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1. Inledning 
Nedan presenterar vi en introduktion till uppsatsen och de orsaker till varför vi valt att skriva 
om just detta ämne. Vidare introducerar vi vårt syfte och frågeställningar samt relevant 
avgränsning. 
 
Medierna påverkar oss alla, vare sig vi är medvetna om det eller inte. De ger oss en bild av en 
händelse eller person som vi kan välja att ta till oss eller förkasta. Ofta tar vi den till oss 
eftersom vi automatiskt tror på vad som sägs och visas då vi inte fått se någon annans bild av 
samma händelse och eftersom vi oftast inte varit på plats själv. När ett krig skildras i tidningar 
runt om i Sverige tycker vi uppsatsförfattare att det oftast är samma bild av kriget vi får se. 
Tittar vi dock på tidningar runt om i världen kan vi ana en annan bild beroende på vilket lands 
tidningar vi tittar på. 
 
Torsdagen den 20 mars 2003 påbörjades kriget mot Irak genom attacker från amerikanska 
trupper. Enligt amerikanerna var syftet att tvinga ner diktatorn Saddam Hussein från makten 
och skapa demokrati. Medierna i världen har under flera månader följt utvecklingen och 
förmedlat en bild av kriget och de inblandade. Vi uppsatsförfattare har många gånger reagerat 
på hur olika saker och ting har beskrivits i medierna. Detta är enligt våra erfarenheter främst 
märkbart i skillnaden mellan amerikanska och europeiska medier, vilket har lett till att vi valt 
att skriva en uppsats som undersöker saken närmare.  
 
Vi som skriver är båda intresserade av politik och vad som händer i världen. Vi vill med 
denna uppsats hjälpa till att belysa ämnet medierapportering och använda den rådande 
situationen i Irak som specifikt exempel. Vi har valt att använda oss av dagstidningar då dessa 
ofta är väl ansedda och ger oss information på morgonen som vi sedan bär med oss under 
dagen och diskuterar med andra. Dessa tidningar formar våra åsikter och är därmed också en 
del i de människor vi är.  
 
Vi undrar om det finns några grunder i vårt påstående att samma nyheter skildras olika på 
olika sätt av medier i olika länder. Vi vill också undersöka hur krigsrapportering i medier ser 
ut i USA och Sverige för att kunna dra paralleller till den rådande situationen i Irak. 
Medierapporteringen under bl.a. Gulfkriget har gett oss en bild av hur krigsrapportering kan 
se ut och vilken problematik som kan uppstå. 

 
1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att belysa skildringen av den irakiska civilbefolkningen i två 
dagstidningar; Dagens Nyheter från Sverige och New York Times från USA. Vi kommer att 
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använda oss av kvalitativa metoder för att undersöka tidningsartiklar från ett antal utvalda 
datum. För att göra detta har vi kommit fram till följande frågeställningar; 
 
• Hur skildras den irakiska civilbefolkningen i svenska Dagens nyheter (DN) och 

amerikanska New York Times (NY Times)? 
• Har skildringen förändrats under de dagar vi valt att undersöka? 

• Vilka skillnader, om några, finns i medierapporteringen?  
 

1.2 Avgränsning 
När vi valde vårt ämnesområde insåg vi snart att vi var tvungna att avgränsa oss ganska rejält 
eftersom allt rörande Irakkriget är mycket omfattande. Vår avgränsning ligger, förutom i den 
specifika frågeställningen, i vårt urval av material. Vi har valt att endast analysera två 
tidningar under en viss tidsperiod. En avgränsning ligger även i hur många artiklar vi valt att 
analysera. Vi har valt ut de som främst tar upp civilbefolkningens situation. Vi har också valt 
att endast arbeta med nyhetsmaterial och inte vad vi benämner vara opinionsmaterial. Detta 
val gjordes när vi kommit fram till att vi bland annat vill undersöka objektiviteten i 
tidningarna och då opinionsmaterial kan vara subjektivt valde vi att inte inkludera detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 

2. Bakgrund 
Vi presenterar här tidningarna vi använt oss av i vår analys. Vidare har vi valt att presentera 
de författare, sajter, personer och organisationer som får stort utrymme och har stor 
betydelse i vår uppsats. Vi går även kortfattat igenom Iraks politiska historia för att sätta 
kriget i ett större sammanhang och  beskriva orsakerna till att det blivit som det blivit.  

 
2.1 Tidningspresentation  
Nedan presenteras de tidningar vi använt oss av i vår uppsats, amerikanska New York Times 
och svenska Dagens Nyheter. 
 
2.1.1 New York Times 

NY Times publicerades för första gången den 18 september 1851. Tidningen är en 
grundpelare i bolaget The New York Times Company som också innefattar andra medier 
såsom till exempel radio (New York-baserade stationer) och tv (stationer i södra och mellersta 
USA som till exempel Alabama och Iowa). Bolaget äger även veckotidningar och andra 
dagstidningar såsom till exempel International Herald Tribune (The Washington Post 
Company äger halva). 1896 fick Adolph S. Orch kontrollerat ägandeskap av tidningen och 
hans familj har sedan dess styrt tidningen genom olika generationer. I dag är Arthur 
Sulzberger Jr., Orchs barnbarnsbarn, redaktör. Sulzberger beskriver tidningens position på 
följande sätt: ” Every day the editors of The Times bring you the news in a timely and 
accurate fashion. They do this not only by providing a daily digest of thorough, accurate and 
timely information, but also by bringing you the analysis and perspective needed to make 
sense of it all.” (www.nytco.com/company-factbook.html, 2003-03-25). NY Times har som 
sitt motto ”all the news that’s fit to print”, vilket står i varje tidning på framsidan allra längst 
upp i vänstra hörnet. De vill delge världen sina ”fit” det vill säga, lämpliga nyheter i tryck. Att 
de i en annons anser sig själv vara ”the nations premier newspaper” är en klapp på axeln, men 
vi kan egentligen inte motsätta oss denna benämning då de anses vara bland toppskiktet av 
världens ledande tidningar. 
 

2.1.2 DN 

DN, som är en av Sveriges största tidningar, utkom första gången 1864 och ingår i 
Bonnierskoncernen. Bonnier AB är en familjeägd mediekoncern som har sin bas i Sverige. 
Verksamhet finns i mer än 20 länder, med tonvikt på norra Europa. Bonnier AB har cirka 200 
företag och verksamheter.  
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På DN: s hemsida kan man läsa tidningens officiella hållning; ”DN är oberoende, står fri från 
partier, organisationer och ekonomiska maktsfärer. DN: s politiska hållning är liberal. 
Tidningen redigeras i liberal och frisinnad anda. Under en period av omskakande förändringar 
har DN att med ny skärpa hävda det öppna samhällets grundläggande värden, däribland 
upplyst förnuft och toleransklimat.” (www.dn.se, 2003-03-25). Deras inriktning är; nyheter 
från världen, Sverige och Stockholm, reportage och nyttojournalistik med tydlig inriktning på 
huvudstaden. DN satsar på att skriva för läsare i alla åldrar över hela landet (www.dn.se, 
2003-03-25).  
 

2.2 RSF (Reporters sans frontières, Reportrar utan gränser) 
Enligt Reportrar utan gränsers hemsida, www.rsf.org, är denna internationella organisation 
känd för att vara en organisation som servar allmänheten. I dag lever en tredjedel av världens 
population i länder där det ingen pressfrihet råder och det är organisationens mål at nå ut med 
objektiva nyheter till dessa människor. Organisationen har över 100 korrespondenter som 
arbetar för att ge objektiva nyheter. Vidare arbetar organisationen för att journalister skall 
kunna arbete utan censur och utan risk för att hamna i fängelse för sina åsikter. 
Organisationen får pengar från den årliga försäljningen av två fototidningar, donationer samt 
från olika institutioner (www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=280, 2003-05-09). 
 
2.3  FN (Förenta Nationerna) 
FN är en av världens mest kända organisationer. Organisationen består av 191 medlemsstater. 
FN (United Nations, UN) fick sitt namn 1942 av Franklin D. Roosevelt som då var 
amerikansk president. 1945 samlades representanter från 50 länder i San Francisco för att 
medverka vid ”United Nations Conference on Internation Organization” och för att skriva 
”The United Nations charter”. Officiellt startade organisationen den 24 oktober 1945 och 
därför firas FN-dagen denna dag varje år. Organisationen, som bildades efter andra 
världskriget, har som mål ”to help stabilize international relations and give peace a more 
secure foundation” (www.un.org/aboutun/achieve.htm, 2003-05-09). Fastän FN har hjälpt till 
inom många områden är de främst kända för att hjälpa till att skapa fred i världen. De har 
människor som är ute och arbetar i fält, lätt igenkännbara i sina blå hjälmar. Dock gör FN 
också mycket arbete som inte syns lika tydligt. De arbetar med barn, mänskliga rättigheter, 
lantbruksutveckling, förhindrande av fattigdom, krishjälp, utbildning m.m. På FN: s hemsida 
kan man finna en lång lista som berättar vad de gjort i världen. De första fem av de 
sammanlagt femtio punkterna som tas upp är maintaining peace and security, making peace, 
promoting democracy, promoting development och promoting human rights. 
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2.4 USA och president Bush 
USA leds i dag av president George W. Bush som är USA: s 43 president 
(www.whitehouse.gov/president/, 2003-05-09). Han valdes år 2000 efter ett antal 
valskandaler och det var inte helt okontroversiellt när han tillträdde. Bush är född och 
uppvuxen i Texas och har många åsikter som ofta förknippas med människor från södern som 
liksom honom tillhör det republikanska partiet. Bush var guvernör i Texas under två 
mandatperioder innan han blev vald till USA: s president. Han fick snabbt skjutsas in i arbetet 
som president då New York och Washington DC utsattes för terrorattacker den 11 september 
2001. Han fick då mycket beröm för sina insatser (www.whitehouse.gov 
/president/gwbbio.html, 2003-05-09). 
 

2.5 ”Inbäddade journalister” 
Begreppet inbäddade journalister används i samband med det nuvarande kriget i Irak. Med 
inbäddade journalister menar man de journalister som följer med soldater från något av de 
krigförande länderna. Detta har lett till frontrapporter så nära som man bara kan komma. Det 
har även hjälpt fotografer att ta fantastiska bilder. Problemet med att vara inbäddad journalist 
är frågan om man verkligen kan vara objektiv till det man skildrar. Vid det nuvarande Irak-
kriget har mer än 500 journalister fått följa striderna från första parkett. De har ätit, sovit och 
rest tillsammans med soldater. De råder delade meningar mellan journalisterna om de 
verkligen kan hålla sig objektiva. Några känner att de kommit för nära soldaterna och har 
svårt att skilja på vänskap och arbete. Andra känner att de bara fått se en sida av kriget och 
därför inte kunnat dra objektiva slutsatser (www.rsf.org/article.php3?id_article=5950, 2004-
04-14). Aftonbladets reporter Peter Kadhammar har dock en annan syn. Han var under en 
veckas tid inbäddad hos amerikansk militär på en flygbas i Kuwait. Han tyckte att han fått 
möjlighet att prata med intressanta människor och han tror att han lyckats hålla sig så objektiv 
som det går. Han hävdar att han gick in i detta med ögonen öppna, men varnade ändå läsarna 
för att det han skrev kunde vara färgat av den amerikanska sidan (www.journalisten.nu/ 
printarticle.asp? article_id=5128, 2003-04-14).  
 
En av de journalister som inte arbetar som inbäddad journalist under det nuvarande kriget har 
riktat kritik mot amerikanska och irakiska attityder som riktats gentemot honom. Journalisten 
i fråga är Christoph Maria Froeder, en tysk journalist med erfarenhet från radio och tv samt 
från krigskorrespondens från bland annat Vietnamn, Irak och Bosnien. Under det förra kriget i 
Irak lovade Pentagon i USA honom att han inte skulle bli attackerad av amerikanska trupper. 
Enligt honom själv skall Pentagon denna gång ha sagt att de inte kan ge honom någon 
specialbehandling. Detta eftersom de amerikanska trupperna hade inbäddade journalister och 
att de utanför därför riskerade att bli behandlade som vanliga mål eller fiender (www.rsf.org/ 
article.php3?id_article=6042, 2003-04-14). 
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2.6 UNSCOM 
Scott Ritter, som är en av författarna vi refererar till, är medlem i UNSCOM, FN: s speciella 
organ för att omintetgöra massförstörelsevapen. Hur UNSCOM uppkom och dess syfte 
förklaras här nedan med ett citat från FN: s hemsida: 
 
By its resolution 687 of 3 April 1991, the United Nations Security Council established the 
terms and conditions for the formal cease-fire between Iraq and the coalition of Member 
States co-operating with Kuwait. Section C of this resolution called for the elimination, under 
international supervision, of Iraq's weapons of mass destruction and ballistic missiles with a 
range greater than 150 kilometres (km), together with related items and production facilities. 
It also called for measures to ensure that the acquisition and production of prohibited items 
were not resumed. The United Nations Special Commission (UNSCOM) was set up to 
implement the non-nuclear provisions of the resolution and to assist the International Atomic 
Energy Agency (IAEA) in the nuclear areas. The precise terms are laid out in paragraphs 7 to 
13 of the resolution (http://www.un.org/Depts/unscom/General/basicfacts.html, 2003-04-26) 

 

2.7 Iraks historia 
Irak har 20 miljoner invånare och är ett industrialiserat land. Det som dominerar Iraks historia 
under 1900-talet är följderna av västvärldens kolonialism, en destruktiv politisk ledning, 
interventionen av USA, det kalla kriget och sist men inte minst den värdefulla oljan. Irak är på 
grund av sitt innehav av världens näst största oljereserver hett eftertraktad av västländerna 
(Pitt, 2003). Landet är egentligen en konstruktion av britterna, som i förra seklets början satte 
ihop tre provinser de erövrat från det Osmanska imperiet och fick Irak. Irakierna är inte, som 
man kanske kan tro, ett homogent folk. Befolkningen utgörs av tre huvudsakliga grupper: 
60% shiamuslimer, 20% sunnimuslimer, 20% kurder samt en liten kristen minoritet 
(http://susning.nu/Irak, 2003-04-27). Enligt Kurdiska Rådet i Sveriges hemsida ses den 
kurdiska folkrörelsen, av kurderna själva, som ett förtryckt folks kamp för sina naturliga 
rättigheter. Kurdistan är i dag uppdelat mellan länderna Turkiet, Iran, Irak och Syrien. Dessa 
länder styr Kurdistan och har i generationer förtryckt och terroriserat det kurdiska folket. 
Kurderna vill ha en helt självständig stat och bryta sig loss från dessa styrande länder 
(http://w1.262.telia.com/~u26208428/fakta.htm, 2003-05-12).  
 
1921 ritades en ny gräns i södra Irak av British Colonial Office som bildade ett nytt land, 
Kuwait. Detta gjordes eftersom man ville beröva Irak tillträde till Persiska viken. När Saddam 
Hussein sjuttio år senare invaderade Kuwait hävdade han att landet alltid varit en del av Irak. 
USA: s politik i Mellanöstern har spelat en stor roll för områdets historia de senaste 
årtiondena (Pitt, 2003). I början av andra världskriget var Iraks regering starkt pro-brittisk. 
1941 skedde det en militärrevolt men den slogs ner på mindre än en månad av britterna och en 
ny pro-brittisk regering etablerades. Året efter blev Irak ett viktigt land i Mellanöstern för 
både Storbritannien och USA, speciellt med tanke på transport av vapen till forna 
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Sovjetunionen (www.arab.net/iraq/iq_growing.htm, 2003-05-12). Efter andra världskriget 
började det nya mäktiga USA överväga nationens intressen och drev en politik med 
målsättning att behålla sina stora internationella och världsliga rikedomar. Detta trädde i kraft 
med shahen av Iran, som installerades mycket tack vare CIA och blev enligt Pitt en marionett 
för USA: s intressen vilket ledde till en svår period för folket i Iran (Pitt, 2003). 
 
Saddam Hussein var en av dem som ledde revolten år 1968 så att Baathpartiet (Baath, betyder 
pånyttfödelse, renässans (Karlsson, 1994)) tog makten i landet och han själv utnämndes till 
vice president. Han utvecklade då den hemliga polisen i syfte att förinta oppositionella röster. 
USA gjorde allt för att komma åt den viktiga oljan och Nixon hjälpte de irakiska kurderna att 
beväpna sig mot regimen. Man placerade även Irak på USA: s lista över länder som stöder 
terrorism. Irak-Iran konflikten utbröt under 1970-talet, med oljan och USA: s fruktan för 
sovjetiskt inflytande som främsta motiv och med fasansfulla följder.  
 
Saddam Hussein tog kontroll över Irak genom att han räknade upp sina rivaler i partiet och 
avrättade dem kallblodigt en efter en, varefter det sällan var någon som vågade utmana hans 
makt. Iraks krig mot Iran varade i åtta förödande år från 1980-88. Även här var oljan en stor 
orsak men även uppmaningar från amerikanskt håll och Husseins ogillande av islamsk 
fundamentalism. Med Reagan som president förändrades USA: s Irak-politik och man började 
beväpna och stödja Saddam Hussein av fruktan för sovjetiskt inflytande. Här såddes fröna till 
den nuvarande krisen enligt Pitt. Enligt vissa blev USA: s inblandning försåtlig och moraliskt 
tvivelaktig, rentav olaglig. Man drev en politik som översåg med Iraks förfärliga omoraliska 
och inhumana handlingar (Pitt, 2003). Irak invaderade Kuwait i augusti 1990 vilket ledde till 
en långvarig konflikt mellan Irak och FN med USA i spetsen. Därefter har vapeninspektioner 
och FN-sanktioner varvats med hjälpprogram och politiska kriser (http://svt.se/svt/jsp/ 
Crosslink.jsp?d=2735&a=57560, 2003-04-27).  
 

2.8 Irakkriget 2003 
I korthet kan man konstatera att Irakkriget som bröt ut den 20 mars 2003, när amerikanska 
trupper gick in i Irak, till stor del hade att göra med de påstådda massförstörelsevapen som 
man förmodade att Irak hade. Detta var i alla fall det skäl som framlades offentligt av USA. 
George W Bush fick tillåtelse av den amerikanska kongressen att använda militära medel mot 
Saddam Hussein. Saddam Hussein skulle, enligt kongressen, tvingas följa FN: s resolutioner 
om att göra sig av med sina massförstörelsevapen. Bush: s kampanj mot Saddam Hussein 
stöds bland annat av Tony Blair men har väckt blandade reaktioner i resten av världen. 
(http://www.ui.se/epok02/temairak.htm, 2003-04-27). 
 
Scott Ritter som vi refererar till nedan, är före detta vapeninspektör och officer i USA: s 
marinkår. Under operation Ökenstorm 1990 deltog han i den grupp som planerade 
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marinkårens stridsoperationer i Irak. Han utsågs även till medlem i UNSCOM, FN: s särskilda 
Irak-kommision, på grund av hans expertkunskaper. Ritter arbetade med att förstöra Iraks 
massförstörelsevapen åren 1991-1998. Han röstade för Bush i valet 2000 och är medlem i det 
republikanska partiet. Enligt Scott Ritter är de orsaker som USA kan ha för att starta krig, 
antingen om Irak anfaller USA eller om man anser att Irak utgör ett väsentligt hot mot freden 
och säkerheten i världen. De som är för kriget menar att Irak i dag, eller rättare sagt innan 
kriget utbrutit, är ett hot. Pitt menar i sin bok att Bushadministrationen tror att krigsprocessen 
kommer att vara en enkel match. George W Bush har investerat ett stort politiskt kapital i 
kriget och Saddam Husseins avlägsnande. Därmed är kriget oundvikligt, eftersom ett 
backande från åtagandet skulle vara dyrt för Bush. Ordförande i den rådgivande 
försvarsstyrelsen, Richard Perle, har sagt rent ut att Bush var tvungen att starta ett krig i Irak 
med syfte att rädda sitt politiska rykte. USA vill genomföra ett regimskifte i Irak, då man 
alltså avlägsnar Saddam Hussein för att skapa demokrati. Man ser det som att Saddam 
Husseins förmodade innehavande av massförstörelsevapen leder till att han anfaller sina 
grannländer och även ger vapen till Osama bin Laden för att i sin tur använda dem mot USA. 
Pitt skriver att minsta indikation på att Saddam Hussein skulle ha samröre med Al Qaidas 
terrorister, samt demoniseringen av Saddam Hussein i amerikansk media, gör att argumenten 
för hans avlägsnande anses bevisade i USA. De påstådda skälen för ett krig mot Irak har 
enligt författaren dock inte bevisats. Saddam Hussein saknar även tillräckliga medel för ett 
anfall eftersom UNSCOM förstörde hans anläggningar för vapentillverkning. Han har heller 
inte någon som helst koppling till fundamentalistiska islamiska terrorister, enligt Ritter, och 
har också försökt krossa fundamentalismen i Irak och inte är själv särskilt religiös. 
Argumentet att Saddam Hussein skulle ha en koppling till Al Qaida är absurt enligt Ritter 
Detta eftersom han alltså manat till krig mot islamiska fundamentalister under de senaste 30 
åren och att kriget mot Iran delvis handlade om fundamentalismen. Bin Laden och Saddam 
Hussein har länge uttryckt hat för varandra, Saddam Hussein på grund av sitt hat mot bin 
Ladens religion wahabismen, och bin Laden har uttryckt att Saddam Hussein är en avfälling, 
som måste dödas (Pitt, 2003).  
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3. Teori 
I detta kapitel kommer vi att ta upp relevant teori och tidigare forskning. Vi börjar med att 
presentera mediers villkor allmänt samt hur de skiljer sig mellan Sverige och USA. Vidare 
presenterar vi hur begreppet Medielogik har myntats och vilket betydelse det har i en 
krigssituation. Vi fortsätter med en presentation av krigsjournalistik genom tiderna och 
avslutar med relationen mellan regeringen i ett land och landets medier. 
 

3.1 Mediers villkor och makt 
Frågan om mediers villkor och makt har länge diskuterats. Det finns en allmän uppfattning 
om att medier har en betydande makt över bland annat våra åsikter men det finns ingen som 
riktigt vet hur mycket makt. Politiker talar ofta om hur de har blivit sämre eller mindre 
uppmärksammade i medier än sina motståndare och pekar här på mediernas makt. De 
pågående diskussionerna om medievåld är också ett exempel på mediernas makt. Många tror 
att medierna har makt att påverka men att de själva inte blir särskilt påverkade, endast andra 
människor. Antagligen är det så att vi alla blir påverkade i mer eller mindre utsträckning 
(Bengtsson, 2001). 
 
Enligt Maria-Pia Boëthius blir medierna allt mer likriktade i dess sätt att rapportera om 
nyheter, samtidigt som nyhetsmedierna har mångdubblats. Intressant att veta om Boëthius är 
att hon har varit journalist, kolumnist, författare, debattör och reporter i 33 år. Hon granskar 
medier och makt och skriver kritiskt om dessa. Man kan säga att hon politiskt sett lutar åt 
vänster och har även varit med i Stödstrumporna när denna organisation sattes i gång på 
sjuttiotalet. Boëthius menar att stora delar av världen och vårt eget samhälle ligger i 
nyhetsskugga. Detta eftersom att redaktionerna blir allt mindre, och färre nyheter förmedlas 
av medierna. Ofta bombarderas vi med samma nyhet kontinuerligt eftersom medierna 
konkurrerar med varandra och ofta om samma nyheter. Själva nyheten har status, den har 
alltid varit säljbar och är medieutbudets stjärna och president, som Boëthius uttrycker det. 
Som bekant för många är det sällan så att nyheterna idag är alldeles objektiva. Objektiviteten 
påverkas även av vinstkravet som finns på nyheterna, vilket aldrig har varit så stort som idag. 
Lanseringen av de globala nyheterna med tekniker hämtade från reklamvärlden gör att 
nyheter inte längre endast är händelser som inträffar och sedan skildras. De regisseras av 
medierna, och alla dessa medier ”tjänar” på det. Detta eftersom att alla satsar på en och 
samma jättenyhet och därmed skär ner på nyhetsbevakningen. Nedskärningen leder till att den 
perfekta nyheten, för de stora mediebolagen, är den som har världen som sin marknad. Stora 
världsnyheter tränger ut andra, mer specialiserade, lokala nyheter (Boëthius, 2001). 
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3.1.1 Objektivitet 
Enligt statsvetaren Jörgen Westerståhl har objektiviteten fyra huvudkrav på nyheter; sanning, 
relevans, balans och neutral presentation. Sanningen är överordnad de andra för utan den finns 
ingen anledning att leta efter de andra huvudkraven. När han talar om relevans menar han att 
man skall ge en händelse den plats och utrymme som är rimligt. Detta kan vara svårt att 
avgöra men är en viktig faktor. Enligt Westerståhl kan man mäta opartiskheten på två sätt. 
Detta gör man genom att undersöka balansen och presentationen. Om man tittar på en 
nyhetsförmedling till exempel så är det viktigt att man visar två sidor av en händelse och inte 
ger den ena mer utrymme. Vid en krigssituation till exempel så är det viktigt att ange 
förlustrapporter för båda sidor. Ibland kan det vara svårt för nyhetsförmedlingar att ge denna 
balans då det speciellt i krigssituationer inte är säkert att båda sidor visar upp rätt resultat. Att 
en neutral presentation är nödvändig kan säkerligen alla journalister skriva under på. Det kan 
dock vara svårt att riktigt veta när man är neutral. För att åter igen koppla detta till en 
krigssituation så kan man fråga sig om positiva nyheter är positiva bara för den ena sidan 
säger att de är det. Objektivitet är alltså inget som är svart eller vitt och det finns ingen 
heltäckande manual tillgänglig för journalister idag. 
 
3.1.2 Medier och samhället 
Den amerikanska Hutchins-kommisionens rapport från 1947 gör ett försök att klassificera 
förhållandet mellan medier och samhälle. Denna rapport har senare kritiserats då samhällena i 
världen under senare år har luckrats upp och förändrats. Dock ses denna rapport ofta som en 
riktlinje när det gäller att klassificera det ovan nämnda förhållandet. Hutchins-kommisionen 
kom fram till fyra medieideologier; den auktoritära ideologin, den friheliga ideologin, den 
sociala ansvarsideologin och den marxistiska medieideologin (Hadenius och Weibull, 1999). 
 
3.1.3 Pressens villkor i Sverige  
I Sverige brukar man tala om att vi både går efter den frihetliga ideologin och den sociala 
ansvarsideologin. Tryckta medier har dock främst präglats av den frihetliga ideologin. Denna 
kom igång under senare delen av 1700- talet. Den främsta punkt som denna ideologi pekar på 
är att massmedierna skall vara ett av de viktigaste medlen för att föra fram åsikter. Detta leder 
till att det är viktigt för dem att stå fria från de politiska beslutsfattarna. Det skall inte finnas 
någon censur och man skall kunna föra en öppen debatt. De skall helt enkelt agera som en 
tredje statmakt vid sidan om regering och riksdag. För att detta skall kunna hända är det 
viktigt med fri etableringsrätt och fri konkurrens enligt anhängarna. Detta kommer att leda till 
att det bästa inom alla områden kommer fram. 
 
Pressen i Sverige har ställt upp ett antal egna frivilliga regler för att verka för god journalistik, 
de så kallade pressetiska reglerna. Reglerna uppkom redan 1875 och utgår från att det skall 
råda yttrandefrihet i landet och att pressen skall stå helt fri från staten. Reglerna vill bland 
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annat garantera medborgare en korrekt och allsidig nyhetsförmedling och även se till att 
enskilda personer inte blir utsatta för kränkande publicitet (Hadenius och Weibull, 1999).  
 
3.1.4 Pressens villkor i USA  
USA är känt för att ha ett antal kvalitetstidningar och ett antal sensationstidningar. Bland 
kvalitetstidningarna är The Wall Street Journal störst och därefter följer USA Today och The 
New York Times. Under de senaste årtiondena har tidningarnas ställning försämrats och trots 
att USA är en sådan stor marknad är den största kvalitetstidningens upplaga endast ca 1,8 
miljoner. Trots detta är dagspressen en ekonomisk stark bransch där annonsintäkterna står för 
ca 80 % av dagstidningens intäkter. I USA finns inte samma pressetiska regler som i Sverige. 
Här är det i regel enskilda medieföretag som sätter upp reglerna (ibid.). Dessa medieföretag 
har under tjugohundratalet förändrats och därmed också tidningarna. Wall Street Journal 
skrev för några år sedan att ”en del tidskrifter och tidningar har kritiserats för att de håller på 
att sudda ut gränsen mellan betalda annonser och redaktionellt innehåll” (McChesney, 
2001:82). Frågan om den amerikanska journalismen verkligen håller måttet i dag är något 
som diskuteras flitigt. Detta gäller inte endast för pressen utan även för övriga medier. Detta 
har i sin tur lett till att den professionella journalistiken förlitar sig på officiella källor som 
grund för reportage. Enligt McChesney äger USA: s överklass, 1 eller 2% av befolkningen, 
den större delen av medieföretagen. När de sedan är överens med t.ex. regeringstjänstemän i 
en viss fråga, till exempel USA: s invasion av ett land, brukar de endast visa upp en sida av 
frågan som då blir ”sanningen”(McChesney, 2001).  

 
3.2 Medielogik – krig i fokus 
Begreppet medielogik kommer från sociologerna Altheide och Snow 1979. De förklarar det på 
följande sätt i sin bok Media Logic: 
 
In general terms, media logic consists of a form of communication; the process through which 
media present and transmit information. Elements of this form include the various media and 
the formats used by these media. Format consists, in part, of how material is organized, the 
style in which it is presented, the focus or emphasis on particular characteristics of behavior, 
and the grammar of media communication. Format becomes a framework or a perspective 
that is used to present as well as interpret phenomena. (Nilsson, 2001:153) 
 
Krig har i många år varit en stor nyhet. Det verkar uppfylla många av de krav som media 
ställer på en ”bra” nyhet. Anders Mellbourn har tagit fram ett antal anledningar till att det kan 
vara så. Vi presenterar här några av dessa: 
 
• Personifieringen i all nyhetsjournalistik leder automatiskt till att olika aktörer väljs ut 

att bli hjältar respektive skurkar. (Heroiseras som de amerikanska generalerna Powell och 
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Schwarzkopf under Kuwaitkriget eller demoniseras som presidenterna Saddam Hussein 
och Milosevic.) 

• Snuttifieringen i medier inriktade på korta återkommande nyhetsprogram med 
telegramnyheter passar krigsrapportering. Varje krigshandling utgör en överlägsen 
händelsenyhet. Samtidigt står de varje timme dygnet runt återkommande korta 
nyhetsinslagen för den analys och de skildringar av sammanhang som det också ska vara 
mediernas uppgift att förmedla. Denna tendens förstärks ytterligare av Internet som 
nyhetsförmedlare. För webburna nyheter finns inget manusstopp. De levereras 
kontinuerligt utan tid för eftertänksam redigering. 

• Dramaturgin i modern medielogik talar för en polarisering som gör komplicerade 
skeenden till ett spel med vinnare och förlorare. I medieskildringen av krig och konflikter 
förstärks den spontana instinkten att se parterna som vi och dom och att då samtidigt 
självklart ta ställning för det egna laget. 

• Gränsen mellan underhållning och information suddas ut. Krig har i alla tider trots sin 
vidrighet utövat en underhållningslockelse (Mellbourn, 2001:252-53) 

 
Philip M. Taylor, chef för kommunikationsstudier vid Leeds universitet, har formulerat det på 
följande vis: ”Krig för att uttrycka det rått, är bra för medierna” (Boëthius, 2001:83). Detta 
menar han bland annat beror på spänningen som kriget skapar och de mänskliga tragedierna 
och hjältemodet. Därmed säljs fler tidningar och så vidare. Det folkliga och mediala stödet 
kan bli mycket stort, ibland på bekostnad av avvikande röster vars kritik betraktas som 
närmast förräderi (Boëthius, 2001). 
 

3.3 Krigsjournalistik genom tiderna 
För att förstå varför medierna rapporterar som de gör måste man veta hur man hamnade här. 
Vi presenterar nedan en kort sammanfattning av krigsjournalistiken med start vid seklets 
början.  
 
3.3.1 Krigsjournalistikens början 
I början av 1900-talet var det fortfarande så att krig utspelade sig långt från människors 
vardag, ute på krigsfält och liknande. Det fanns viss krigskorrespondens men denna gjordes 
endast av deltagande officerare eller diplomater och det var svårt att åtskilja deras roll i 
nyhetsförmedlingen. Det var först efter första världskriget som journalistiken började ändra 
form och framför allt professionaliseras. Det blir vanligare att tidningar sänder ut egna 
korrespondenter och krigsfotot får nu större plats och roll. När sedan andra världskriget och 
även Koreakriget inleds så är media bland de första där. Det leder till att allmänheten nu 
lättare kan bilda sig en egen uppfattning om vad som händer och ingen ifrågasätter egentligen 
reportrarna då de ses som väl insatta och kompetenta. 
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3.3.2 Vietnamkriget 
När Vietnamkriget inleddes på 1960-talet kunde man för första gången följa utvecklingen 
genom daglig modern nyhetsförmedling i TV. Media visade upp närgångna reportage om 
både amerikanska soldater och vietnamesiska bybor (Mellbourn, 2001). Många skyller i dag 
USA: s slutliga nederlag i Vietnam på media. Inom militära kretsar har det förklarats som en 
variant av den klassiska dolkstötslegenden. I USA menar man dock att nederlaget berodde på 
mediernas påstådda inflytande på hemmaopinionen. Man menar att TV-inslag som visade upp 
civila och militära krigsoffer, lemlästade kroppar, massmord på civilbefolkningen och därtill 
även de kritiska skildringarna av krigsutvecklingen, ledde till ett minskat politiskt stöd för att 
fortsätta kriget (Nohrstedt, 1992). I Europa visades en negativ bild av kriget upp och svängde 
opinionerna till ett aktivt motstånd mot kriget. Det har visserligen hävdats att svenska medier 
förmedlade en amerikansk bild av kriget men den allmänna uppfattningen verkar vara att 
medierna undergrävde USA:s trovärdighet och ledde till krigets slut (Mellbourn, 2001). 
 
3.3.3 Gulfkriget 
För journalisterna var det många saker som ändrades under Gulfkriget. Det blev tydligt att det 
var fyra olika restriktioner som utmärkte journalisternas villkor. För det första var det en 
begränsad rörelsefrihet för journalisterna, dels genom visumtilldelningen och dels genom det 
så kallade poolsystemet. Detta innebar att endast en mindre del av alla medier som ville 
bevaka kriget fick tillstånd att göra det. De som drabbades hårdas av detta var icke-
krigförande länder. Poolsystemet medförde att militären organiserade journalisternas tillträde 
till förbanden samt att endast en mindre del av de reportrar som kommit in i Saudiarabien fick 
tillträde dit. Reportrarna som ingick i poolerna fick förbinda sig till att låta andra journalister 
ta del av deras material. För det andra hemligstämplades en del information av militären, som 
exempelvis styrkornas storlek, som förbjöds i nyhetsrapporterna. För det tredje infördes 
förhandsgranskning av allt innehåll i pooljournalisternas rapporter och det sågs till att det inte 
bröt mot reglerna, det fanns således en obligatorisk censur. Kriget har bland annat kallats för 
”det censurerade kriget”. För det fjärde infördes sanktioner i form av tillfälliga indragningar 
av reportrarnas ackrediteringar när de ansågs ha brutit mot reglerna. Skälen för dessa 
restriktioner angavs vara att hindra att information spreds till fiendesidan som kunde utsätta 
den egna sidans soldater och civila för risker, hänsyn till anhöriga till krigsoffer och även 
journalisternas egen säkerhet (Nohrstedt, 1992). 
 
Säkerheten som ett skäl till restriktionerna är inte alltid befogat enligt Nohrstedt, då det i 
medierna nämnts ett flertal fall där militären utnyttjade sin makt i propagandasyfte snarare än 
av säkerhetsskäl. De gånger journalister förmedlade kritiska rapporter beskylldes de ofta för 
att sympatisera med Saddam Hussein. Förutom ovan angivna svårigheter och förbud för 
journalisterna förekom det även mycket felaktig och obekräftad information, som det ofta gör 
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i krigssituationer. Detta var information som av medierna många gånger ansågs vara 
tillförlitlig. Tilläggas bör att flertalet av journalisterna som arbetade under Gulfkriget ansåg att 
dessa regler, som exempelvis poolsystemet, var oacceptabelt och illegitimt, bland annat därför 
att de gav militären stora möjligheter att styra rapporteringen. Det hände även att den 
amerikanska militären tillgrep grova metoder för att hindra att bilder på sårade amerikanska 
soldater skulle spridas i medierna. Det officiella motivet för detta var alltså som nämnts 
tidigare att anhöriga inte skulle behöva få se dessa i TV. Nohrstedts använder orden 
”välregisserad medieföreställning” för att beskriva Gulfkrigets medierapportering. 
 
Vid en jämförelse med journalisternas förhållanden i Vietnam och i Gulfkriget framgår den 
djupare innebörden av detta. Journalisterna var avsevärt fria att röra sig som de önskade under 
Vietnamkriget. De kunde bland annat själva kontrollera de av militären framlagda uppgifterna 
vid presskonferenserna genom att utföra egna observationer på fältet. De kunde även ta sig 
runt mellan de olika stridsområdena med militärhelikoptrar. Journalisterna kunde beskriva 
kriget på ett mer konkret och verklighetsbaserat sätt än vad som gjordes på 
presskonferenserna. Man kan däremot inte anta att eftersom journalisterna hade en nästintill 
obegränsad rörelsefrihet var de även automatiskt kritiskt granskande. Rapporteringen var först 
följsam i förhållande till presidenten så länge en opinion saknades, men när andra fört upp 
kriget på den politiska agendan började mediernas rapportering bli kritisk. Statsledningarna i 
USA och Storbritannien har uppfattningen att det i första hand var medierna och inte den 
vietnamesiska försvarsmakten som besegrade USA. Därmed har man tolkat det som att allt 
för detaljerade och realistiska skildringar i TV av kriget kan påverka krigets utgång 
(Nohrstedt, 1992). Till följd därav har analytiker kommit till slutsatsen att ”i en framtida 
krigssituation kommer staten att medverka till en attack mot yttrande- och 
informationsfriheten för att inte riskera nederlag” (Nohrstedt, 1992:202f). 
 
Om alltså utgångspunkten för statsledningar och militärer är antagandet att medier kan styra 
opinionen och att detta därmed är avgörande för om man går ut ur kriget som vinnare eller 
förlorare, intar de troligtvis en mer inskränkt hållning till all ogynnsam publicitet. Följaktligen 
ökar ledningarnas benägenhet att försöka styra bilden som ges av kriget. Frågan berör och 
inskränker dock den grundläggande mänskliga rättigheten; rätten till information (Nohrstedt, 
1992).  
 
3.3.4 Skillnader i mediebevakning 
Det började göras jämförande studier i mediebevakningen redan efter Kuwaitkriget. Det 
visade sig då att amerikanska medier inte skildrat kriget på samma sätt som till exempel 
svenska och finska medier. För de amerikanska medierna var FN: s roll nästintill ointressant 
medan de svenska medierna uppmärksammade FN: s roll och betydelse för konflikten 
mycket. Svenska medier presenterade dessutom en idealiserad bild av FN. De svenska 
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medierna är till en början mycket negativt inställda till president Bush men efter hand blir de 
mer pro-amerikanska. När undersökningar på detta område har skett har det blivit mer tydligt 
att ju mer medielandets utrikes- och säkerhetspolitik är förbunden med USA och NATO desto 
mer stöder media den amerikanska versionen av kriget (Nohrstedt, 1992).  
 
3.3.5 Källkritik 
När det gäller krigsrapportering finns det oerhört många faktorer att ta i beaktande. En av 
dessa gäller källkritiken. Som bekant fanns det i Gulfkriget ett medialt propagandavärldskrig 
mellan de inblandade parterna. Ett krig utkämpades alltså även om opinioner och CNN hade 
huvudrollen i detta drama. Det är givetvis alltid en värdefull, om inte nödvändig, kvalité att 
använda sig av opartiskhet inom journalistiken, men Nordlund menar att i en krigssituation tar 
andra intressen överhanden.  Faktum kvarstår att detta bevisligen förekommit tidigare, t ex i 
Gulfkriget. Nordlund menar att man inte kan fråga sig om det har förekommit partiskhet i 
rapporteringen av Irak, utan snarare med vilken grad av partiskhet händelserna speglades. Han 
frågar sig också med vilka språkliga och bildmässiga medel som den partiska hållningen mot 
Irak och Hussein förstärktes. Just på grund av detta är det alltid viktigt att veta var man får sin 
information från. I CNN: s fall präglades sändningarna av de dramaturgiska inslagen och de 
direktsända satellit-TV-bilderna förmedlade en väldig närvarokänsla. Bilderna var dock ofta 
manipulerade och visade inte alltid vad de utgav sig för att visa (Nordlund, 1992). 
 

3.4 Relationen mellan ledningen i ett land och landets media 
När man talar om den politiska processen i ett land kan man inte utesluta massmedierna. De 
fungerar som aktör genom nyhetsförmedling, reportage och kommentarer men också som 
arena för till exempel politiska debatter. Den bild av politiker och politik som vi medborgare 
har är ofta till stor del baserad på det vi läser, hör och ser på TV (Nilsson, 2001). Detta har lett 
till att relationen mellan ledningen för ett land och landets medier lätt blir komplicerad. De är 
beroende av varandra men vill ändå vara självständiga. När Vietnamkriget stundade 1961 så 
talade President John F. Kennedy till American Newspaper Publishers Association i New 
York och sade: 
 
In time of war, the government and the press have customarily joined in an effort, based 
largely on self-discipline, to prevent unauthorized disclosures to the enemy. In times of clear 
and present danger, the courts have held that the privileged rights of the First Amendment 
must yield to the public’s need for national security… I am asking the members of the 
newspaper profession and the industry in this country to reexamine their own responsibilities 
– to consider the degree and nature of the present danger – and to heed the duty of self-
restraint which that danger imposes on us all  (Luostarinen, 2002:101) 
 
Detta budskap upprepades och Pentagons talesman Arthur Sylvester sade:  
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Today in a cold war, the whole problem of information, how it is used and when it is used, 
when it is released becomes a very vital weapon… The results, in my opinion, justify the 
methods. (Luostarinen, 2002:101 ) 
 
I en krigssituation är de stridande parterna väl medvetna om mediernas roll i konflikten. När 
Gulfkriget utkämpades till exempel lät Saddam Hussein CNN: s Peter Arnett stanna kvar i 
Bagdad för att vara säker på att det rapporterades vad som hände där (Hadenius och Weibull, 
1999). Ledningen i landet vill också gärna spela ut motsatsförhållanden, till exempel det goda 
mot det onda, i detta fall kanske George W Bush mot Hussein. Detta gör man för att vinna 
stöd för sin sak genom medierna, att bevisa att ett krig är nödvändigt, vilket man gör genom 
att på enklaste och tydligaste sätt framställa krigsorsaken. Boëthius, som är känd för att vara 
kritisk mot medier, hävdar att medierna följer ofta maktens anvisningar och tendenser (med 
vissa undantag) istället för att vara ett instrument för folket, ett verktyg för att kunna leva i 
demokrati, vilket tanken förmodligen var från början (Boëthius, 2001). Det finns flera 
exempel på hur medier och ledningen i ett land arbetat tillsammans för att få ut en historia 
även om kanske inte alltid sanningshalten i vad som sagts varit känt för medierna. “Har man 
ingen story får man hitta på en”, sade till exempel James Shea, Natos talesman under 
Kosovokriget (Boëthius, 2001:188). Boëthius menar att det finns fakta som vittnar om att 
många av de förskräckliga händelser som skildrats och upprört oss djupt genom åren endast 
varit iscensättningar, påhitt eller desinformation från medierna. Dessa skapade stora rubriker i 
tidningarna över hela världen men när sanningen väl avslöjades rapporterades det ytterst litet, 
eller inte alls. Ett exempel på detta var i Kuwaitkriget när man visade bilder från Kuwaits 
sjukhus då irakiernas obarmhärtighet chockerade världen över. En gråtande ung sjuksköterska 
berättade hur irakiska soldater forcerat sig in på kliniken för förtidigt födda barn och slitit ut 
spädbarnen ur kuvöserna och lämnat dem döda på golvet. Senare framkom det att händelsen 
helt och hållet var uppdiktad av Mike Deaver, före detta Reaganrådgivare och en amerikansk 
PR-firma, som anlitats myndigheterna. Den unga sköterskan var egentligen en student som 
dessutom råkade vara dotter till Kuwaits ambassadör i Washington (Boëthius, 2001). 
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4. Metod 
Vi presenterar nedan hur urvalet ser ut för vår analys. Vidare presenterar vi litteratursökning 
och sökord, tidsperiod samt vikten av källkritik. Slutligen förklarar vi vårt tillvägagångssätt 
och de analysmetoder vi kommer att använda oss av. 
 

4.1 Urval 
Vi har valt att använda oss av två dagstidningar, Dagens Nyheter från Sverige och New York 
Times från USA. Vidare har vi valt att använda oss av litteratur som är skriven på de olika 
områden som rör vår uppsats såsom statsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap 
och samhällsvetenskap. Vi har också tagit Internet till hjälp för att hitta sidor som kan hjälpa 
oss med relevant information. 
 
4.1.2 Litteratursökning och sökord 
När vi sökte efter litteratur till uppsatsen var vi konsekventa och använde oss av samma 
sökord i de olika databaserna vid de olika biblioteken. Vi använde oss av Malmös 
stadsbibliotek, Malmö högskolas bibliotek med filialer, Lunds stadsbibliotek samt Lunds 
universitetsbibliotek med filialer. Vi sökte på flertalet ord men valde litteratur som vi fått fram 
genom att söka på orden (var för sig); Irak, krig, medier och massmedier. Vi använde oss 
även av Internet och hittade genom Nordicoms hemsida (www.nordicom.gu.se) NCOM 
(solwww3.stadsbiblioteket.dk/www-bin/solscript/i=0,k=ypNqV,I=0,c=base,a=6) som är en 
databas för nordisk litteratur om massmedier. Sökningen av litteratur skedde under perioden 
030217-030324. 
 
4.1.3 Tidsperiod 
Vi har valt att undersöka dessa två tidningar under en tidsperiod på åtta dagar. Vi börjar 
analysera onsdagen den 18 mars till lördagen den 21 mars. Sedan fortsätter vi med att 
analysera onsdagen den 9 april till lördagen den 12 april. Anledningen till att vi valt just 
denna tidsperiod är eftersom vi då kan läsa vad som stod i tidningarna några dagar innan 
kriget började, några dagar in i kriget samt några dagar i slutfasen av kriget. Vi har valt åtta 
dagar då vi tror att detta på grund av plats- och tidsbrist är en passande tidsperiod.  
 
4.1.4 Källkritik 
Något som är mycket viktigt i en uppsats av detta slag är källkritik. Vi kommer att dra 
antaganden och slutsatser av den information som vi finner i de båda dagstidningarna samt i 
vald litteratur. Något som vi märkt när vi gått igenom materialet för uppsatsen är vikten av att 
vara kritiska mot oss själva och våra egna åsikter. När man går in i ett uppsatsarbete har man 
alltid redan förutfattade meningar och det är viktigt att man hela tiden tänker på varför man 
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tolkar något på ett visst sätt. Detta är något som vi har försökt tänka på under arbetets gång 
och försökt vara noga med att redovisa. 
 
4.1.5 Svårigheter med urval 
Vi upptäckte tidigt svårigheterna med urvalet. Att göra ett representativt urval av en 
amerikansk tidning var inte lika lätt som urvalet av en svensk tidning. DN har länge varit 
Sveriges ledande dagstidning medan det i USA finns flera tidningar som kan titulera sig som 
en av de ledande dagstidningarna i landet. Förutom NY Times finns det till exempel 
Washington Post som vi även hade uppe för diskussion om eventuell lämplighet. I slutändan 
föll valet som sagt på NY Times dels genom att diskutera med handledare men också efter att 
ha tittat på tidigare skrivna C- och D-uppsatser. Många av författarna har valt NY Times som 
en representativ tidning då den är en av de största och mest inflytelsefulla i USA. 
 
Andra svårigheter som kan uppstå när man har med en amerikansk tidning är språkbarriären. 
Vi som författar denna uppsats tror oss vara väl insatta i det engelska språket men vi är väl 
medvetna om att vi kommer att vara tvungna att använda oss av diverse ordböcker för att vara 
säkra på att vi har uppfattat och översatt fraser rätt. Trots detta så reserverar vi oss för 
eventuella språkliga missförstånd som kan uppkomma. Vi är även medvetna att det finns 
kulturella skillnader mellan Sverige och USA. Dessa skillnader kan vi dock bara ana i 
materialet och därför kommer vi inte att lägga någon vikt vid detta. 
 

4.2 Tillvägagångssätt 
Det hermeneutiska förhållningssättet är något som vi känner passar oss i vår forskning 
eftersom vi gärna vill tolka och förstå materialet på ett annat plan än endast numeriskt och 
kvantifierbart. Följaktligen kommer vi att utföra kvalitativa textanalyser då vi anser att detta 
är det lämpligaste sättet att få fram den information vi söker utifrån vår definierade 
frågeställning. Vi kommer vidare att använda oss av några olika analysmetoder som vi anser 
vara relevanta för oss. Dessa kommer vi att kombinera för att göra en så utförlig analys som 
möjligt. Analyserna vi valt är retorisk analys, strukturell analys och komparativ analys. 
 
4.2.1 Tolkning av medietexter 
Den finns flera saker att ha i åtanke vid alla typer av analysmetoder när det gäller medietexter. 
Det är viktigt att ha i minnet att dessa är konstruktioner gjorda av medieorganisationer; alltså 
noggrant sammanställda fakta eller uppdiktade gestaltningar som skildrar något. Intentionerna 
för dessa medieorganisationer kan vara olika och då man tolkar betydelserna för texten 
innebär detta att man dekonstruerar dem. Vi förstår texterna bättre om vi analyserar dess olika 
aspekter och känner till hur de är komponerade. När vi talar om medieorganisationer (i vårt 
fall stora nationella tidningar, som även säljs internationellt och har stor inflytelseförmåga) är 
det viktigt att tänka på vems tolkning man egentligen gör. Medier är som bekant stora 
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organisationer med byråkrati. Textens ursprung är alltså viktigt att kunna spåra då medier ofta 
köper in produkter från utomstående bolag. Detta resulterar i att texten har inbyggda 
betydelser från mediernas sida då texten har sitt ursprung i medieproduktioner (Dahlgren, 
2000).  Just därför är det också viktigt att skilja opinionsmaterial (ledare, debattartiklar) från 
redaktionellt material (nyhetsartiklar) vid analys. Vi kommer endast att analysera redaktionellt 
material då vi vill se tidningarnas tendenser till skildringen av irakierna, särskilt de element 
som egentligen inte är avsedda för att ge uttryck åt egna åsikter utan är menade för 
objektivitet. Vi tror att detta, förutom att göra undersökningen mer avgränsad och därmed 
enklare att genomföra, leder oss till mer tillförlitliga resultat, då vi inte analyserar 
skribenternas ”åsikter” utan mer eller mindre framlagda ”fakta”.  
 
4.2.2 Kvalitativ textanalys 
Vår önskan är att få en förståelse för hur tidningsartiklarna är komponerade och varför de är 
komponerade på detta sätt. Vi tycker då att det är bäst att använda sig av kvalitativa metoder 
då vi vill göra grundliga analyser av ett mindre antal texter (Hultén, 2000). När man gör en 
kvalitativ textanalys så finns det vissa frågor man ställer till sitt material. Vilka frågor man 
ställer beror på vilken typ av analys man använder men två exempel på frågor vi kommer att 
ställa är: 

 
• Hur är texten konstruerad intertextuellt och språkligt (vem presenteras, vem är 

aktiv/passiv, finns det någon överordning etcetera)?  
• Hur produceras texten; vilka villkor finns för produktionen? 

 
4.2.3 Tolkningskretsloppet 
Det finns olika aspekter i tolkningen som man kan undersöka, vilket Dahlgren kallar för 
tolkningskretsloppet. Dessa aspekter kan synliggöra textens betydelsebärande attribut och är: i 
vilket medialt sammanhang texten ingår, textens intentioner, avsedd publik, 
produktionsomständigheter, textens uppbyggnad och samhällssammanhang (Dahlgren, 2000). 
Textens mediala sammanhang har betydelse för exempelvis publikens förförståelse och är 
därför viktigt att undersöka. Var i tidningen en nyhet placeras säger också mycket om mediets 
ställning till nyheten. Intertextualiteten är en annan faktor att beakta, vilket vi tänkte granska 
som komplement till resten av analyserna. Vilka en tidningstexts intentioner är, är inte alltid 
självklart, speciellt då de förefaller vara informativa. De kan i själva verket ha en 
underliggande övertalande eller uppmanande funktion, vilket är vanligt i propaganda. I 
krigssituationer är det vanligt att medier blir en stor maktfaktor, och krigspropagandan är 
något man som forskare (men även medborgare) måste förhålla sig kritisk till. Vi inser att 
mycket av det vi kommer att ta del av när vi gör våra textanalyser av tidningsartiklarna inte 
kommer att vara helt tillförlitligt. Vissa texter, främst kanske i den amerikanska tidningen, har 
möjligen en underliggande intention (se retorisk analys nedan), som kan innefatta propaganda 
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från myndigheter eller militära organ. Produktionsomständigheterna är betydande på så sätt 
att källorna måste granskas noggrant. Om källorna inte anges eller kommer från en tveksam 
källa kan detta ifrågasättas. Hur texten är uppbyggd är ofta det viktigaste i en textanalys. Då 
kan man exempelvis undersöka det informativa innehållet, vilket är väsentligt för vår del då 
det är det centrala i en medietext. Då ser man på innehållet och om detta är trovärdigt eller 
vinklat och om det är något viktigt som utelämnas i texten kan man fråga sig varför. För en 
hermeneutisk analys är textens samhällssammanhang viktigt. Sammanhanget kan även vara 
motivet till undersökningen. Man kan använda sig av olika perspektiv hämtade från 
samhällsvetenskaperna men det väsenliga är att man placerar texten i en samhällelig och 
historisk kontext (Dahlgren, 2001). 
 

4.3 Textanalysmetoder  
Vi presenterar här vilka analysmetoder vi kommer att använda oss av. Vi har valt retorisk 
analys, strukturell analys och komparativ analys. 
 
4.3.1 Retorisk analys 
En retorisk analys kan man använda för att analysera texter som är särskilt övertygande, som 
till exempel reklam och debattinlägg. Man kan också använda den för att undersöka texter 
som eventuellt har mer dolda syften, såsom tidningsartiklar. Man tänker sig att nyheter endast 
är till för att informera, men texter kan också ha syftet att påverka på olika sätt, vilket ligger 
dolt i texten och inte alltid är det lättaste att upptäcka. Att övertyga är ett välkänt fenomen 
inom retoriken, som har rötterna i antikens Grekland och Rom. Man kan använda retoriska 
begrepp som verktyg för analysen då man sätter texten i samband med en talare, en situation 
och en publik. Utgångspunkten är talarens syfte att påverka i en viss situation. Exempel på 
frågor man kan ställa till materialet är följande. I vilken retorisk situation, vilket 
sammanhang, verkar texten i? Om den vill övertyga, varför kan den tänkas vilja det? Om det 
finns ett övertygande inslag, dominerar det i texten och är det öppet eller dolt? Vem sändaren 
är, vilka intressen denna har samt vilken publik den riktar sig till kan också studeras. Är 
sändaren tidningen i sig, redaktören, journalisten, eller är det en nyhetsbyrå eller rentav en 
myndighet? Man kan även analysera om man använder sig av etos, logos och patos som 
redskap för att övertyga, alltså vilka retoriska resurser man har och på vilket sätt dessa 
används (Hellspong, 2001). 
 
4.3.2 Strukturell analys 
Syftet för en strukturell analys ligger i att analysera textens språkliga, innehållsliga och 
sociala struktur. Kontexten är viktig i sammanhanget och även att ge en mångsidig 
beskrivning. Denna analys lämpar sig väl för alla slags texter men vi skall här koncentrera oss 
på drag som kan vara relevanta för oss i vår uppsats. Kontexten är synnerligen viktig, 
exempelvis situationskontexten där man ser på bland annat textens kommunikationssätt och 



 21

genre. Vilka förutsättningar skapar situationen som texten var skriven i för att övertyga 
läsaren om något till exempel? Skrevs texten när kriget precis hade brutit ut och det kanske 
var en kritisk situation för USA? Vilken information som sipprar ut till fienden är man ju 
alltid noga med att kontrollera. Man ser även på den textuella strukturen, där ordförrådet och 
kompositionen av texten spelar en vital roll. Vi bestämde oss för att ha med denna typ av 
analys då vi upptäckte att man i amerikansk media använder sig mycket av begrepp som 
”befrielsekriget” istället för som på andra håll där man kanske skriver kriget mot Irak. Vidare 
tittar man på om texten byggs upp på ett särskilt sätt, eller hur man disponerar orsaker och 
teman, alltså vilka dispositionsprinciper använder sig texten av. Andra faktorer är den 
ideationella strukturen där man till exempel kan analysera perspektivet texten utgår ifrån och 
slutligen den interpersonella strukturen där språkhandlingar och attityder är viktiga. 
Relationen mellan sändare och mottagare är också något som betonas. 
 
4.3.3 Komparativ analys 
Med en komparativ analys undersöker man likheterna och/eller skillnaderna mellan två eller 
flera texter. Hur texten är uppbyggd kan ha sina rötter i historien. I vårt fall kan det till 
exempel röra sig om hur olikheterna mellan journalistik i Sverige respektive USA är. Det 
intressanta med en komparativ analys i vårt fall är att vi har flera journalistiska texter som har 
antingen en amerikansk eller svensk bakgrund. Det finns alltså något som förenar och något 
som särskiljer dem åt. Även detta är i den komparativa analysen i fokus. I denna analys 
jämför vi texterna med hänsyn till sammanhanget, språket, innehållet, den sociala tonen och 
stilen. 
 
4.3.4 Eventuella svårigheter med tillvägagångssätt 
Svårigheterna med en hermeneutisk textanalys kan vara hur man förhåller sig objektiv till 
materialet då det till stor del handlar om forskarens egen tolkning och berör hennes egna 
värderingar och referensramar. Detta är ett välkänt fenomen som diskuteras flitigt i 
anknytning till journalistiken (särskilt i dagens läge gällande krigspropaganda) och som vi 
även ska försöka hålla oss neutrala till. Enligt hermeneutiken är all mänskligt kunskap, 
inklusive vetenskap, historiskt betingat. Detta behöver dock inte försvaga vetenskapen, 
eftersom den trots allt konstant måste överväga sina kunskapsgrunder. Även vetenskapliga 
tankesystem förändras över tid, liksom kulturella mönster, och därför är det enligt 
hermeneutiken viktigt för forskaren att man är medveten om vad som påverkar dennes 
förförståelse inom ett område. Andra svårigheter för oss kan vara att vi naturligtvis måste 
känna till tidningarnas ståndpunkter politiskt. Detta kan ha betydelse för hur tidningarna 
skildrar nyheterna och även för att vi på ett trovärdigt sätt ska kunna genomföra 
undersökningen. Det är kanske inte så svårt att definiera politisk ståndpunkt i DN: s fall, men 
något svårare när det gäller NY Times. Även då vi känner till tidningen, har vi inte läst den 
ingående tidigare och bor inte heller i USA, vilket kan påverka vår uppfattning av den. Vi 
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läser dock inte heller DN regelbundet, men känner till den i högre grad och har exempelvis 
lättare att dubbelkolla information och källor. En kortfattad genomgång av tidningarna och 
dess historia är nödvändigt samt presentation av författarna till den litteratur vi använder oss 
mest av (Hellspong, 2001). 
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5. Analys 
Vi började med att läsa igenom alla artiklar och därefter analysera varje artikel genom egna 
tolkningar och andra tidigare redovisade analysmetoder. Vi skrev ner våra analyser och 
slutsatser från varje analys och läste sedan igenom dem. Vi valde sedan att ta med och 
presentera de slutsatser vi dragit av dessa analyser som varit mest framträdande och 
genomgående. Här nedan presenterar vi våra sammanfattade slutsatser. 
 

5.1 Tillvägagångssätt 
Vid textanalyserna har det varit svårt att skilja mellan när vi analyserade själva texterna i sig 
och den specifika frågeställningen för uppsatsen, det vill säga hur det irakiska folket 
skildrades. Det har varit mycket tidskrävande och omständigt arbete, vilket försvårats av 
tidspress bland annat genom väntan på/försening av NY Times. Vi har tagit det som vi behövt 
ur analyserna, alltså valt ut det viktigaste ur analysmetoderna, och inte använt dem som en 
helhet utan använt relevanta delar av dem. Detta eftersom det mest relevanta för 
frågeställningen kommit fram främst ur vår egen tolkning av texterna och inte då vi använt 
oss av en speciell analysmetod. Dessa metoder koncentrerar sig främst på hur texten är 
uppbyggd och inte hur texten skildrar en särskild sak. Vi har använt oss av alla analyserna, 
främst av vår egen tolkning och den strukturella analysen. Vi redovisar därför inte specifika 
delar ur den strukturella analysen då vi genomgående använt oss av den, utan ägnar några 
stycken åt att redovisa slutsatser från den retoriska analysen och relevanta delar ur 
tolkningskretsloppet. Vi har använt oss av sammanlagt 37 artiklar, varav 17 från DN och 20 
från NY Times. 
 

5.2 DN 
När man läser DN så målar de i huvuddrag upp fyra kategorier av civilbefolkningen i Irak. Vi 
presenterar de här för att man lättare skall kunna följa med i vår tematisering. För det första 
skildras de som nödställda människor som levt under tyrannen Saddam Hussein. För det 
andra så skildras de som plundrare som drar fram över landet i jakt på allt vad de kan komma 
över oavsett om de behöver döda någon eller några för att komma över det. För det tredje så 
är det kurder som skildras. Dessa får dock inte så mycket utrymme i tidningen. Kriget i Irak 
har inneburit en vändning för dem i sin kamp för ett fritt Kurdistan. För det fjärde så skildras 
de som irakiska krigare. Vi har valt bortse från de sista då vi anser att de, för oss, inte 
representerar de människoskildringar vi valt att titta närmare på .  
 
Civilbefolkningen skildras alltså oftast på två sätt; som nödställda eller som plundrare. Med 
de nödställda och plundrarna följer ofta ordval som krigspanik, laglöshet och katastrof. Hur 
märks och mäts krigspanik egentligen? Begreppet medielogik, som vi presenterade i 
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teorikapitlet, passar väl in här. Dramaturgin i ett krig passar medierna bra och just 
uppmålandet av de onda och goda är populärt. Detta härstammar bland annat från sagornas 
värld och detta har satt spår i medierapporteringen. Ibland kan det vara svårt att se riktigt hur 
de målar upp de onda mot de goda. Nog skriver tidningen aldrig om Saddam Hussein som god 
men de presenterar historier berättade av människor som avskytt vad USA gjort mot dem eller 
snarare hur de har gjort det. Om då USA plötsligt blir boven i dramat, då måste väl Saddam 
Hussein vara den gode? Nu är det naturligtvis inte så enkelt då världen inte är svart eller vit 
men det är värt att notera.  
 

5.3 18 mars –21 mars 
Artiklarna i DN skiljer sig på så vis att olika journalister har olika sätt att skriva och 
följaktligen skriver olika typer av reportage. Vissa journalisters skrivande kan appellera till 
vissa människor mer än andra. Ett exempel på dessa skillnader är en jämförelse mellan DN: s 
reportrar Per Jönssons och Åsne Seierstads texter. Seierstad tycker vi skriver mer personligt 
fastän hennes texter är nyhetstexter och krigsrapporter och anspelar mycket på patos i 
texterna, allt enligt konstens alla regler. Jönsson är mer distanserad i sitt sätt att skriva och 
omnämner till exempel inte sig själv i texterna. En av anledningarna till detta kan vara att 
Seierstad befann sig i Bagdad och Jönsson i Amman i Jordanien vid tillfället. Vi återkommer 
till Seierstad snart. Under vår första undersökningsperiod är en av artiklarna skriven av 
Jönsson och de resterande tre av Seierstad.  
 
5.3.1 Krigspanik? 
Per Jönssons artikel den 18 mars handlar om att paniken sprider sig i Irak och resten av 
regionen. Hans ordval är bland annat ”krigspanik” och ”flykt från Irak”. Dessa ord tyder på att 
man vill framställa Irak som närmast ett kaos där folket vill fly från landet. Artikeln berättar 
om hur orosstämningen breder ut sig och hur människor köar för att hamstra inför det 
kommande el-stoppet som ”förväntas mörklägga staden så snart bomberna börjar falla” (Per 
Jönsson, ”Paniken växer i hela regionen”, DN, (Stockholm) 18 mars, 2003, sekt. A, s. 5.). En 
tolkning av textens budskap är att krig är lidande för folket, och att folket är mer eller mindre i 
panik. Texten skildrar irakierna som närmast försvarslösa offer då de är tvungna till att fly. I 
de andra texterna vi läst finns inga direkta bevis för att det är en panisk situation som råder 
(inte de första dagarna av kriget) vilket rubrikerna ofta indikerar, förutom att vissa människor, 
de som har råd, lämnar landet, vilket inte alltid kräver krigspanik.  
 
5.3.2 Åsne Seierstad 
Per Jönsson kände vi inte till sedan tidigare, men Seierstad är för oss bekant eftersom hon ofta 
figurerat i media under kriget, som TV-reporter och även som skribent. Därför kan hennes 
etos hjälpa till att göra hennes texter trovärdiga för läsaren. Hennes person betraktas ofta som 
sympatisk och modig, då hon stannat kvar i Bagdad efter att många flytt därifrån (detta kan vi 
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se främst nu i efterhand då hon närmast blivit en kändis). Mottagarna kan också få ett slags 
etos då texten kan ses föreskriva en roll för dem som människovänner som ska identifiera sig 
med karaktärerna (Hellspong, 2001). Vi tror att det varit en lyckoträff för DN att använda sig 
av reportern Åsne Seierstad. Hon blev ”kändis” i norden genom sina reportage i Irak. Hon var 
en av de få journalister som valde att stanna kvar i Bagdad trots det känsliga och farliga läget. 
Hon har inte bara rapporterat för DN utan även för bland annat svensk, dansk och norsk tv 
(www.dn.se, 2003-05-15).   
 
Seierstad skriver som tidigare nämnts på ett mer känslobetonat sätt. Hennes artikel den 19 
mars fokuserar mycket på barnen i Irak och texten vill att vi ska känna medlidande med 
barnen och familjen. En underliggande tanke som urskiljs är kanske att krig är fel sätt att lösa 
konflikter på, om man gör en egen ”mellan raderna tolkning”, speciellt eftersom det fokuseras 
väldigt mycket på barnen och familjen som lider både ekonomiskt och emotionellt. Publikens 
förväntade reaktion kan vara att känslomässigt identifiera sig med familjen. Seierstad är själv 
närvarande i texten vid vissa tillfällen. Då hon omnämner sig själv är artikeln öppet skriven ur 
hennes eget perspektiv. Hennes egna åsikter kommer även in i texten, även om man får leta 
efter dessa mellan raderna. I nämnda artikel får vi läsa om Marwa. Marwa och hennes 
kamrater berättar om hur de i skolan lärt sig katastrofkunskap och vet hur de ska handla om 
det blir bombanfall. Seierstad beskriver en stad där fullastade bilar är på väg ut, affärerna är 
stängda och militärposteringar satts ut i gathörnen. Seierstad bjuds in till familjens hus och 
familjen beskrivs och citeras. De säger bland annat att det bara är att hålla ut eftersom Bush 
har bestämt sig. Mamman berättar hur hon köpt bomull till barnens öron för att de inte ska bli 
så rädda för bomberna och hur de ska hålla ihop som en familj och inte fly ifrån staden. 
Seierstad skriver till exempel att fadern ”levererar det obligatoriska lovtalet till Saddam 
Hussein” (Åsne Seierstad, ”Bomull mot USA: s bomber”, DN, (Stockholm), 19 mars, 2003, 
sekt. A, s. 5.), när hon börjar prata med honom. Vissa ordval kan tolkas som att det råder en 
hopplöshet, som t ex när fadern ”… suckar och säger: - Det spelar ingen roll längre…” (ibid.). 
Detta illustreras även av de sista raderna där Seierstad skriver om Marwa att hon ”… sitter på 
golvet och stirrar oseende framför sig” (ibid.). Hon verkar vara stum och likgiltig inför kriget. 
Texten skildrar hur människorna förbereder sig för det oundvikliga kriget. De skildras trots 
allt som starka individer, men dock påverkade av propagandan i landet. Seierstad beskriver 
stadsdelen där Marwa bor med trånga gränder och barn som springer barfota i rännstenen. Här 
skrivs det att folket inte kommer att fly utan stannar kvar, vilket kan jämföras med flera av de 
andra artiklarna. Citatet där mamman säger att de ska ”sitta här och hålla om varann, vi tänker 
inte på att fly, vi kan inte det” ger en kärleksfull bild av familjen. Det indikeras dock ingen 
större panik eller kaotisk situation som flera av de andra journalisterna skrivit om. Visst flyr 
folk, men Seierstad nämner aldrig ordet panik, hon använder ordet hopplöshet. 
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5.3.3 Identifikation med folket 
Ett välkänt förgivettagande i artikeln är Hussein som den onda diktatorn som man anar genom 
att läsa hur folket reciterar propagandan och lovtalen till honom. Seierstad är närvarande i 
texten eftersom hon refererar till sig själv bland annat genom att skriva ”till mig säger hon”. 
Hon har även ett inifrånperspektiv då hon befinner sig i Bagdad och inte i Jordanien som 
många andra journalister, vilket ökar trovärdigheten (Hellspong, 2001). Hennes texter främjar 
till närhet med publiken genom dess identifikation med folket. Informationen verkar trovärdig 
men all anspelning på känslorna kanske kan höja en del misstankar. De förkunskaper som kan 
krävas för att förstå vissa artiklar är kanske vad som hänt, krigets dåvarande situation, vilket 
fylls i av närliggande artiklar. De tystnader i texten som kan tänkas utelämnas är vad folket 
egentligen tycker om regimen, vilket de vid tillfället säkerligen inte vågade uttrycka. Stilen 
för texten och språket är enkelt, konkret, informellt, av författaren engagerat skrivet (detta kan 
jämföras med Per Jönsson som är distanserad i sin text) (Dahlgren, 2000). 
 
I Seierstads artikel som publicerades den 20 mars förstår vi att civilbefolkningen är arg och 
uppgiven över kriget som komma skall och att befolkningen lider på grund av detta. Många 
ber i de överfulla moskéerna för att söka tröst och önska uteblivet krig, eller seger. Butiker 
stänger, affärsinnehavarna och folket blir ekonomiskt lidande. Befolkningens beskrivning av 
Bush är ”kriminella Bush” och man verkar inte se inte honom som en befriare. Det enda man 
tänker på är att skydda sina barn och hålla dem hemma. Folket vill undvika kriget, men de vill 
dock kämpa för landet om det blir krig. Artikeln tar upp Karim som är medlem i Baath-
partiet. Han har vapen och lovar att skjuta ”varje amerikan som kommer i hans väg”, och vill 
bli martyr. Många är argare än tidigare, de ”hatar” Bush, en kvinna beskyller bl.a. honom för 
sin döde son. Placeringen på första sidan indikerar textens betydelse och vi ser att texten ger 
en ganska neutral bild av folket. Att de civila verkar vara på Saddams sida är kanske inte 
något positivt, men själva skildringen av dem är varken positiv eller särskilt negativ. 
Beskrivningen av folkets lidande och hur de skyddar sina barn, är något som vi ser som att 
läsaren ska känna medlidande till folket. Det finns en tendens att placera den vanlige irakiern i 
rollen av offer, exempelvis när Seierstad berättar om en läskförsäljare som förlorar sin 
verksamhet på grund av kriget. 
 
5.3.4 Väntar på döden 
Nästa artikel, skriven av Åsne Seierstad och publicerad den 21 mars, handlar om 
litteraturstudenten Mona. Texten börjar med att berätta att det förekommit kraftiga 
explosioner, flygljud och intensiv moteld från irakiska luftvärnsmissiler i ett angrepp som 
varade i drygt en timme. De flesta höll sig inomhus. Mona är upprörd över att angreppet 
började under bönestunden. Hennes släktingar bor alla med henne i familjens hus för 
säkerhets skull. Hon beskrivs som väldigt lugn, och inte det minsta panikslagen och somnade 
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till och med om efter angreppet. ”Vi går runt och väntar (på döden)” (Åsne Seierstad, 
”’Verkliga helvetet har inte börjat ännu’”, DN, (Stockholm), 21 mars, 2003, sekt. A, s. 1.), 
säger Mona. Just beskrivningen av Mona är väldigt positiv. Bland annat poängterar Seierstad 
att Mona är en litteraturstudent. Bagdads gator var folktomma, folket fick ingen information 
av statliga kanalen efter angreppet. Mona fruktar att inbördeskrig uppstår efter kriget och det 
kaos som kan uppstå då. Inrikesministern uppmanade alla att öppna sina butiker, men 
majoriteten var stängda. Seierstad skriver att hon ringt upp Mona vilket kan tyda på att de är 
bekanta sedan tidigare, eller att de har någon slags relation. Det är tydligt att författaren 
skriver väldigt medkännande med de civila, och skildrar dem positivt, eller neutralt. ”(Mona) 
försöker hålla modet uppe.”  Bagdadborna har alltså inte fått någon information av 
myndigheterna vid tillfället och media fylldes istället av patriotiska hyllningar till Saddam 
Hussein. De verkar frukta att det värsta inte har kommit än, och väntar nu in ytterligare anfall, 
samtidigt som de är upprörda över att attacken kom under pågående bönestund. I denna artikel 
är Seierstad frånvarande och omnämner inte sig själv, till skillnad från tidigare artiklar. 
 

5.4 9 april – 12 april 
När man läser artiklarna från den 9/4-12/4 är det svårt att hitta något stöd kvar för Saddam 
Hussein. Visserligen kan det vara så att när ett lands diktator har fallit vågar man uttrycka sig 
mer men det är intressant hur tidningarna följt denna förändring rakt av, utan att ställa några 
frågor. Trots att artiklarna från de sista dagarna också skildrar den irakiska civilbefolkningen 
som offer så berättas det även om glädje.  
 
5.4.1 Glädje 
När vi läser utrikesnyheterna den 10 april möts vi av rubriken ”Glädjedans när statyn föll” 
(Nils Palmgren, ”Glädjedans när statyn föll”, DN, (Stockholm), 10 april, 2003, sekt. A, s. 5.). 
Artikeln handlar om hur det irakiska folket jublande firade att statyn föll och med den 
diktatorn Saddam Hussein. Nils Palmgren skriver att jubelscenerna inletts tidigare på dagen 
när amerikanska trupper gick in i stadsdelen Saddam City. Man gjorde allt för att fälla statyn 
och irakierna kastade skor mot den vilket är den värsta förolämpning en arab kan göra mot en 
annan. Hela artikeln poängterar starkt att irakierna jublar och hyllar amerikanerna med 
meningar som ”vi älskar er, vi älskar er”. Artikeln fortsätter dock med att berätta att trots 
obefintligt motstånd från irakiska trupper, är läget kaotiskt. Den omfattande plundringen 
beskrivs och trots att hundratals jublade på gatorna var det tydligt att de flesta höll sig hemma. 
 
En av de intressanta aspekterna men just denna artikel är att man inte får veta var Palmgren 
befinner sig vilket är betydande för hur man uppfattar texten. Var kommer informationen 
ifrån? Att folket så övervägande beskrivs som jublande är säkerligen sanningsenligt, men 
texten fokuserar mycket på det och väldigt lite på det kaos som utbrutit. Har Palmgren fått 
uppgifterna från amerikansk media finns det kanske större förståelse för varför det är så. 
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5.4.2 Plundring 
Trots artiklar om glädje i landet läggs det också ner flertalet sidor i DN på att beskriva om 
plundringen. Hur den går till, vem det är som plundrar och vad resultatet blir. För plundringen 
står Iraks egen befolkning som är på jakt efter allt som går att bära med sig. Allting utsätts för 
plundring; sjukhus, hotell, museer, FN-kontor m.m. Myndigheterna har flytt nu staden och 
folk tar vad de kan, även om det är föremål utan egentlig nytta för dem. I våra artiklar står det 
att de brittiska och amerikanska militärerna inte gör något för att stoppa plundringarna utan 
står bredvid och tittar åt ett annat håll. 
 
Mia Holmgren skriver i sin artikel (Mia Holmgren, ”Människor är livrädda i Basra”, DN, 
(Stockholm), 10 april, 2003, sekt. A, s. 8.) om sönderslagna möbler, folk som springer med 
olika föremål och de allierades militärer som passivt betraktande av plundringen. Folket 
skildras inte så positivt som man kunnat läsa tidigare då det nu finns utrymme för kritik, men 
däremot säkerligen mer realistiskt för situationen eftersom det vanligen råder kaos i 
krigssituationer. Holmgren skriver om hur butiker länsas av unga män med järnrör framför 
brittiska stridsvagnar och hur vreden växer bland övriga civila över laglösheten. 
 
I artiklar som denna kan man uppmärksamma varför man valt just de citat som finns med i 
texten och vad som inte finns med och varför. Detta är även ett sätt att se vad skribenten 
kanske tycker angående frågan eller ämnet i sig, om detta inte dolts så väl. Har man bara 
positiva kommentarer om USA: s intåg i Irak kan man fråga sig varför man inte får höra några 
negativa röster. I föregående artiklar har man hört lite av varje, mest positiva röster i början, 
vilka därefter avtagit något, då folket upplever det kaos som attacken mot landet efterlämnat. I 
denna artikel hör man endast negativa kommentarer som vi tror bottnar i en rädsla för 
ovissheten om vad som händer och vad som komma skall. En advokat som intervjuas och som 
också är den ena av två röster vi hör i texten, berättar hur folk är livrädda och att i situationen 
som råder kan ”vem som helst döda vem som helst” (ibid.). Han klagar på amerikanerna som 
lovade dem frihet, men i stället gav dem kaos. Det står även att folksamlingarna som möter 
dem (journalisterna) är mycket upprörda och att ”det finns inget spår av den glädje som mötte 
britterna under de första dagarna” (ibid.). Tystnaden i texten, det som inte skrivs, kan vara ett 
uttalande av de amerikanska och brittiska styrkorna. Vad skulle de ha att säga till om 
situationen? Samtidigt ges de inte en chans att försvara sig i artikeln och vi som läsare lämnas 
med en negativ bild av dem. 
 
5.4.3 Nödställd befolkning 
De sista dagarna handlar det också mycket om folket som är i nöd. De flesta journalister 
använder sig mycket av patos, som vi tidigare nämnt när vi diskuterat Åsne Seierstad till 
exempel. Detta gäller dock också för andra journalister. De flesta artiklar anspelar på läsarens 
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känslor och ett exempel är en artikel som skildrar barnens situation som outhärdlig och med 
mycket lidande skriven av Mia Holmgren. Rubriken i sig ger oss en aning om vad som 
komma skall, därav rubrikens makt och att civilbefolkningen är hårt drabbad av anfallet. En 
stor bild som tar upp större delen av sidan visar ett barn med höggradiga brännskador som får 
hjälp av en sjukvårdare. De hungriga barnen inleder artikeln då det berättas att de springer 
efter reportrarnas bil och ”pekar på sina munnar”. Befolkningen verkar enligt texten desperat, 
panik och uppror förekommer, krigssituationen är nu ett faktum och med den allt som hör 
därtill. Läget på ett sjukhus är lika desperat då det inte finns mediciner etcetera.  
 
5.4.4 Kurdernas situation 
I början av kriget hörde man inte det talas eller skrivas mycket om kurdernas situation. 
Plötsligt efter Saddam Husseins fall skrivs det i större utsträckning om dem. Vi har analyserat 
de två artiklar som fanns under vår analysperiod. Kurderna uttrycker sin glädje över att 
Saddam Hussein nu är borta från rollen som Iraks makthavare och de tackar de amerikanska 
soldaterna för det. Kurderna säger också att de måste samarbeta med amerikanska trupper för 
att gå in i Mosul och Kirkuk. Texterna framlägger att ”kurderna” (inte de kurdiska styrkorna 
eller befälen utan ”kurderna” som en homogen grupp) är noga med att påpeka att de behöver 
amerikanska soldater. Dessa texter skiljer sig från de andra vi har analyserat. Källan här är 
nyhetsbyrån Reuters. Den skiljer sig t.ex. från Seierstads närvarande, personliga texter och 
rapporter och är skriven på ett mer konkret och inte lika personligt sätt. Det märks att det är en 
nyhetsbyrå som ligger bakom texten då skribenten inte på något sätt lyser igenom. Texten 
känns som en ”typisk” nyhetstext, till skillnad från tidigare mer personliga skildringar där 
också reportrarna varit på plats.  
 

5.5 Gemensamma drag 
Vi presenterar här de drag som varit gemensamma under båda analysperioderna. 
 
5.5.1 Retoriska element 
Texterna vi läst verkar inte ha ett övertalande, persuasivt syfte. Syftet är alltså informativt, 
vilket nyhetstexter oftast är eller utger sig för att vara. Detta gäller för alla artiklar i DN som 
vi analyserat. Förväntningarna publiken har på artiklarna är att de ska vara förbehållslöst 
objektiva. Ett retoriskt budskap för många av texterna är att Hussein är en ond diktator, vilket 
man uppfattar till exempel i Jönssons artikel genom att han benämner Hussein vara hotfull 
och citerar ett av Husseins krigshot. Den retoriska situationen gör möjligheterna för sändaren 
att övertyga stora eftersom DN är en stor, rikstäckande tidning. Ett planerat övertygande av 
läsarna skulle dock vara tvunget att ske dolt i en nyhetstext som dessa. Man märker att delar 
av de klassiska retoriska resurserna använts i vissa av texterna. Exempelvis movere då 
skribenten vill gripa läsarens känslor. Endast vissa av den klassiska retorikens klassiska 
disposition kan skönjas, som exordium, upptakten som ska väcka publikens intresse, narratio 
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som skildrar det som har hänt samt peroratio som är den känsloladdade avslutningen. I övrigt 
är stilen i nyhetstexterna en slags mellanstil, ej för högtidlig eller vardaglig (Hellspong, 2001) 
 
5.5.2 Tolkningskretsloppet 
Texternas intentioner är informativa, då mediestoffet vill förmedla något om världen. 
Gällande produktionsomständigheterna i Per Jönssons fall kan källans trovärdighet 
ifrågasättas eftersom han befinner sig i Amman vid tillfället för rapporten. Det geografiska 
avståndet är trots allt ganska betydande och inverkar på trovärdigheten. Seierstad är som 
tidigare nämnts på plats i Bagdad vilket ökar trovärdigheten. Det som kan tyckas utelämnas i 
texterna, dagarna innan kriget bröt ut, eller det man som läsare vill veta mer om, är vad de 
egentligen tycker om regimen i Irak. Detta får man se mer av dagarna då USA går in i Irak. I 
början av vår undersökningsperiod ställer man sig också frågorna om exakt vad befolkningen 
i Irak gör och vilken situation de befinner sig i. Allt man får veta är att de hamstrar mat, detta 
är dock något man som läsare förutsätter.  
 
5.5.3 Källor  
Analysmetoderna vi använt oss av betonar också vikten av att veta varifrån man får 
uppgifterna. Det är mycket viktigt att veta varifrån informationen man får kommer från för att 
sen kunna dra egna slutsatser. Man kan fråga sig om källorna är synliga, angivna, obefintliga 
eller kan man kanske gissa vilka de är (Dahlgren, 2000)? I DN är det inte ofta som man får 
veta de källor som journalisterna använt sig av när de skrivit sin artikel. Visserligen har det 
ofta varit vad de själv har känt och sett som de skrivit ned men samtidigt får man en hel del 
information om vad som händer runt om i landet som de omöjligen själv kan ha sett. Detta gör 
att de måste de förlita sig på andra källor. De källor som nämns i artiklarna är främst CNN och 
Reuters. CNN är som bekant en amerikansk nyhetskanal som är känd för att vara patriotisk. 
Reuters är en brittisk nyhetsbyrå. TV-kanalen Al-Jazeira verkar också ses som en källa värd 
att använda sig av men då de flesta journalister inte talar arabiska kan de inte använda sig av 
den. Det blir därför mestadels den amerikanska synen av kriget man skildrar. Så till den grad 
att det är därifrån man får sina uppgifter ifrån. Slutsatserna journalisterna sedan drar behöver 
inte vara samma.  
 
5.5.4 Placeringar 
Då vi valt att endast analysera nyhetsartiklar finnes alla artiklar i utrikessektionen i del A. I 
varje tidning som vi läst har vi funnit minst en artikel om civilbefolkningen i Irak. Oftast finns 
det tre eller fyra artiklar om dem i varje tidning. Vi har läst sammanlagt 17 stycken artiklar i 
DN. I alla typer av artiklar DN producerar är sändaren och mottagaren densamma. Sändaren 
är DN eller mer specifikt DN: s reporter. Mottagarna är givetvis tidningens läsare och 
eftersom DN för närvarande är Sveriges ledande dagstidning, samt klassad som oberoende 
liberal, är mottagarna inte en homogen grupp men kan tänkas dela tidningens åsikter.  
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Var artiklarna är placerade i tidningen indikerar i viss mån innehållets betydelse och rang 
jämfört med andra nyheter och eventuellt också tidningens förhållningssätt till texten. Det är 
viktigt att vara medveten om artiklarnas placering i tidningen då detta indirekt kan visa 
nyhetens aktualitet och vid en jämförelse två tidningar emellan är även detta en intressant 
aspekt. När vår undersökningsperiod börjar, den 18 mars, finns vår valda artikel i 
utrikessektionen på sidan fem. Inte tillräckligt viktig för förstasidan, men ovan artikeln finnes 
dock en stor bild som drar uppmärksamheten till texten.  Efterföljande artiklar (dagarna efter) 
finns även i utrikessektionen, vissa börjar på förstasidan och fortsätter längre bak i tidningen. 
Den 19 mars ägnar DN ännu mer plats åt ”Irakkrisen”, som det heter vid tillfället. Större delen 
av förstasidan upptas av nyheter om Irak och där presenteras även tidningens reportrar med 
namn och foton. Utdrag från deras artiklar samt referens till sidan där man kan hitta artiklarna 
finns också. På framsidan finns även en analys av läget i Irak av Bengt Albons, som skriver 
många analyser för DN de efterföljande dagarna. Att hans analys finnes redan på förstasidan 
indikerar dess stora betydelse. I DN har man nu börjat med en alldeles egen sektion för 
Irakkrisen, som omfattar tre sidor i tidningen om man inte räknar framsidan.  Denna sektion 
börjar på sidan fem i första analysperioden. 
 
Man märker tydligt att nyheter om Irak får en allt större betydelse och mer utrymme i 
tidningen allteftersom situationen utvecklas och dagarna går. Artiklarna om civilbefolkningen 
förekommer oftast i utrikessektionen, men undantag finns då artiklarna är på förstasidan. Den 
20 mars hittar man Seierstads artikel på förstasidan under ett reportage om de militära 
truppernas position och avancerande. Totalt fyra sidor redaktionellt material tilldelas 
Irakkrisen. Nästföljande dag märks tendensen än mer tydligt då Seierstads artikel återigen 
finnes på förstasidan och tar stor plats. Istället för den tidigare sektionen om Irakkrisen heter 
det nu ”Kriget i Irak” på grund av de nya händelserna i landet. Totalt ägnas sex sidor 
redaktionellt material åt kriget. Förutom artiklarna om det militära och politiska läget och 
befolkningens situation rapporteras det även om reaktionerna från andra delar av världen. 
Tidningen ägnar mest plats åt det militära och politiska läget dagarna innan och precis i början 
av kriget, men alltmera uppmärksamhet ges åt civilbefolkningen och deras situation och de 
flesta artiklar om ämnet illustreras av en bredvidliggande bild. Man ser även att tidningen har 
en tendens att ge mer plats åt artiklar om de civila irakierna då reportagen ofta får stå på 
förstasidan vissa dagar.   
 
Varje dag står det; ”Kriget dag x”. Här får vi en kortfattad presentation av kriget. I flera av 
tidningarna kommer analysen av Bengt Albons först och sedan följer övriga artiklar. FN: s 
roll i kriget diskuteras ofta.  
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I tidningarna från den 9 till 12 april står det mellan två till fyra sidor om kriget. Mest står det 
om kriget den 10 och 11 april då Bagdad har fallit. Dessa dagar tar kriget också upp mest av 
informationen på förstasidan. Övriga dagar står det också information på förstasidan men 
endast i korta ordalag med hänvisning till andra sidor. I alla tidningar från dessa dagar är 
”våra” artiklar i fokus och står, tillsammans med ledarna och analyserna, i början av 
utrikessektionen. 
 
5.5.5 Skillnader mellan analysperioderna  
Det har varit intressant att se skillnaden mellan hur irakierna porträtteras i början av kriget och 
i slutfasen av det. Skillnaden ligger främst i hur stödet för Saddam Hussein och hans regim 
verkar har skiftat över natt. De allra första artiklarna som vi läst berättar mycket om den 
irakiska civilbefolkningens rädsla och ilska gentemot USA. De vill då kämpa för landet, ofta 
på Husseins sida och är emot det stundande kriget. Man vågar vid tillfället kanske inte yttra 
någon annan åsikt, men detta ändrar sig drastiskt efter utbrottet av kriget. I vår andra 
undersökningsperiod märker vi tydligt hur folket uttrycker en glädje över Husseins fall. Trots 
all glädje är folket i stor nöd och det har skördats en del civila offer. I vår andra 
undersökningsperiod skildras läget för folket som mer desperat och plundringen kommer av 
naturliga skäl fram mer här än tidigare. En intressant observation är att kurderna skildras mer i 
vår andra analysperiod än i den första.   
 

5.6 NY TIMES  
Vi ser vissa tendenser i NY Times vilket får oss att dela upp civilbefolkningen på följande 
sätt: kurder, plundrare samt civilbefolkningen som offer. Den sista kategorin kan också delas 
in i två underkategorier, nämligen Sunni- och Shiamuslimer. Dessa kategorier gäller för båda 
analysperioderna förutom termen plundrare som knappast kan räknas som en huvudkategori i 
den första analysperioden då denna term endast förekommer en gång och då i samband med 
”rädsla för plundrare”. Man kan också se de irakiska soldaterna som en del av 
civilbefolkningen men vi har valt att utesluta dem här då de för oss inte representerar de 
människoskildringar vi valt att titta närmare på.  
 

5.7 18 mars – 21 mars 
I NY Times under vår första undersökningsperiod betonas de civilas rädsla för kriget, men de 
menar även att vissa irakier trots detta känner sig förväntansfulla inför krigets framtida 
följder. Man skriver alltså om rädslan hos de civila, men alltid med en positiv avslutning, som 
rundas av med att irakierna trots allt är förväntansfulla och positiva till kriget.  
 
Reportern John F. Burns skriver de första dagarna att stämningen i staden präglades av en 
djup ängslan om de direkta konsekvenserna för irakierna om amerikanerna går till anfall. Det 



 33

fanns dock också en undertryckt men enligt Burns angelägen förväntan hos folket om de 
förbättringar som kunde komma om de amerikanska trupperna utför Bush: s plan att störta 
Hussein. Skildringarna av folket som förväntansfulla återkommer många gånger dessa första 
dagar. Ett exempel från Burns är när han skriver att det verkade som att irakierna vill ha ett 
slut på månader av nervös väntan och ”for many Iraqis the first American strike could not 
come too soon” (John F. Burns, ”At Bay in Empty Baghdad, Saddam Hussein Is Defiant”, NY 
Times, (New York), 19 mars 2003, sekt. A, s 19.). 
 
Burns verkar vilja poängtera att irakierna trots allt är ganska positivt inställda till ett militärt 
ingripande av USA, till exempel när han skriver att irakierna vill gå vidare mot ”whatever 
future the conflict determines” (ibid.). Ett annat exempel är när han skriver att många irakier 
verkar redo att uthärda amerikanska attacker om resultatet av dessa är ett nytt, fredligt Irak. Vi 
undrar vad han grundar detta på, att folket är förväntansfulla inför kriget (vilket låter som att 
de har en positiv inställning till kriget)? Även om folkets inställning självfallet kan vara 
förväntansfull, finns det i texten inget citat eller liknande som stödjer detta. Ordet förväntan 
(anticipation) som Burns använder har nämligen för oss en positiv klang och förklaras även i 
Nordstedts Ordbok bland annat som hopp (Nordstedts, 1989). I många fall saknar vi alltså 
källor, eller åtminstone citat från personer som uttryckt dessa åsikter, Burns rapporterar endast 
att det helt enkelt är så. I ett fall finns däremot ett citat av en pensionerad kemiingenjör som 
numera arbetar som taxiförare där han berättar att han lyssnat på Bushs tal och säger att 
”people are waiting for America” (ibid.). Detta citat kan i och för sig tolkas ha både en positiv 
och negativ laddning.  
 
5.7.1 Desperata irakier 
Irakierna skildras i ett fall som desperata efter ett svar, exempelvis när de frågar varenda 
västerlänning de träffar om när anfallet kommer att börja. Återigen berättas det om att 
irakierna är angelägna och ivriga inför kriget, och att dessa frågor var ett slags tecken på detta: 
”In many of these questions lurked a certain eagerness for a war that might unseat Mr. 
Hussein” (John F. Burns, ”The Question on Every Mind in Baghdad: When Will the U.S. 
Attack Begin?”, NY Times, (New York), 20 mars 2003, sekt. A, s. 15.). Burns konstaterar att 
många irakier som närmade sig utlänningar med sina frågor hade misstankar mot 
västerlänningar men att de var blandade med ”at least an equal measure of anticipation” 
(ibid.). Vidare står det att irakierna gjorde det klart för Burns, att vad än konsekvenserna för 
det kommande angreppet skulle vara i fråga om offer och materiella skador, var det för dem 
det pris som behövde betalas för att driva landet framåt, ”beyond the years of suffering under 
Mr. Hussein” (ibid.). Han skriver därtill att ingen utomstående egentligen kunde säga hur pass 
utbredd irakiernas positiva attityd mot kriget var, och hur många som egentligen stödde 
Hussein.  
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5.7.2 ”The Great Satan” 
Man tar dock även upp att vissa irakier ser USA som ”the Great Satan”, ett av Saddam 
Husseins uttryck. Exempel på detta var att västerlänningar i Irak rapporterades ha spottats på 
av irakier och att en man i uniform laddade sin Kalasjnikov när han såg västerlänningar. 
Dessa händelser kallas av Burns för ”isolated incidents” (alltså enstaka och ganska sällsynta) 
och var en kontrast till ”the extraordinary friendliness with which Iraqis faced with an 
American-led military attack have continued to greet visitors, especially from the United 
States…” (John F. Burns, ”The Question on Every Mind in Baghdad: When Will the U.S. 
Attack Begin?”, NY Times, (New York), 20 mars 2003, sekt. A, s. 15.). Detta kan tolkas som 
att de flesta irakier välkomnat västerlänningar och i synnerhet amerikaner och följaktligen 
även välkomnar en amerikansk attack, även om vissa fortfarande är misstänksamma. 
Amerikas roll i det hela underskattas inte direkt av skribenterna. Ett exempel på detta är när 
Burns skriver att han kände av en, som han kallar det, djupt rotad rädsla hos irakierna, en 
rädsla som enligt honom bottnar i fruktan av att utplånas i Armageddon av världens ledande 
militära makt. 
 
Burns menar att det vanliga hyllandet av Hussein, som varit påtagligt varje gång en irakier 
talat med västerländsk press, har dolt en ”djup längtan” om att få hjälp från förtryckelsen. Han 
menar även att denna längtan har uttryckts genom att människor börjat säga saker som går 
emot Hussein och som kan ge hårda straff. Att använda ord som just ”djup längtan” (deep 
yearning) tycker vi är att använda sig av patos för att tala till läsarnas känslor och skapa 
sympati för irakierna, eller ur en annan synvinkel möjligen att berättiga ett krig. Det 
rapporteras även om en ”lojalitetsdemonstration” anordnad av Husseins regering där män i 
alla åldrar frivilligt erbjöd sig som soldater redo att offra sig till Gud och för Saddam Hussein.  
 
En intressant iakttagelse av skribenten, som vi inte har läst om någon annanstans, var att 
fjortonåriga pojkar gavs order om att gräva flera skyttegravar. Medan de utförde arbetet sjöng 
de ”detta kanske ser ut som en skyttegrav, men det är det inte, det är George W. Bushs grav” 
(John F. Burns, ”In Iraqi Capital, Despite Little Official News, People Prepare for the 
Conflict”, NY Times, (New York), 18 mars 2003, sekt. A, s.19.). 
 
5.7.3 Kurderna 
Kurderna prioriteras i vissa fall i rapporteringen, framför andra irakierna. Vissa dagar står det 
mer om kurderna än de ”vanliga” civila irakierna. Även i skildringen av kurderna framgår det 
att de skulle vara mer eller mindre förväntansfulla inför kriget. Burns skriver vid ett tillfälle 
att trots all rädsla, visade några kurder belåtenhet över ett kommande krig mot Hussein. Detta 
exemplifieras med några citat där kurder berättar att de hatar Saddam Hussein och hoppas att 
han skall avsättas. Kurdernas rädsla för attacker av Hussein betonas ofta, vanliga attacker 
såväl som kemiska.  Man benämner kurdernas flykt från Irak som exodus som utmärks av 
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ängslan, men inte panik. Vissa kurder skulle stanna kvar och vänta ut kriget, och använde sig 
av olika skydd till sina hus. Man beskriver hur kurderna har förberett sig på situationen 
genom att till exempel flytta in till släktingar boende långt från fronten. Vissa uttalanden från 
kurder i artiklar visar på deras rädsla och desperation, och spelar därmed också på läsarens 
känslor, exempelvis en beskrivning av en sjubarnsmamma som frågar hur hon ska kunna 
skydda sina småbarn. De militära krafterna i norra Irak som strider mot Hussein beskrevs som 
nästan obefintliga, vilket visade hur dåligt utrustade de var. Kurderna var oroade, eftersom de 
ansåg sig vara sårbara för irakiernas motstånd, och oförberedda på plundring och 
hämndaktioner från de civilas sida. De känner sig, enligt skribenterna Chivers och Rohde, 
sårbara och önskar ha fler amerikanska soldater till deras hjälp.  
 
5.7.4 Plundrare 
Termen plundrare förekommer av naturliga skäl inte så ofta de första dagarna av vår 
undersökningsperiod. Plundrarna nämns endast i en bildtext där det står att affärsinnehavare 
stängt deras affärer och flyttat deras varor för att rädda det från plundrare i fall ett krig 
utbryter. Följande dagar förekommer termen i större utsträckning.  
 

5.8 9 april – 12 april 
I NY Times under denna analysperiod skildras de irakiska människorna på ett komplicerat 
och inte så lättanalyserat sätt och det skiljer sig markant från tidigare analysperiod. Under 
dessa dagar ser tidningarna ungefär likadana ut. Det är samma typ av artiklar varje dag och de 
kommer i ungefär samma ordning.  
 
När tidningen skriver om civilbefolkningen under dessa dagar så är det främst två kategorier 
de skriver om; kurderna samt civilbefolkningen som offer.  
 
5.8.1 Kurdernas situation 
Kurderna får stor plats i tidningen och det leder till funderingar om varför det är så när det 
inte är de som i första hand ”drabbats” av det som nyligen hänt i Irak. I det långa loppet är det 
kanske de som är de stora vinnarna, eller förlorarna om man ser till krigsutgången, hur den än 
blir. Kurdernas situation berättas det om gång på gång. De beskrivs som ett homogent folk 
som är mycket glada över amerikanernas befrielse. ”’Saddam is finished now, and soon we 
can freely go to anyplace in Iraq,” (..). ”Thank you to everybody who helped us with this.’” 
(C.J Chivers, ”A Sense That The Iraqi Ieader Is Gone Brings Joy In The North”, NY Times 
(New York), 10 april 2003, sekt. B, s. 7). Enligt journalisterna verkar det vara få som oroar 
sig för amerikanerna. De ser dem som hjältar, nästan utan förbehåll. Man kan fråga sig varför 
det skrivs mycket om just kurdernas situation. Vi kan inte erinra oss ha hört eller läst mycket 
om kurderna tidigare. Kan det vara så att amerikanerna själva vill visa upp människor som 
stödjer dem till fullo? I så fall är det ett smart och uttänkt drag.  
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5.8.2 Civilbefolkningen som offer 
En stor del av journalisternas artiklar består av citat. Vi har funnit objektivitet i det vi läst och 
upplevt att vi både läst om irakier som är positiva och andra som är negativa till 
amerikanerna. Det man dock kan reagera på är att nästan alla slut i artiklarna slutar med en 
positiv ton. Det är som om de inte drar sig för att skriva om det som kan vara ”dåligt” men 
gärna vill sluta med en positiv mening så att man får en känsla av att allt kommer att ordna 
sig. 
 
Uttalanden som “’Of course, I’m grateful that the Americans saved me,” Mr. Neama said. 
“But I’m only one of 28 million people in this country. We would not like it if the Americans 
try to stay here for long.’” (Dexter Filkins, ”Some Iraqis Are Grateful, But Still Wary of U.S. 
Plans”, NY Times (New York), 9 april 2003, sekt. B, s. 1.) är inte ovanliga. Artiklarna 
presenterar ofta åsikter som vi kan tänka vara “obekväma” för amerikanerna. “’For 75 years I 
have been alive, and I’ll say this,” he said. “If the Iraqi people loved Saddam Hussein, the 
American military wouldn’t be able to last one day in Iraq. Not one day. We would attack 
them. ”If Bush just wants to get rid of Saddam, that’s fine, but if he’s going to try go alter our 
basic institutions, like our religion and traditions and culture, then he will have no support.’” 
(Dexter Filkins, ”Some Iraqis Are Grateful, But Still Wary of U.S. Plans”, NY Times (New 
York), 9 april 2003, sekt. B, s. 9.). 
 
Som tidigare nämnt är det dock så att då tidningen tar upp “obekväma” citat är det ofta så att 
de “slätas över”;  
 
One man, an official in the Oil Ministry, said flatly that any government, ”Saddam Hussein or 
no,” would be better than any imposed by the United States. But of the main message that 
Iraqis wanted transmitted to the world there could be no reasonable doubt: they have yearned 
secretly for years to get rid of Saddam Hussein have been too cowed to say so. (John F. 
Burns, “Cheers, Tears and Looting in Capital’s Streets”, NY Times (New York), 10 april 2003, 
sekt. B, s. 3.) 
 
Något som NY Times också tar upp är skillnaden mellan sunni- och shiamuslimer. I varje 
nummer tar de upp det faktum att Saddam Hussein är sunnimuslim. “He is a Sunni Muslim, 
and has violently suppressed the Shiite majority, some 60 percent of Iraq’s population.” 
(Dexter Filkins, ”Some Iraqis Are Grateful, But Still Wary of U.S. Plans”, NY Times (New 
York), 9 april 2003, sekt. B, s. 1.). Dock får man ingen vidare presentation av dessa olika 
folkslag. Vi tror att man tar upp det för att betona att det är främst shiamuslimerna som nu får 
mest utrymme i tidningen då det är de som berörts mest av Saddam Husseins fall. De har nu 
en ny religionsfrihet och har fått möjlighet att praktisera sin tro öppet. 
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5.8.3 Plundring 
Det berättas en del om plundringen i landet men det är sällan att denna nyhet tar upp en hel 
artikel. Vi saknade länge någon sorts förklaring eller gissning på varför plundringen skedde 
och det var inte förrän den 11 april som vi fann ett citat som gav oss en förklaring till den 
rådande situationen. En lokal irakier, som inte kände sig skyldig för att han plundrade, sade; 
“’This is my money. Saddam Hussein robbed us.’” (Ian Fisher, “Looting At The Border Post: 
All That’s Left Is Regret”. NY Times (New York), 11 april 2003, sekt. B, s. 5.). Den 
amerikanske majoren Paul Konopka sade att mycket av plundringen utfördes av människor ’“ 
expressning their dislike of the old regime’” (Dexter Filkins, ”Free Of Hussein Forces, 
Baghdad Is Enguldfeld In Looting And Mayhem”. NT Times (New York), 12 april 2003, sekt. 
B. s. 3.). Dock tyckte även han att det gått för långt. 
 
Det berättas vidare om hur de amerikanska trupperna behandlat plundrarna. Det berättas om 
hur soldaterna omhändertagit plundrarna men samtidigt i andra artiklar att de inte fått order 
om att ingripa och att detta gör de som är mot plundringen arga. Det är alltså motstridiga 
uppgifter. Dock är det inte mycket som skrivs om plundringen om man vill gå djupare in på 
ämnet. Det verkar som om man bara nuddar det på ytan. 
 
5.8.4 The good/bad guys 
Det finns också berättat om många fall då soldaterna nämner the good guys och the bad guys. 
Det finns alltså en önskan att göra det hela så enkelt som möjligt. Kanske är det lättare att gå 
ut i krig då. Att se de andra som “de onda” och sig själva som “de goda” kan kanske verka lite 
enkelt i början men är man tränad att tänka så blir det till slut den absoluta sanningen kan vi 
tänka oss. Som vi berättade i teorikapitlet gör personifieringen i all nyhetsjournalistik 
automatiskt att vissa personer blir hjältar och andra skurkar. I detta fall är hjältarna och 
skurkarna olika beroende på vem man frågar. Dramaturgin, som leder till att man ser 
situationen som en ”vi och dem”-situation, är vanligt i medieskildringen av konflikter då vi 
har en spontan instinkt att ta ställning för ”det egna laget” (Mellbourn, 2001). 
 
5.8.5 Bilder 
Vi har valt att inte analysera tidningarnas foton då detta är en uppsats i sig. Dock har vi 
konstaterat, vilket kan ha betydelse för vår analys, att NY Times har betydligt fler foton, 
främst på civilbefolkningen. Flertalet av dessa foton visar glada och jublande irakiska män 
men det förekommer även hemska foton på hur civilbefolkningen blivit behandlat. Fotona 
beskriver dock inte vad förödelsen beror på. Är det amerikanerna som gjort detta eller är det 
en reaktion på Saddam Husseins styre? Kanske både och? Denna fråga får vi inte svar på. 
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5.9 Gemensamma drag 
Nedan presenterar vi gemensamma drag i NY Times båda analysperioder. 
 
5.9.1 Retoriska element  
Även här kan man inte direkt se att texterna skulle ha en tydligt övertygande, persuasiv, 
funktion. Däremot kan man känna att fokuseringen på irakierna som ofta förväntansfulla inför 
kriget, speciellt i Burns reportage, kan få läsaren att tycka att ett krig är mer legitimt då det 
skildras som att irakierna själva ser fram emot det, mer eller mindre. Detta skulle i så fall vara 
textens retoriska budskap, att ett krig är legitimt. Patos tycker vi inte anspelas på i så hög grad 
under den första analysperioden. Man berättar om irakiernas rädsla, och även ord som ”djup 
längtan” används, men patos används inte i lika stor utsträckning som i DN. Skribenterna 
känner vi inte till sedan tidigare, men kan inte se att de använder sig av etos på ett utmärkande 
sätt, och skribenten refererar heller inte till sig själv på något sätt, som möjligen skulle kunna 
stärkt skribentens etos. Texterna har språkligen precis som i DN en slags mellanstil, det är 
långt ifrån vardagligt talspråk men inte heller en hög akademisk stil.   
 
Under andra analysperioden skriver journalisterna på ett mycket känslomässigt sätt och i 
många av artiklarna översköljs man nästan av patos. Att skriva med mycket patos är säkert ett 
uträknat “knep” för att få människor att lättare ta till sig nyheten. Patos gör artiklarna lättare 
att läsa då de riktar in sig på någon speciellt i oss läsare, nämligen vår känsla och möjlighet 
till sympati och empati.  
 
Ofta när man läser artiklarna känns det som om man läser en berättelse i stället för en 
nyhetstext. Ibland känns det som om det kanske är en tävling om att skriva mest ”poetiskt”; 
”In perhaps a fitting metaphor for much of Iraq at the moment, the doors of two outdoor 
aviaries holding doves and parakeets were wide open. The birds could have flown from their 
cages, but they had not. And they had nothing to eat.” (Ian Fisher, “Looting at a Border 
Post:All That’s Left Is Regret”, NY Times (New York), 10 april 2003, sekt. B, s. 5.). 
 
Något som vi reagerat över är det faktum att den irakiska befolkningen citerats på nästan 
perfekt engelska. Ibland talas det om att de pratat på knagglig engelska men oftast står det 
inget om detta. Därför undrar vi om översättningarna av det de säger. Vem har gjort 
översättningarna? Detta är intressant då många av artiklarna är uppbyggda på citat. 
 
5.9.2 Tolkningskretsloppet 
Vi antar att publikens förväntningar på texten är desamma som hos DN, man förväntar sig att 
stoffet skall vara objektivt och informativt, vilket även gäller för textens intentioner. Likväl 
kan det starka understrykandet av att många irakier skulle vara positiva till kriget ge en känsla 
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av att texten vill säga oss; därför är krig ett alternativ eller rentav en lösning och följaktligen 
legitimt. Det är svårt att försöka ge oss på en målgruppsanalys och se vilken publik NY Times 
har, men vi kan gissa att det kanske är amerikanen som är utbildad och har intresse i att få 
nyheter som inte är distinkt patriotiska utan ger en något nyanserad bild av verkligheten.  
 
Finns det några tystnader i texten? Det står i och för sig på sina håll att vissa irakier verkligen 
ser USA som ”den store Satan” men vad skulle stå på spel om detta betonades ytterligare, och 
de negativa rösterna emot kriget hördes ännu mer? Man får nästan intrycket av att majoriteten 
av irakierna är positiva till kriget när man läser vissa artiklar i NY Times.  
 
5.9.3 Källor  
När vi läste artiklarna lade vi tidigt märkte till bristen på källhänvisningar. Man fick hela tiden 
intrycket att det var reportrarna själva som rapporterade vad de såg vilket vi finner svårt och 
tro då de inte kan vara överallt alltid. När de uppgav källor var det oftast den amerikanska 
militären som stod för dem. NY Times verkar även ha använt sig av Associated Press (AP) 
mycket och i mindre utsträckning även Reuters. Att använda sig av amerikanska trupper som 
källor tycker vi är riskabelt och får oss att tvivla på tidningens objektivitet. Det är väl 
knappast så att trupperna är ute efter att förmedla nyheter över huvud taget, än mindre nyheter 
som kan skada dem. Nu finns det inget som säger att det de uppgivit inte är sant men vi anser 
inte att de är en trovärdig källa.  
 
När amerikanska trupper gick in i Bagdad skrev journalisten John F. Burns i NY Times på 
följande sätt:  
 
Saddam Hussein’s rule collapsed in a matter of hours today across much of this capital city 
as ordinary Iraqis took to the streets in their thousands to topple Mr. Hussein statues, loot 
government ministries and interrogation centers and give a cheering, often tearful welcome to 
advancing American troops. (John F. Burns, ”Cheers, Tears and Looting in Capital’s Streets”, 
NY Times (New York), 10 april 2003, sekt. A, s. 1.) 
 
Nu har det dock blivit känt att ”de jublande folkmassorna” som fällde Saddam-statyer i flera 
fall var ganska små grupper som var ledda av amerikanska soldater och att bilderna i tidningar 
och TV endast gav en beskuren bild av verkligheten (www.journalisten.nu/ledare.asp? 
article_id=5279, 2003-05-23).  Det får oss att ännu en gång ifrågasätta källorna. Var reportern 
själv på plats? Det är intrycket man får av artikeln. I så fall borde han väl ha sett hur många 
människor det rörde sig om. Vi hänvisar här till McChesney som hävdar att den professionella 
journalistiken i USA förlitar sig på officiella källor som grund för reportage (se teorikapitlet). 
Detta skulle kunna vara en anledning till de felaktiga, eller i alla fall, missvisande uppgifterna. 
(www.journalisten.nu/ledare.asp?article_id=5279, 2003-05-23). 
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5.9.4 Placeringar 
Nyheter om Irakkrisen tar ofta väldigt stort utrymme på förstasidan av tidningen. Under den 
första analysperioden börjar många av artiklarna vi valt att analysera på förstasidan och 
fortsätter längre bak i tidningen, ofta med bilder kring artikeln. I tidningens utrikesdel, vilken 
ligger i början av tidningen, exempelvis den 18 mars från sidorna A3 till A13 rapporterar man 
om ”vanliga” utrikesnyheter, som inte gäller Irakkrisen. Från sidan A14 till sidan A21 finns 
en sektion tillägnat endast Iraknyheter som de kallar ”Threats and Responses”, med olika 
underrubriker för varje artikel och ämne. Denna sektion är återkommande de efterföljande 
dagarna, det är endast sidonumreringarna som varierar något från dag till dag. Den 18 mars tar 
en artikel om kurderna mer tidningsutrymme än den första artikeln, som handlade om 
irakierna allmänt i Bagdad. Det stora utrymmet man ägnar åt just kurderna samt vissa 
formuleringar ger intrycket av att det kurdiska folket favoriseras i rapporteringen. Artiklarna 
kommer båda på den sjätte av åtta sidor som handlar om Irakkrisen, vilket också kan ses som 
en indikation på deras betydelse. En intressant iakttagelse är att båda artiklarna ligger efter en 
rapport från Washington om hur det dagliga liver ter sig för befolkningen i huvudstaden och 
hur man arbetar för att skydda staden från terrorangrepp.  
 
En bild på irakier som flyttar ifrån staden Kirkuk, samt början till en av artiklarna vi 
analyserat, finnes på förstasidan i tidningen den 19 mars. Tilläggas bör att artikeln som börjar 
på framsidan inte huvudsakligen handlar om befolkningens situation i Bagdad. Irakiernas 
situation är endast en del av artikeln, vilket ofta är fallet med de reportage vi läst under denna 
första analysperiod. Artiklarna fortsätter längre fram i tidningen på sidan A19 och A20, vilka 
är bland de sista sidorna i NY Times sektion om Irakkriget. Artiklarna dessförinnan handlar 
om USA: s regering, andra länders regeringars reaktioner och handlande, vapeninspektörernas 
lämnande av Irak, truppernas position och taktiker, en ”inbäddad” reporters anteckningar från 
soldaternas läger i Irak samt dagens reportage om en soldat. Sista sidan i Iraksektionen 
handlar om demonstrationerna runt om i världen mot kriget. Den 20 mars bryts NY Times 
benägenhet att placera artiklar om civilbefolkningen sist i tidningens Iraksektion. Även om 
några av de tidigare artiklarna börjar på förstasidan, handlar början av själva texten oftast inte 
om de civila och fortsätter långt bak i tidningen. Artikeln den 20 mars har en intressant 
placering redan på sidan A15, av ”Threats and Responses” -sektionen, som denna dag 
sträcker sig mellan sidorna A14 till A25. Inledningen av artikeln, som finns på förstasidan, 
handlar inte om de civila, och artikeln är den enda som handlar om de civila.  
 
Den 21 mars har man i NY Times en hel bilaga på tolv sidor som handlar om attacken mot 
Irak, som kallas ”A nation at war”.  På bilagans förstasida ser man bilder på tolv amerikanska 
soldater samt fakta om dessa. Bilagan domineras starkt av militära reportage, och innehåller 
förutom detta en artikel om demonstrationerna världen över samt ett reportage om hur 
stämningen är bland USA: s invånare. Det står knappt något om civilbefolkningen denna dag, 
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de nämns några gånger, men reportagen domineras tydligt av det militära. Däremot skriver 
man några sidor om hur stämningen är bland befolkningen i USA. Det mesta i rapporteringen 
handlar om hur myndigheter, soldater och officiella handlar och uttalar sig, både i Irak och i 
USA, samt de kurdiska krigarna som också får vara med på ett hörn. NY Times fokuserar 
mycket på Iraknyheter men vi kan endast hitta en artikel som delvis handlar om befolkningen 
i Irak. John F. Burns skriver en rapport från Bagdad, men nämner aldrig civilbefolkningen 
utan håller sig till att berätta om hur bomberna faller över staden och hur irakiska myndigheter 
förhåller sig till detta. 
 
NY Times har journalister stationerade med soldaterna, eller ”inbäddade”, varav en av dem 
avger en rapport från flygvapnets 101: a division i Kuwait, ”Camp New Jersey”, publicerad 
den 19 mars. Tidningen har även en artikel som handlar om hur olika organisationer och 
grupper samt de politiska lägren, kontrollerar mediernas rapportering, letandes efter 
förutfattade meningar och subjektivitet. Förutom de ingående reportagen om krigets många 
olika aspekter, skildrar tidningen även soldaternas vardag från deras läger i och runt Irak. 
Varje dag finns minst ett reportage samt intervjuer som lyfter fram olika amerikanska soldater 
på ett ganska fördelaktigt sätt.  
 
Under den andra analysperioden, den 9 april till den 12 april, består hela del B av nyheter om 
kriget. Det blir sammanlagt 17 sidor information i varje tidning. På sida två finns det alltid en 
sektion som heter ”A nation at War” (som togs i bruk den 21 mars, se ovan). I denna sektion 
görs det en kortare presentation av varje artikel om kriget. Varje dag är det nya rubriker som 
till exempel, the assault on Baghdad, postwar Iraq, on the home front, borders and the 
religion och on the battlefield. Något som alltid förekommer är ”announced military 
casualties” (annonserade militära dödsoffer). Här får vi reda på de som dött, tillfångatagits 
eller är saknade av de amerikanska, brittiska och irakiska soldaterna. Flera av artiklarna 
påminner om varandra och tar upp samma saker. Journalisterna skriver på liknande sätt och 
ibland undrar man om man inte läst just den artikeln fem minuter tidigare. Under denna 
period tar information och berättelser om civilbefolkningen upp mer plats än under den tidiga 
perioden. Det finns nu ca 10 artiklar i varje tidning som till stor del handlar om 
civilbefolkningen. Sedan finns det också flertalet artiklar som tar upp civilbefolkningens 
situation i korta ordalag. När det finns 17 sidor varje dag om kriget undrar vi om människor 
verkligen läser alla dessa. Vi tvivlar starkt på det. På grund av detta har vi tittat på hur många 
av de artiklar vi valt ut som står på de första sidorna i del B. Det visar sig att de flesta av 
”våra” artiklar är i början av tidningen. Detta tyder på ett intresse för vad som händer 
civilbefolkningen i landet. Kanske är det även så att människoöden leder till att människor 
engagerar sig mer än vad de skulle göra om sidorna med ren krigsinformation, till exempel 
antalet trupper, soldater etcetera, kommit först.  
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Artiklarna om civilbefolkningen kommer alltid i början av del B. Dessa artiklar blandas med 
artiklar om de senaste nyheterna på fronten. På förstasidan i del B presenteras alltid ett avsnitt 
kallat ”An Overview” som tar upp vad tidningen anser är de viktigaste uppgifterna om kriget 
just nu.  
 
Under denna period tar de upp hur hemvändande soldater har det och berättar deras och deras 
familjers historia. De blir alla kallade hjältar och på fotona är det vanligt att de poserar med 
sina medaljer, vare sig de ligger i en sjukhussäng eller står uppradade. De berättar även om de 
så kallade Arab-Americans som bor i USA och som har svårt att tro vad de ser på tv. Det 
pratas om en glädje för att Saddam Hussein inte längre finns vid makten men samtidigt finns 
det en ilska mot deras nya hemland USA. Det är främst de med arabiskt ursprung men som 
kommer från länder runt Irak som är skeptiska. De undrar varför Bush verkligen gick in i Irak 
Var det för att få bort Saddam Hussein från makten eller var det för oljan? Kanske både och? 
Dessa åsikter ges plats i tidningen men endast i några artiklar och långt bak i tidningen. Det 
berättas lite om vad ”den vanliga amerikanen” tycker om kriget. I en artikel kan vi dock läsa 
om en präst som i protest mot kriget tagit ned den amerikanska flaggan kyrkan där han 
arbetade. Efter samtal med sin chef fick han dock sätta upp flaggan igen. Det verkar finnas en 
känsla i USA för att om man är emot kriget så stöder man inte trupperna. 
 
Det diskuteras också mycket om vem som skall styra Irak, under alla dagar i denna period. 
Olika personer inom olika områden uttalar sig och ger oss sina åsikter. FN: s roll i det hela tar 
inte upp så mycket plats som man kanske skulle kunna tro efter vad som hände innan kriget 
satte igång. Bushs skeptism mot FN blandas med information om vad andra länder i världen 
vill att FN: s roll skall vara. 
 
Något som det alltid förekommer i NY Times är kartor. Här finns kartor som beskriver hur 
mycket de amerikanska trupperna har avancerat, var viktiga platser, som till exempel Saddam 
Husseins palats, befinner sig, var stora slag och händelser har utspelats, som till exempel 
självmordsbombare som har sprängt sig själv och nerskjutning av amerikanskt plan, nästa fas 
etcetera. 
 
Vidare är det vanligt med att man publicerar hela eller en del av George W. Bushs och Tony 
Blairs senaste tal. Detta sker också varje dag under perioden. Dessa är oftast placerade i slutet 
av del B och tar upp en halv till en sida.  
 
Under dessa dagar är nyheter om Irakkriget alltid på förstasidan av tidningen. Dock är det 
nästan aldrig någon artikel som står i sin helhet på denna sida. De flesta fortsätter i del B som 
är den del som helt handlar om kriget. Detta är säkert noga uträknat då man vill få människor 
att läsa mer i tidningen än bara förstasidan.  
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5.9.5 Skillnader mellan analysperioderna  
De mest markanta skillnaderna mellan de två analysperioderna i NY Times är skildringen av 
de civila som ändras i den andra perioden. Där benämner man de civila även som plundrare 
och shia- och sunnimuslimer och inte endast som irakier. Fortsättningsvis ger man stor plats i 
tidningen åt kurderna, vilket man även gör i den första perioden. I den första perioden skildras 
irakierna ofta som förväntansfulla inför kriget och alla negativa yttranden ”slätas över” av 
positiva avrundningar. Detta fortsätter i analysperiod två, där det dock framkommer fler 
negativa yttranden om den amerikanska ockupationen, men även dessa ges en positiv 
avslutning. 

 
5.10 Komparativ analys 
Analysperiod 1: 18-21 mars 2003 
Analysperiod 2: 9-12 april 2003 
 
Analysperiod 1 
Som vi nämnt tidigare skildras civilbefolkningen i DN oftast på två sätt; som nödställda civila 
eller som plundrare. DN verkar skildra irakiernas plundring mer än NY Times där 
plundringen nämns endast på ett fåtal ställen. I NY Times refererar man till den irakiska 
civilbefolkningen oftast endast som ”irakier”. 
 
En annan tendens vi märkt är att NY Times i högre grad rapporterar om kurdernas situation, 
och även om de kurdiska krigarna, medan det i DN inte alls rapporteras om kurderna under 
vår första analysperiod. I NY Times skildras ofta kurdernas situation med sympati. 
 
Den första dagen av vår analysperiod beskrivs situationen i Irak, enligt DN, vara panikartad 
medan NY Times skriver om de civilas rädsla för kriget. NY Times rapporterar även om 
många irakier som trots detta känner sig förväntansfulla inför kriget och dess efterverkningar. 
Rapporteringen i NY Times för övrigt liknar i mångt och mycket vad DN skriver, förutom att 
betoningen på panik är större i DN. Man använder inte ordet ”panik” i NY Times, utan 
reportrar skriver istället om djup ängslan, eller djup fruktan, deep apprehension. I DN skriver 
man att ilskan mot kriget ökat och man berättar inget om positiva reaktioner bland de civila. 
Reaktionerna från civilbefolkningen skildras i DN tvärtom som mycket negativa och de ser 
Bush som den ”kriminella tyrannen” som är roten till all ondska. Detta kan förstås bero på att 
man vid tillfället inte vågade yttra något annat. I NY Times skiljer sig rapporteringen och här 
skildrar man många positiva reaktioner till kriget. Civilbefolkningen beskrivs i stort som 
förväntansfulla inför kriget, dock påpekar man att vissa är lite mer misstänksamma och har en 
negativ inställning till kriget.  
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Placeringen i NY Times gör gällande att man oftast inte börjar med att skriva om de civila i 
en artikel. Artikeln börjar ofta med något allmänt och med uttalanden av myndigheter 
exempelvis och går senare in på befolkningens situation. Det finns sällan en hel artikel som 
endast handlar om de civila. Fastän NY Times oftast inte prioriterar de civila i artiklarna har 
man några gånger bilder på förstasidorna som visar flyende civila. 
 
Analysperiod 2 
I NY Times under den sista analysperioden skrivs det en del om plundringen men aldrig 
särskilt djupgående. Det råder motstridiga åsikter huruvida soldaterna skall bryta in eller ej 
och om de verkligen gör det. I DN däremot berättas det mycket om plundringen. Hur den går 
till, vem det är som plundrar och vad resultatet blir. Här står det också att de brittiska och 
amerikanska militärerna inte gör något för att stoppa plundringarna utan står bredvid och tittar 
åt ett annat håll. De civila skildras inte så positivt som man kunnat läsa tidigare då det nu 
finns utrymme för kritik. Reportrar skriver om hur butiker länsas framför brittiska 
stridsvagnar och hur vreden växer bland övriga civila över laglösheten. 
 
I DN skriver de endast marginellt om människor som dött i kriget. Det kan vara soldater, 
civila eller journalister som gått bort men det står inte mycket om dem. Det kan berättas om 
händelserna som har lett till detta men inget om personerna i sig. I Sverige har vi, som vi 
berättade om tidigare pressetiska regler. Detta hindrar tidningar från att skriva ut namn på 
personer. I NY Times har de dock under den sista analysperioden dagliga förlustrapporter. De 
skriver artiklar om amerikanska soldater som dödats och vi får se bilder på deras familjer vid 
deras begravningar. Det berättas även om vissa mer ingående, hur de var som personer 
etcetera.  
 
Analysperiod 1 och 2 
Vi ser även en skillnad i hur artiklarna är skrivna i respektive tidning. I DN använder man sig 
ofta av Seierstad som skriver ur ett öppet, personligt perspektiv och på vissa ställen 
omnämner sig själv, vilket man inte ser i NY Times. Här är det mer opersonligt men samtidigt 
är det, främst under den andra analysperioden, inriktat på patos. Journalisterna vill förmedla 
en känsla. 
 
En annan tydlig skillnad är användningen och redovisningen av källanvändning. I DN är 
källorna ofta tydligt redovisade och är ofta direkt från TT eller någon annan nyhetsbyrå. I NY 
Times redovisas i var fall skribentens namn, men ofta saknar vi källor till var uppgifterna 
kommer ifrån. Som tidigare sagt får man lätt intrycket att det är reportrarna själva som nästan 
uteslutande rapporterar vad de själva bevittnar. Ibland står det att denna information har de 
fått från till exempel Reuters eller Associated Press men oftast så är detta utelämnat. Något 
som de dock skriver är att de har fått vissa uppgifter från amerikanska trupper. 
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6. Resultatdiskussion 
Vi diskuterar nedan våra analysresultat och drar slutsatser utifrån dessa. 
 
6.1 Civilbefolkningen 
I NY Times ligger betoningen på civilbefolkningen som förväntansfull och positiv inför 
kriget. Kanske kan detta bero på att man från tidningens sida försöker legitimera kriget. Om 
civilbefolkningen anses vara positiv till kriget finns det kanske större chans att man som 
läsare inte motsätter sig ett krig, som ofta framställs i NY Times som något som skulle befria 
befolkningen från årtionden av förtryck. Om det stämmer att civilbefolkningen har en sådan 
förväntansfull inställning till kriget undrar vi varför detta inte framgått i DN: s rapportering.  
 
6.1.1 Sälja folkets lidande 
Boëthius säger att medierna ofta konkurrerar om samma nyhet, och att vi ofta bombarderas 
med samma nyhet i olika medier. Vissa av nyheterna som vi har sett i NY Times har vi av 
olika anledningar inte läst om i DN. De redovisar i princip samma nyheter fast olika mycket 
av nyheterna. Boëthius menar även att vinstkravet påverkar nyheterna, och att objektiviteten 
påverkas av detta. Vinstkravet kan leda till att man försöker anspela mer på folkets lidande. 
Detta kan vi således se vad gäller skildringen av de civila och det stora tidningsutrymme de 
får, särskilt i vår sista undersökningsperiod i NY Times och i båda undersökningsperioder i 
DN. Vi har ställt frågan till oss själva om medierna försöker ”sälja” folkets lidande. Om man 
ser till skildringen av folket i de båda tidningarna kan detta till viss del vara sant, då man 
betonar folkets rädsla och lidande. En intressant observation är att de civila inte prioriteras i 
den första delen av analysperioden i NY Times. Man fokuserar av allt att döma mer på den 
militära och politiska aspekten av konflikten. Kanske är det så att andra intressen främjas 
istället vid den tidpunkten. Detta är en intressant tanke i jämförelse med Boëthius 
resonemang. Tänker man mer på vinstkravet efter att kriget brutit ut? Blir detta då en 
prioritet? Varför ändras fokuseringen på de civila i vår andra undersökningsperiod? Självfallet 
kan det också vara så att fokuseringen på de civila i den andra delen av analysperioden är en 
naturlig del av rapporteringen. I den första analysperioden har kriget inte riktigt brutit ut än 
och då skriver man av naturliga skäl endast om de civilas rädsla och inställning till kriget och 
inte om civila offer och lidande som orsakats av kriget.  
 
6.1.2 Stöd för kriget 
Man har gjort gällande att bilder som visar upp civila och militära krigsoffer skulle minska det 
politiska stödet för kriget, till exempel i samband med Vietnamkriget, som vi nämnt tidigare 
(Nohrstedt, 1992). I NY Times andra undersökningsperiod har vi sett bilder på civila offer, 
vilket vi ser som att de försöker vara så objektiva som möjligt och alltså inte går efter den 
amerikanska regeringens eller militärens linje. För övrigt är NY Times en amerikansk tidning, 
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och USA är som bekant är en av de stridande parterna i kriget. Att ge stort utrymme till 
skildringen av civila offer kan ju inte sägas ge direkt stöd för kriget. Världen över har 
motståndet till kriget varit stort, både före och efter kriget, vilket båda tidningarna har 
rapporterat. Kan motståndet efter kriget bero på att man visat upp ett stort antal civila offer, i 
både bild och text?  De civila offren visar man upp i större utsträckning i NY Times, där 
rapporteringen i övrigt om kriget är mer omfattande än i DN. Att NY Times dessutom, särskilt 
i första analysperioden, många gånger skildrar irakierna som positiva till kriget, och detta i sin 
tur kan leda till att man berättigar kriget, är en tänkvärd aspekt.  
 
I vår analys av tidningarna har vi sett många bilder på civila irakiska offer, och även irakiska 
soldater, men aldrig på amerikanska militära offer (i något fall om vissa sårade amerikanska 
soldater). Detta kan relateras tillbaka till vad Nohrstedt skriver om att militären utnyttjar sin 
förestående makt, i många fall i rent propagandasyfte. Exempelvis under Gulfkriget hindrade 
den amerikanska militären medierna från att sprida bilder på sårade amerikanska soldater, 
vilket kanske kan vara fallet även här. Man ser däremot att tidningarna i artiklarna skriver 
mycket om de militära offren, men eftersom bilder ofta har en starkare genomslagskraft och 
förmåga att anspela på mottagarens känslor, än endast text, kan man säga att det finns sanning 
i Nohrsteds påstående.  
 
6.1.3 Jublande människor 
En intressant analys av Per Jönsson fanns med i DN den 10 april. Då denna inte är en ren 
nyhetstext valde vi att inte analysera den men vi tyckte att Jönsson framförde några 
intressanta tankar. Jönsson skrev bland annat att visst fanns det människor ute som jublade, 
men dessa var förhållandevis få, endast ett par hundratal, i en miljonstad som Bagdad. 
Hyllningarna tog främst plats på Paradistorget men här brukar det samlas tusentals människor 
vid vissa tillfällen. Var fanns alla människor nu? Jönsson påpekade att de som befann sig 
utomhus var unga män i ”soldat-ålder”; var fanns medelirakierna, det vill säga, kvinnorna, 
barnen, föräldrarna, de gamla? Varför vågade dessa inte delta i hyllningarna utan valde att 
hålla sig hemma?  
 
6.1.4 Kurderna 
NY Times ger kurderna betydligt mer utrymme än vad DN gör. Vi tycker inte att det 
förekommit något direkt skäl varför det är så. Kanske är det för att de då kan skapa mer 
medkänsla för dem och i längden, indirekt kanske skapa mer stöd för ett kommande krig. 
Samtidigt tycker vi att den skildring som förekommit är likadan i de båda tidningarna. 
 
6.1.5 Plundring 
Att plundring sker i Irak tas upp i båda tidningarna. DN skriver dock om det i fler artiklar än 
NY Times (vi har räknat procentmässigt och inte sidomässigt då NY Times i varje tidning 
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skriver fler artiklar om kriget än DN). Eller snarare är det så att NY Times tar upp 
plundringen vid flera tillfällen i olika artiklar men sällan finner vi en hel artikel om 
plundringen. 
 
I DN kan vi läsa om hur de brittiska och amerikanska militärerna inte gör något för att stoppa 
plundringarna utan står bredvid och tittar åt ett annat håll. I NY Times däremot berättar man 
både om situationer då soldaterna inte brutit in, då de inte fått order om detta, och om 
situationer då de har omhändertagit plundrarna.  
 
I NY Times finns det också ofta en ton av förlåtelse gentemot plundrarna. Man får känslan att 
det de gör, inte är så allvarligt. De har också med ett citat från en civil irakisk man som 
berättar om varför de plundrar. Han hävdar att det är hans saker då Saddam Hussein har stulit 
från dem. I DN berättas det om hur de civila som inte plundrar är arga över situationen och att 
man inte har rätt att plundra. Den enda gång detta nämns i NY Times är när en imam uttrycker 
att en sann muslim inte plundrar. 
 
6.2 Objektivitet 
Det är alltid intressant att undersöka objektiviteten i det man läser. Enligt en svensk journalist 
som intervjuades på SVT i början av kriget är de amerikanska journalisterna i första hand 
amerikaner och i andra hand journalister. Detta hävdar hon, går tillbaka till den 11 september 
2001 då USA förändrades. Man vill helt enkelt inte riskera att bli kallad opatriotisk. 
 
De amerikanska medierna, främst tv, har från många håll i Europa blivit anklagade för att ha 
varit för patriotiska och inte tillräckligt objektiva. Vi tycker personligen att detta visades 
tydligt på bland annat tv-kanalen FOX News som också är bland de kanaler som fått mest 
kritik (www.journalisten.nu/ledare.asp?article_id=5279, 2003-05-23). Enligt Michel Moutot 
från Agence France Press saknar främst de stora amerikanska tv-kanalerna såsom MSNBC 
och CNBC en objektiv syn. I stället för att visa skadade civila visar de hellre bilder på 
amerikanska soldater som tränar och helikoptrar som flyger i solnedgången. De refererar även 
till soldaternas frammarsch i Irak som ”vår” (www.rsf.org/article.php3?id_article=54602003-
04-14). Även en NY Times-journalist skrev i tidningen i april att tv-stationerna inte visar det 
riktiga kriget. De vill bara visa att USA är starkt och skall ”give Saddam a good whipping” 
(www.rsf.org/article.php3?id_article=5460, 2003-04-14). 
 
Man kan här dra paralleller med vad McChesney sagt om att USA: s media endast visar en 
sida av en situation, till exempel USA:s invasion av ett land, om de håller med om att den var 
riktig (McChesney, 2001, se kapitel 3).  
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Den strukturella analysen hjälpte oss att ta fasta på bland annat rollen som kontexten spelar. 
Att veta vilken roll Sverige spelar i kriget, om någon, är viktigt att veta för att kunna förstå 
vad man läser och varför det är skrivet på just detta sätt. I Sverige råder som vi tidigare 
berättat en form av den frihetliga ideologin. Denna innebär att tidningarna i Sverige står fria 
från alla politiska beslutsfattare och kan i princip skriva vad de vill. Det som dock är 
intressant i detta fall är hur eniga Sveriges medier varit med de som styr landet. Medierna har 
i stort sett rapporterat på det sätt som politikerna har uttryck sig om krigets giltighet. Den 
svenska regeringens åsikt i Irakfrågan är som följer: 
  
(…) Det irakiska folket måste snarast möjligt självt tillåtas ta ansvaret för sin framtid. Detta 
skulle kunna ske genom sammankallandet av en nationell konferens med syfte att nå fram till 
en representativ regering. (…) Svenska regeringen vidhåller att kriget inte var rätt metod att 
uppnå målet att avrusta Saddam Hussein. Kriget inleddes av koalitionen utan stöd av ett 
beslut av FN:s säkerhetsråd, och FN:s vapeninspektörer fick aldrig tillfälle att slutföra sitt 
arbete. Det är olyckligt när enskilda stater tar sig rätten att ändra ett annat lands regim utan 
folkrättsligt stöd. Detta kan leda till internationell anarki, något vi inte vill se. 
(www.utrikes.regeringen.se/fragor/geografiskaomraden/mellanostern/irak_030411.htm) 
 
6.3 Källor 
Som vi nämnt tidigare har det varit stora skillnader mellan hur källorna hur presenterats i de 
båda tidningarna. Vi har frågat oss vad detta kan bero på. Vad har man att vinna, eller förlora, 
på att inte klargöra varifrån man fått sina källor? 
 
Vi kan tycka att det å ena sidan är bra att NY Times skriver när de använt sig av information 
direkt från de amerikanska trupperna. Samtidigt tvivlar vi på de amerikanska truppernas 
objektivitet. Det gäller samma sak om det varit brittiska trupper. Vi vet dock också det 
rådande medieklimatet i USA och medierna verkar vara rädda för att hamna på kant med 
makthavarna i denna fråga. Det i sig är också intressant då de i andra frågor, till exempel 
skandaler bland makthavare, verkar vara högst villiga att rapportera. 
 
Ibland känner vi att det bara hade varit lättare om tidningen hade skrivit att de inte vet. 
Samtidigt är vi väl medvetna om att detta aldrig skulle ske. Vilken tidning vill medge det? 
Detsamma gäller naturligtvis för DN. 
 
6.4 Vad står på spel? 
Frågan vad som står på spel är högst aktuell då medieskildringen har visat skilja sig på vissa 
punkter mellan NY Times och DN. Varför är allmänhetens uppfattning om den irakiska 
civilbefolkningen och kriget överhuvudtaget så viktig? Vi tror att det beror på att idag har 
allmänheten en annan möjlighet att påverka än vad den haft tidigare. Det finns i tidningar 
forum för debatter, organisationer har möjligheter att sprida sina budskap genom Internet och 
därmed varva anhängare och våra politiker kan ses som mer nåbara på grund av de politiska 
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klimat som råder. Sverige, som inte är med i kriget kan möjligtvis ha en annan inställning till 
det än vad USA, som är med i kriget, har. Nu vet vi att det är så i just detta fall.   
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7. Slutord 
Vi avslutar denna uppsats med en kortare diskussion om vad vi har fått fram och vad detta 
har för betydelse för oss och andra. 
 
Vi ser kriget på tv, hör om det på radio och läser om det i tidningen. Ändå har vi ingen aning 
om vad som händer i Irak. Det mest intressanta att fundera på är ju egentligen vad vi inte få 
veta. Att följa medierapportering i NY Times och DN har för oss varit mycket intressant. Vi 
har lärt oss mycket om villkoren för medierapportering och hur olika de kan vara för olika 
tidningar. Vi valde som sagt att endast koncentrera oss på hur civilbefolkningen skildrades 
men lärde oss samtidigt mycket om allt det andra vi läste i tidningarna. Hur civilbefolkningen 
skildrades hörde samman med hur andra nyheter om Irak skildrades. DN och NY Times 
visade ibland upp olika sidor och ibland följde de samma linje. Dock tycker vi oss ana en 
strävan efter objektivitet i båda tidningarna. 
 
Det har varit intressant att se vad bilden av irakierna har varit. Trots att de har skildrats som 
olika folkslag, så tycker vi oss ändå våga påstå att de framstår som ett ganska homogent folk. 
Varför väljer man att visa upp dem på detta sett? Många av människorna som läser DN och 
NY Times har aldrig varit i Irak och kommer troligtvis aldrig att åka dit. De känner ingen 
direkt samhörighet med människorna där, då de är långt borta och i en hel annan ”typ” av 
värld. För sin egen skull är det säkert lättare att se människorna som en homogen grupp som 
tycker mer eller mindre likadant. Detta gör det också lättare för tidningarna att presentera 
denna typ av bild av irakierna. Vi tror dock inte att detta är något unikt för Irakkrisen utan det 
sker säkerligen samma sak runt om i världen. Kanske kan det vara något för oss alla att tänka 
på i framtiden? 
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