikter beror på de olika områdenas geografiska positioner, emellertid finns det förstås 

andra aspekter än geografi vad gäller politik; det är samarbeten, säkerhet, naturresurser och 

handel. Sett till tanken om att CNN-effekten är en god kraft77 och att media bör sprida 

information om konflikter där faktiskt hjälp och bistånd behövs, blir undersökningen kring 

medias konfliktbevakning intressant. Enligt undersökningen är de två konflikter som 

genererat flest publicerade artiklar de som också ligger i Mellanöstern. Syrien är det land vars 

konflikt har vållat flest dödsfall bland våra valda konflikter, så kanske är det inte konstigt att 

det också är den konflikt med flest artiklar. När det gäller Israel däremot, som genererat över 

1 000 fler artiklar än Kongo-Kinshasa vars konflikt vållat långt fler stridsrelaterade dödsfall, 

                                                
76 Gilboa (2005a), s.336-337 (www) 
77 Livingston, s.11 (www) 
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är det mer besynnerligt. Är det så att Israels konflikt är värre ur andra perspektiv och kräver 

större medial uppmärksamhet än Kongo-Kinshasa, eller kan det vara så att medias 

uppmärksamhet riktas, som Livingston tar upp, dit stormakter som USA har intressen?78 Sett 

till de övriga konflikterna syns liknande mönster. Rwanda, som har nästan exakt lika många 

dödsfall som Israel, finns det knappt några artiklar alls om. Algeriet är ett annat afrikanskt 

land och inte heller hit har någon större medial uppmärksamhet riktats trots en befintlig 

konflikt. 

 

CNN-effekten är också tydligt närvarande i rapporteringen kring Syrien eftersom tidningarna 

ibland, framförallt AB, har närvarande reportrar och därför kan ta många bilder av och filma 

bombdåd och liknande. Just sensationalism är ett tydligt inslag i CNN-effekten för att väcka 

sympati hos politiker och opinionen så att beslut ska kunna tas i frågan.79 I övriga konflikter 

är bilder och videoklipp inte lika frekvent förekommande, åtminstone inte i vår studie. 

Emellertid var Syrien den största av våra valda konflikter under 2012 och det har även 

rapporterats om brott mot mänskligheten från landet.80 Sett till vad rapporteringen handlar om 

är det tydligt att politiska samfund som exempelvis FN har diskuterat Syrienkonflikten 

mycket, likt Israelkonflikten, medan Afrika ofta tycks lämna ett visst tomrum i politiken. 

  

CNN-effekten tar även upp hur konflikter och stridshändelser tolkas. Först måste en journalist 

iaktta händelsen för att sedan kunna överföra sina upplevelser i text eller bild. Frågan är hur 

objektiv en människa egentligen kan vara inför en krigshändelse81, eller om objektivitet ens är 

eftersträvansvärt hos media.82 Om media strävar efter att påverka politiken måste det ju vara 

rätt att, som våra valda tidningar gjort, rapportera mycket kring Syrien. Varför rapporterar då 

media så mycket om Israel, och inte om exempelvis Kongo-Kinshasa? Borde inte journalister 

ha lika stort intresse av mänskliga rättigheter i Afrika som i Mellanöstern? Detta är frågor som 

CNN-effekten lämnar efter sig. 

 

3.4. Stealth Conflicts applicerad på vår undersökning 

Trots att världen har blivit alltmer digitaliserad och globaliserad är det svårt att ta del av all 

information. På grund av att människan inte kan ta in all information som presenteras måste 
                                                
78 Livingston, s.11 (www) 
79 Robinson, s.306 (www) 
80 TT i DN, "Brott mot mänskligheten" i Syrien (www) 
81 Gilboa (2005b) s.40 (www) 
82 Robinson, s.306 (www) 
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människan agera selektivt. Selektiviteten grundar sig, som tidigare nämnt, i att människan 

tolkar ny information på sätt som passar med tidigare övertygelser, perspektiv och värden. 

Geografiska, kulturella och sociala faktorer spelar också roll.83 

 

Hawkins fokuserar mestadels på afrikanska konflikter84, och ett visst fokus på Afrika finns 

även i denna studie. De afrikanska konflikterna genererar mindre uppmärksamhet i de svenska 

tidningarna som studerats. Trots att två av de afrikanska konflikternas dödstal, Kongo-

Kinshasas och Algeriets, är högre än Israels rapporteras det mer än två gånger så mycket om 

Israel än om Kongo-Kinshasa och Algeriet tillsammans. Konflikten i Israel som skördat drygt 

lika många dödsfall som den i Rwanda genererar cirka 200 gånger fler direkta och indirekta 

artiklar i vår undersökning; 397 artiklar handlade direkt eller indirekt om konflikten i Israel, 

medan bara 2 handlade direkt eller indirekt om den i Rwanda. Det rapporteras dock mer om 

Syrien, som är den mest dödliga konflikten i denna studie, än om Israel. Att det är så här 

nyhetsrapporteringen kring konflikter ser ut kan sägas bero på flera saker enligt Hawkins, och 

samtliga faktorer går att applicera på våra valda konflikter. Geografiska och kulturella 

faktorer kan förklara varför Israel får mer medial uppmärksamhet än konflikterna i de 

afrikanska staterna. Israel räknas till västvärlden och ligger inte alltför långt bort geografiskt, 

de afrikanska staterna ligger längre bort både geografiskt och kulturellt vilket kanske gör det 

svårare för ”oss i västvärlden” att identifiera oss med dem som drabbas av konflikterna. Därav 

har vi, enligt Hawkins, svårare att ta till oss de konflikterna.  

 

Dessutom spelar andra faktorer in i vad som rapporteras; nationellt och politiskt intresse, 

geografisk närhet och tillgänglighet, identifieringsmöjlighet, sympatimöjlighet, enkelhet och 

sensationalism.85 Dock är det viktigt att komma ihåg att dessa faktorer viktas olika i olika 

konflikter. Vad gäller Syrien trycker media mest på sensationalismen i konflikten i 

kombination med en viss geografisk aspekt, hur är det möjligt att så många får sätta livet till 

så nära Europa? Den geografiska aspekten gör även att det inte är helt omöjligt för svenska 

journalister att ta sig, om inte in i Syrien, till närliggande område. Syrien är inte att betrakta 

som en stealth conflict i Hawkins bemärkelse då det inte stämmer med hans tes att de 

konflikter som det rapporteras om i många fall inte är de mest dödliga. I denna studie är 

Syrien utan konkurrens den mest dödliga konflikten och även den konflikt som 

                                                
83 Hawkins, s.36 
84 Hawkins, s.35 
85 Hawkins, s.189-195 
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uppmärksammades mest år 2012. 

 

Vad gäller Israel spelar den geografiska närheten som sagt in, men även det politiska intresset 

av att ha Israel som allierad stat i Mellanöstern som finns i västvärlden. Även den historiska 

faktorn andra världskriget och judeförföljelsen skulle kunna spela en viss roll.  

 

I de afrikanska konflikterna är det flera parter inblandade och när det gäller Kongo-Kinshasa 

och Rwanda så spiller konflikterna och deras följder över gränsen mellan nationerna. Detta 

gör att det är svårt att förklara skeendet så att nyhetskonsumenten snabbt kan ta del av 

informationen. Denna svårighet att simplifiera i kombination med en ”vi mot dom”-mentalitet 

gör det svårt att ta till sig vad som händer. Algeriet är den afrikanska konflikt av våra valda 

som det rapporteras mest om. Det skulle kunna bero på att det tidigare var en fransk koloni 

och att Frankrike fortfarande känner ett visst ansvar. En del av artiklarna om Algeriet i vår 

undersökning kom nämligen från franska nyhetsbyråer såsom AFP.  

 

Hawkins hävdar att de konflikter som uppmärksammas ofta får så mycket och intensiv 

uppmärksamhet att de konflikter som inte väljs knappt får något utrymme alls.86 I denna 

studie verkar han ha rätt. Syrien och Israel uppmärksammas betydligt mer än de tre afrikanska 

konflikterna. I Syrien kan rapporteringen sägas vara proportionerlig, men vad gäller Israel är 

det svårare att säga detsamma, åtminstone sett till dödstalet och i kombination med hur lite det 

rapporteras om de afrikanska konflikterna i denna studie trots deras högre dödstal. 

 

Hawkins menar även att media till stor del förlitar sig på externa nyhetsbyråers rapportering.87 

Denna trend går att skönja i denna studies kvantitativa undersökning som visar att majoriteten 

av de direkta och indirekta konfliktnyheterna kommer från externa nyhetsbyråer. 

 

 

  

                                                
86 Hawkins, s.52 
87 Hawkins, s.122-127 
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4. Analys av teorierna och vår undersöknings utfall  

Vår undersökning pekar på att konfliktrapporteringen i flera fall är oproportionerlig. Detta får 

till följd att kunskapen om de konflikter som media inte väljer, de konflikter som av Hawkins 

kallas stealth conflicts, förblir låg. Om vi går till oss själva var vi så gott som ovetande om 

konflikten i Kongo-Kinshasa och dess omfattning, och vi i egenskap av 

statsvetenskapsstudenter borde ju rimligtvis ha någorlunda koll på och intresse av omvärlden. 

Även konflikterna i Algeriet och Rwanda under 2012 var relativt okända för oss. Hawkins 

driver en tes om att Afrika ofta glöms bort av media, och enligt vår undersökning verkar han 

åtminstone inte ha fel. Vad kan det egentligen få för konsekvenser att en hel världsdel “glöms 

bort” och kanske snarare ses som ett enskilt land än en världsdel? Vad gör det med vår bild av 

världen? Vi tror att konfliktrapporteringens konsekvenser kan bli att allmänheten får en 

snedvriden och ibland felaktig syn på världen. Det kan leda till att fel prioriteringar görs i 

politiken och om vi ser till CNN-effektens tes att politiken påverkas av media, vad händer då 

med exempelvis bistånds-, försvars- och sanktionsprioriteringar? Om inte allmänheten vet 

någonting om en konflikt, hur kan vi då pressa politiker att förändra dessa? 

 

Vi tror efter vår undersökning att det finns en möjlighet att den nyhetskonsumerande 

människan påverkas av medierapporteringen och att en relativt stor del av vår kunskap om 

omvärlden kommer från just media. Därför kan det vara problematiskt att processerna som 

ligger bakom valet av “fokusobjekt” inte alltid är glasklara för läsaren. Det är svårt för den 

oinsatte att helt förstå sig på vad som egentligen händer. Detta kan exemplifieras med 

rapporteringen om Israel-Palestina-konflikten; DN, i egenskap av liberal tidning, och 

Aftonbladet, i egenskap av röd tidning, rapporterade på olika sätt om konflikten, framförallt i 

debattinlägg och dylikt. Vi upplevde DN:s rapportering betydligt mer pro-israelisk än 

Aftonbladets som oftare fokuserade på det israeliska förtrycket av palestinierna. 

 

På samma sätt som vi finner det problematiskt att medias politiska färg kanske inte alltid 

framgår tydligt menar vi att det är bekymmersamt att majoriteten av nyheterna kommer från 

externa nyhetsbyråer. Detta såg vi tydligt i vår undersökning (se tabell 3.2). Dessa 

nyhetsbyråer strävar förhoppningsvis efter att vara så objektiva som möjligt i sin rapportering 

men genom att många tidningar förlitar sig på nyhetsbyråernas rapportering kan ett litet 

misstag från nyhetsbyråernas sida få ödesdigra konsekvenser. Det är även möjligt att 

ifrågasätta varifrån nyhetsbyråerna hämtar sin information och hur trovärdig den egentligen 
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kan sägas vara. Det är fullt möjligt att någon skulle kunna influera nyhetsbyråer att rapportera 

om något som ligger i denne någons intresse och därmed influera hela den mediala 

dagordningen. Den extensiva användningen av material från nyhetsbyråer bidrar även till ett 

slags nyhetsoligopol där en förhållandevis liten “klick” har makten att påverka medias 

rapportering och därmed kanske även allmänheten får veta om omvärlden.  

 

CNN-effekten säger inte så mycket om externa nyhetsbyråer, men det gör däremot Hawkins. 

Han anser det vara problematiskt att så många förlitar sig på dessa “institutioner” för att få 

information om vad som händer runt om i världen. Vi har förvisso förståelse för att mindre 

tidningar hämtar större delen av sina utrikesnyheter från nyhetsbyråer, som exempelvis HD 

gör, men när det gäller större tidningar som DN och AB blir det svårare, åtminstone för oss, 

att förstå. De stora tidningarna borde rimligtvis ha större budget och därmed större 

möjligheter att själva kunna skicka ut journalister på uppdrag och hålla sig med 

utrikeskorrespondenter. Trots det kommer mer än hälften av de nyheter vi undersökte från 

nyhetsbyråer och nyhetsbyråernas intresse är som sagt inte alltid uttalat. Trots att de inte har 

någon uttalad politisk ståndpunkt88 skulle det kunna vara möjligt att de har andra preferenser. 

Exempelvis så har den franska internationella nyhetsbyrån AFP regionkontor i alla världsdelar 

- utom Afrika.89 Svenska TT är inte bättre, där finns bara regionkontor i Sverige, då i 

Göteborg och Malmö, utomlands finns bara utsända korrespondenter.90  

 

Visserligen finns alltid möjlighet för den “medvetne” mediekonsumenten att på egen hand ta 

del av ytterligare information, men vi tror inte att så många gör det. Om vi går till oss själva 

så gör vi i alla fall inte det om det inte är något som intresserar oss mer än vanligt, trots att 

ytterligare information i många fall bara finns ett knapptryck bort. Våra enskilda intressen tror 

vi spelar stor roll i vad som “fastnar” i vårt medvetande; vi tror precis som Hawkins att våra 

tidigare övertygelser och perspektiv spelar in i hur vi förhåller oss till såväl nyheter som 

konflikter. Hur blir det då när konfliktrapporteringen blir oproportionerlig och snedvriden i 

förhållande till dödstalen? Vår undersökning visar på en oproportionerlig rapportering, 

förutom i undantagsfallet Syrien. Dock hade det varit intressant att se hur det hade varit om en 

konflikt med Syriens magnitud ägde rum i Afrika. Hade kriget blivit lika uppmärksammat då? 

Eller är det den kulturella och geografiska likheten och närheten som bestämmer? 

                                                
88 AFP, AFP’s Values (www), Thomson Reuters, The Trust Principles (www), TT, Om oss (www)  
89 AFP, L'AFP dans le monde (www) 
90 Nationalencyklopedin, TT Nyhetsbyrån (www) 
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Trots att teorierna skiljer sig lite åt säger de båda adekvata saker enligt oss. Båda teorierna 

reflekterar över hur objektivt nyhetsflödet egentligen är. CNN-effekten kan se det som 

positivt att journalister rent av kan arbeta för en god sak genom att vara subjektiva och 

försöka tvinga politiker att ta upp vissa frågor då opinionen blir intresserad av dessa. Hawkins 

ser detta som mer problematiskt eftersom bara ett fåtal konflikter tas upp och rapporteringen 

kring dessa är så pass oproportionerlig som den faktiskt är. Han menar att denna subjektivism 

inte kommer efter valet av konflikt utan att subjektivismen faktiskt spelar in i valet av vilka 

konflikter media speglar. Därför riktas och fokuseras rapporteringen kring de konflikter som 

vår förutbestämda identitet och värderingar “dras till”. Vi kan se ett värde i båda teoriernas 

åsikter, eftersom båda har rätt i hur medierapporteringen faktiskt ser ut, åtminstone 2012. Det 

är ibland möjligt att se en subjektivitet i artiklar, och ofta är hela tidningen färgad av en 

specifik politisk ideologi. I Sverige är tidningar ofta öppna med detta, därför kan 

rapporteringen ställas i kontrast till vilken ideologi eller partitillhörighet de erkänner sig till. 

Däremot kan det bli problematiskt om tidningen inte håller detta öppet, läses bara en enstaka 

vriden artikel från en tidning kan läsaren lätt tro att just denna är ”sann”. Samtidigt är det helt 

omöjligt att hålla sig fullkomligt objektiv, därför har väl just CNN-effekten en poäng. Men 

huruvida journalister arbetar subjektivt för att alltid sprida information för en god sak är en 

annan fråga. Hawkins håller visserligen med om att det är svårt för journalister att hålla sig 

objektiva men hävdar vidare, som tidigare nämnts, att ett antal andra faktorer spelar in. Dessa 

faktorer påverkar journalisterna vad gäller vilka konflikter de väljer att rapportera om och 

därmed påverkas även nyhetskonsumenterna. 

 

Att media inte alltid är objektiv kan synas på olika sätt. CNN-effektsteoretikern Livingston 

pekar på sambandet med konfliktrapportering och närvarandet av USA:s militär. Detta kan vi 

se i vår undersökning vad gäller konfliktrapporteringen kring Israel. Det är ett land i allians 

med USA, och artiklarna i vår undersökning nämner också i många fall detta. Därför kan 

rapporteringen ses som att den vinklas åt de intressen som USA har, i vissa fall. Vad kan då 

detta leda till? Risken är att nyheter, likt om enbart få stora nyhetsbyråer dominerar media, får 

en eller få specifika vinklingar. I detta fall, en amerikansk sådan. Om vi drar detta till sin 

spets, om CNN-effekten skulle ha rätt och om media faktiskt påverkar politiken skulle detta 

kunna leda till att vi får en amerikansk världsbild. Detta kanske inte är något större problem så 

länge landet har en demokratiskt vald president i en demokrati. Men vad skulle kunna hända 

om en mer oliktänkande ledare valdes? Kanske skulle den ledaren förespråka fler krig eller 
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fler militära interventioner i andra suveräna stater. Om då Sverige tydligt tagit USA:s 

ståndpunkt, kan vi då riskera att USA:s fiender också blir våra? 

 

Hawkins erbjuder med sina förklarande faktorer verktyg som kan förklara majoriteten av 

rapporteringen om konflikterna i denna studie, men Syrien är ett undantag. Konflikten i 

Syrien är ingen stealth conflict utan är i högsta grad synlig och rapporteringen kan ses som 

proportionerlig i förhållande till dödstalet. Trots att Syrien inte är en stealth conflict kan 

Hawkins faktorer ändå förklara det medieutrymme som ägnas åt konflikten; exempelvis 

besitter konflikten en hög grad av sensationalism och dess geografiska närhet till Europa gör 

den mer uppseendeväckande. Men, det är ingen stealth conflict. CNN-effekten har däremot en 

poäng gällande den syriska konflikten, sensationalismen är tydlig och i flera av artiklarna syns 

en vädjan om att någonting måste göras från såväl politiskt som allmänhetens håll.91 

Syrienkonflikten har också diskuterats av politiker och inom samfund såsom FN och EU, men 

om CNN-effekten har påverkat politikerna att ta upp frågan har inte undersökts i denna studie. 

Men, media kan ha påverkat.  

 

Kan då problemet med oproportionerlig nyhetsbevakning lösas? Vi har ingen direkt lösning 

på problemet, samtidigt som vi inte tror att det är omöjligt att lösa. Vi tror inte heller att det är 

möjligt att rapportera om allt som händer i alla konflikter - det blir helt enkelt alldeles för 

mycket information att processa. Men, att berätta och belysa att det finns fler, och i flera fall 

större, konflikter än de vi idag hör talas om är viktigt. Det är viktigt för att öka människors 

kunskap om att medierapporteringen kanske inte alltid är proportionerlig i förhållande till 

exempelvis det antal liv konflikten krävt. Det är också viktigt att belysa att den bild av världen 

vi får av media kanske inte nödvändigtvis är hela bilden av hur det egentligen ser ut. Vi håller 

alltså med Hawkins när han säger att en realistisk lösning på problemet är att hitta sätt att dels 

uppmärksamma denna snedvridning vad gäller konfliktrapporteringen och dels arbeta för att 

öka kunskapen och medvetenheten kring världens konflikter.  

 

Vad som skulle kunna göras är alltså kanske inte en fullständig rapportering från alla 

konflikter, men i alla fall en viss utjämning. Kan det verkligen vara moraliskt försvarbart för 

exempelvis DN att publicera fler artiklar från konflikten i Israel, när det pågår långt dödligare 

konflikter i Kongo-Kinshasa eller Algeriet, där betydligt färre artiklar behandlade 

                                                
91 Exempelvis: DN, Dödandet måste stoppas (www) 
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konflikterna? Som konfliktrapporteringen ser ut idag verkar Josef Stalin ha en poäng när han 

sade att “en död är en tragedi, en miljon döda är statistik”.92 Det är så det verkar vara när det 

gäller konfliktrapporteringen, åtminstone i denna undersökning, dock med undantaget Syrien. 

Sensationalism är någonting både Hawkins och CNN-effekten belyser. Enligt Hawkins är 

detta en faktor som spelar in i vår selektivitet, alltså en av de faktorer som gör att vi bryr oss 

om en nyhet och att aktörer faktiskt agerar i konflikter. Dock behöver det inte vara en faktor, 

eftersom exempelvis Kongo-Kinshasa i så fall hade varit en attraktiv konflikt då hemska 

krigsbrott såsom sexuella övergrepp mot befolkningen har begåtts.93 CNN-effekten menar att 

detta är någonting som behövs för att media känslomässigt ska kunna påverka opinionen för 

att sedan i sin tur kunna påverka politiken. Till viss del håller vi med om sensationalismens 

funktion i media, vi kan få en bild av vad som faktiskt händer. Men det kan också vara svårt, 

det är lätt att det blir så mycket sensationalism kring bara en konflikt, vilket också Hawkins 

ifrågasätter. Det tycks liksom inte finnas plats kvar till allt annat hemskt som händer i världen. 

Vi har även en känsla av att ju större en konflikts dödstal är desto svårare är det för oss att ta 

in det som händer, kanske eftersom vi då ställs inför en känsla av hopplöshet. För vad kan vi 

egentligen göra åt att tusentals människor dör mer än att, i bästa fall, titta på? 

 

De teorier som valdes till vår studie har både styrkor och svagheter i sina förklaringar om hur 

media rapporterar om konflikter. CNN-effekten förklarar vad som kan bli följden av att en 

nyhet sprids, alltså att politiker kan påverkas att fatta beslut i konfliktfrågor. CNN-effekten 

framhåller just vikten av att allmänheten ska få information om händelser långt borta, medan 

Hawkins erbjuder en mer utförlig förklaring av vad som formar processen bakom 

nyhetsrapporteringen. Vi ser däremot tecken på att Stealth Conflicts är en mer utvecklad och 

tydlig teori, som CNN-effekten skulle kunna hämta inspiration ifrån. Det mest optimala vore 

kanske att slå samman de båda teorierna till en teori som bygger på styrkor från både CNN-

effekten och Stealth Conflicts. På så vis förklaras både medias kraft att påverka makten, 

värdet i att sprida information, vilka bakomliggande tankar det kan finnas i en artikel och 

processen bakom vilka konflikter som väljs.  

 

En sammanslagning av teorierna skulle gynna båda på olika sätt. CNN-effekten skulle tjäna 

på det genom att en tydligare struktur skulle kunna uppnås om fler aspekter kartlades, istället 

för många spretiga och osammanhängande punkter som det nu förefaller vara. Stealth 
                                                
92 Världens Historia, Tretton odödliga citat III (www) 
93 Cantwell, O. Krigets dolda offer (www)  
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Conflicts skulle däremot tjäna på att relationen mellan beslutsfattare och media tydliggjordes 

ytterligare, som det är idag säger Hawkins endast att det finns ett ömsesidigt beroende mellan 

aktörerna vilket är ganska diffust. En sammanslagning skulle alltså kunna gynna båda parter 

då det skulle bidra till att båda teorierna skulle få ett större förklaringsvärde på ett större 

område. 
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5. Slutsatser 

I vår undersökning har vi valt att titta på två teorier, CNN-effekten och Stealth Conflicts, för 

att sedan genomföra en undersökning av artiklar från 3 svenska tidningars webbupplagor. 

Därefter har vi applicerat teorierna på vår undersökning för att förstå medias 

konfliktbevakning och se om den går att förklara med hjälp av teorierna. Enligt oss har båda 

teorierna sina för- och nackdelar. Det är därför svårt att säga att den ena teorin har rätt och den 

andra har fel, men båda har som sagt sina poänger även om det finns saker som skulle kunna 

utvecklas och förbättras. CNN-effekten är rakt igenom en mer diffus teori än Stealth 

Conflicts, även om tydliga huvuddrag går att finna. Kanske beror det på att flera olika 

författare har utvecklat den, till skillnad från Stealth Conflicts som Hawkins utvecklat på egen 

hand. 

 

Enligt CNN-effekten beror konfliktbevakningen främst på vad journalister finner värt att 

sprida information kring, men det finns också andra bakomliggande anledningar till varför 

media täcker just en specifik konflikt. Exempelvis kan det vara journalisternas personliga 

preferenser, men också politikerna kan pressa media att skriva om för dem viktiga frågor 

såsom att konflikter där USA:s armé är närvarande ofta attraherar medial uppmärksamhet. 

Huvudorsaken till konfliktrapportering enligt teorin om CNN-effekten är 

informationsspridning. Denna rapportering kan ha makten att påverka beslutsfattare och 

politik genom att media ger opinionen moraliska samveteskval med hjälp av sensationella 

artiklar och bilder. 

 

I sin teori om Stealth Conflicts menar Hawkins att konfliktbevakningen såsom den ser ut till 

stor del bygger på att människan är selektiv. Det är lättare att ta till sig information som 

stämmer överens med sedan tidigare existerande övertygelser, värden och perspektiv. 

Selektiviteten påverkar inte bara vilken information vi tar till oss utan även vilken information 

vi får ta del av. Media, vars uppdrag är att rapportera om och spegla vad som sker i världen, 

har ett intresse av att det som publiceras är av intresse för konsumenterna. Därför agerar 

media selektivt i processen som ligger bakom att vissa konflikter och andra händelser 

uppmärksammas. Genom att media påverkar vad som publiceras i nyhetsväg har media även 

makten att påverka hur gemene man ser på såväl enskilda händelser som världen i stort. 
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Utifrån vår undersökning av konfliktrelaterade artiklar publicerade av de tre valda tidningarna 

Dagens Nyheter, Aftonbladet och Helsingborgs Dagblad har vi kunnat dra slutsatsen att 

svensk media i stor utsträckning får sin information från konfliktområden från stora externa 

nyhetsbyråer. Dessutom får, åtminstone i denna studie, afrikanska konflikter väsentligt 

mycket mindre utrymme i media, trots att dödstalen i de konflikterna är högre eller lika höga 

som de i exempelvis Israel. Detta förklarar teorierna på olika sätt, men båda teorierna pekar på 

bakomliggande faktorer som geografiskt och kulturellt avstånd och politiskt ointresse. Israel 

däremot är en stat som flera andra stater har politiskt intresse av.  

 

Syrien är på flera sätt ett undantag i denna studie då konflikten både har vållat många 

stridsrelaterade dödsfall och alstrat stora mängder artiklar. Inom Hawkins teori är Syrien 

undantaget på grund av att det inte är någon stealth conflict, men rapporteringen om 

konflikten kan ändå förklaras med andra av Hawkins faktorer såsom sensationalism och 

geografisk närhet. CNN-effekten har en poäng vad gäller Syrienkonflikten eftersom teorin 

trycker på värdet av att sprida information och påverka beslutsfattare, mer än att ta reda på 

varför en konflikt täcks av media.  

 

Teorierna om CNN-effekten och Stealth Conflicts har både likheter och skillnader. Vi tror 

dock att en sammanslagning av de båda skulle kunna stärka båda teorierna, även om vi anser 

att Stealth Conflicts är snäppet starkare än CNN-effekten. Om teoriernas båda styrkor kunde 

slås samman skulle en starkare teori skapas. Denna “ nya teori” skulle sedan kunna användas 

för att sprida information om hur medias konfliktrapportering faktiskt ser ut, för att kanske 

kunna bereda väg för en förändring som medför att vi får större kännedom om fler konflikter. 

För är det något vi har insett så är det att uttrycket “no news is good news” inte alltid är sant. 
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6. Kritisk reflektion och vidare forskning 

Vi har ett par tankar om att vi eventuellt hade kunnat uppnå ett annat resultat om vi förändrat 

studiens utformning. Det är möjligt att resultatet hade kunnat bli ett annat om vi använt oss av 

en annan konfliktdefinition än UCDP:s “war and minor conflict”. UCDP-definitionen räknar 

inte in icke-stridsrelaterade dödsfall orsakade av exempelvis svält och sjukdom i det totala 

dödstalet. Skulle antalet icke-stridsrelaterade dödsfall adderas till de stridsrelaterade skulle 

konflikternas totala dödstal förändras vilket skulle kunna förändra vår studies resultat. Men vi 

menar att vi varit tydliga med att det är just UCDP:s definition av “war and minor conflict” 

som har legat till grund för just denna studie och vi är medvetna om att vi genom att välja en 

annan definition av “konflikt” skulle kunnat nå ett annat resultat. Det vore därför intressant att 

se en liknande studie baserad på en annan konfliktdefinition för att se om resultaten skiljer sig 

åt. 

 

Det är även möjligt att studiens resultat blivit annorlunda om vi använt oss av andra och/eller 

fler analysenheter. Hade vi exempelvis tittat på andra konflikter än våra 5 valda hade 

resultatet kanske skilt sig från vårt och hade vi använt oss av ett större antal konflikter hade 

det eventuellt kunnat vara lättare att generalisera. Vi var dock tidigt tvungna att inse att det 

var bortom vår förmåga att inom ramen att analysera fler än 5 konflikter. Vi tror ändå att vi 

kan vara något på spåret med vår studie. Det borde gå att generalisera vår undersöknings 

utfall till konfliktbevakning från andra delar av västvärlden, åtminstone till våra grannländer 

eftersom vi kan sägas ha liknande kulturella preferenser och geografiskt läge. Dock tror vi att 

resultatet skulle kunna bli annorlunda om exempelvis media i Sydostasien undersöktes, 

eftersom våra preferenser och politiska intresseområden skulle kunna skilja sig.  

 

Resultatet hade eventuellt kunnat förändras om vi valt att fokusera på en annan tidsperiod än 

just år 2012. Huruvida vi skulle valt en längre, kortare eller annan tidsperiod går självklart 

också att diskutera men vi ville ha färsk statistik om såväl konflikter som artiklar när vi gjorde 

vår undersökning. År 2012 var då studien gjordes det närmaste hela året då statistik om 

konflikterna fanns. Vid skrivandet av uppsatsen har vi alltså inte kunnat täcka alla tänkbara 

variabler och undersökningsobjekt, detta är dock någonting som vidare forskning kan 

utveckla. 
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Vi valde att använda oss av 3 svenska tidningar mestadels på grund av att vi ville se just hur 

konfliktrapporteringen såg ut i Sverige, men också för att undvika systematiska fel som hade 

kunnat uppstå om vi använt oss av tidningar skrivna på andra språk. Det hade dock varit 

intressant att se hur andra länders konfliktrapportering ser ut, men vi har en känsla av att 

externa nyhetsbyråer står för mycket av informationen samt att Afrika ofta ”glöms bort”.  

Användning av utländska tidningar eller andra medietyper i en studie liknande denna är ett 

annat intressant framtida forskningsuppslag.  

 

När vi gav oss i kast med att analysera de båda teorierna upptäckte vi att de är förhållandevis 

lika, det finns frågor där de ställer sig på samma sida även om de inte argumenterar på samma 

sätt. Dock finns det också skillnader, olika fokus och perspektiv vilket gjort att vi valt och 

fasthållit vid teorierna under undersökningen. CNN-effekten fokuserar på media, medan 

Hawkins i sin teori om Stealth Conflicts tenderar att fokusera mer på konflikterna. Därför har 

teorierna varit relevanta för undersökningen och vi anser att de hjälpt oss komma fram till 

intressanta och relevanta slutsatser. 

 

Slutligen anser vi att studien har hög relevans, kanske särskilt då vi tycks gå mot en alltmer 

digitaliserad och globaliserad värld. Det är viktigt att reflektera kring varifrån nyheter och 

information kommer och vems intresse de eventuellt kan spegla. Framförallt eftersom en av 

de demokratiska principerna är att medborgarna ska ha tillgång till fri information, anser vi att 

det är viktigt att just denna fria information ska vara riktig, allsidig och proportionerlig. Det är 

viktigt att förklara och undersöka hur dessa mediala maktstrukturer ser ut, kanske för att 

kunna uppmuntra media till en större kunskap hos allmänheten om omvärlden.  
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Kvantitativa undersökningen 

Algeriet 

Dagens Nyheter 

http://www.dn.se/extern-sok/?s=algeriet&start=2012-01-

01%2b00%253a00%253a00&end=2013-01-01%2b00%253a00%253a00&date=year2012 

Aftonbladet 

http://sok.aftonbladet.se/?q=algeriet&sortBy=pubDate&date=2012 

Helsingborgs Dagblad 

http://hd.se/hitta/?q=algeriet 

Dödstal från UCDP 

http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=3&regionSelect=1-Northern_Africa# 

 

Israel 

Dagens Nyheter 

http://www.dn.se/extern-sok/?s=israel&start=2012-01-

01%2b00%253a00%253a00&end=2013-01-01%2b00%253a00%253a00&date=year2012 

Aftonbladet 

http://sok.aftonbladet.se/?q=israel&sortBy=pubDate&date=2012 

Helsingborgs Dagblad 

http://hd.se/hitta/?q=ISRAEL 

Dödstal från UCDP 

http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=79&regionSelect=10-Middle_East# 
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Dagens Nyheter 

http://www.dn.se/extern-sok/?s=kongo&start=2012-01-

01%2b00%253a00%253a00&end=2013-01-01%2b00%253a00%253a00&date=year2012 

Aftonbladet 
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http://sok.aftonbladet.se/?q=kongo&&date=2012 

Helsingborgs Dagblad 

http://hd.se/hitta/?q=kongo  

Dödstal från UCDP 

http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=38&regionSelect=2-Southern_Africa# 

 

Rwanda 
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01%2b00%253a00%253a00&end=2013-01-01%2b00%253a00%253a00&date=year2012 

Aftonbladet 

http://sok.aftonbladet.se/?q=rwanda&&date=2012 

Helsingborgs Dagblad 

http://hd.se/hitta/?q=rwanda 

Dödstal från UCDP 

http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=133&regionSelect=2-Southern_Africa# 

 

Syrien 

Dagens Nyheter 

http://www.dn.se/extern-sok/?s=syrien&start=2012-01-

01%2b00%253a00%253a00&end=2013-01-01%2b00%253a00%253a00&date=year2012  

Aftonbladet 

http://sok.aftonbladet.se/?q=syrien&sortBy=pubDate&date=2012 

Helsingborgs Dagblad 

http://hd.se/hitta/?q=syrien 

Dödstal från UCDP 

http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=150&regionSelect=10-Middle_East# 

 

Kommentar: Undersökningen genomfördes 27/11-4/12 2013. HD-länkarna kräver viss 

bläddring bakåt i arkivet tills artiklar publicerade under 2012 visas. För fullständig 

förteckning över samtliga 4 397 artiklar som ligger till grund för den kvantitativa 

undersökningen och klassificering av dessa, vänligen kontakta författarna. 
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Bilaga 1. Konfliktdata 

Algeriet 
Namn: Algeria: government 

Dödstal 2012 (förväntat): 250 

Inblandade, sida A: Algeriets regering 

Inblandade, sida B1: Al-Qaida i Islamiska Maghreb (AQIM) 

Inblandade, sida B2: Movement for Oneness and Jihad in West Africa (MUJAO) 

Status idag: pågående 

Källa: http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=3&regionSelect=1-
Northern_Africa# 

 

Israel 
Namn: Israel: Palestine 

Dödstal 2012 (förväntat): 64 

Inblandade, sida A: Israels regering 

Inblandade, sida B1: Palestine Islamic Jihad (PIJ) 

Inblandade, sida B2: Hamas 

Status idag: pågående 

Källa: http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=79&regionSelect=10-
Middle_East#  

 

Kongo-Kinshasa 
Namn: DR Congo (Zaire): government 

Dödstal 2012 (förväntat): 660 

Inblandade, sida A: Kongo-Kinshasas regering 

Inblandade, sida B: March 23 Movement (M23), Rwanda, Uganda 

Status idag: avslutad 

Källa: http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=38&regionSelect=2-
Southern_Africa#  

 

Rwanda 
Namn: Rwanda: government 
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Dödstal 2012 (förväntat): 62 

Inblandade, sida A: Rwandas regering 

Inblandade, sida B: Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR) 

Status idag: avslutad 

Källa: http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=133&regionSelect=2-
Southern_Africa#  

 

Syrien 
Namn: Syria: government 

Dödstal 2012 (förväntat): 15 056 

Inblandade, sida A: Syriens regering 

Inblandade, sida B1: Free Syran Army (FSA) 

Inblandade, sida B2: Jabhat al-Nusra li al-Sham 

Status idag: pågående 

Källa: http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=150&regionSelect=10-
Middle_East#  
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Bilaga 2. Tabell över den totala fördelningen av artiklar inom 
respektive klass 
 

 Algeriet Israel Kongo-Kinshasa Rwanda Syrien 

Totalt antal artiklar 222 1 552 370 164 2089 

Klass 1, totalt 5 187 113 0 1 260 

Klass 2, totalt 14 210 43 2 526 

Klass 3, totalt 203 1 155 214 162 303 
 


