
2005:158 SHU

E X A M E N S A R B E T E

Politikens medialisering

 Fredrik Hansson

Luleå tekniska universitet

Samhällsvetenskapliga utbildningar
Statsvetarprogrammet C-nivå 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Samhällsvetenskap

2005:158 SHU - ISSN: 1404-5508 - ISRN: LTU-SHU-EX--05/158--SE



1. Inledning 
Det som väckte intresse var att titta på medias urval av vad som de anser vara viktigt att 

belysa inom politiken och vad som är av mindre väsentlighet. Många anser att media ha en 

otrolig makt att kunna sortera och välja vilken agenda som skall sättas på dagordningen. 

Vilken maktfaktor har media egentligen när de ska beskriva den så kallade verkligheten?  

 

Den ”verklighet” som media lyfter fram är den verklighet de flesta av oss tar del av, så visst är 

det intressant att veta vad media väljer att belysa. Vill de bara lyfta fram de som säljer eller 

förmedla det som verkligen är viktigt och relevant för politiken?  Vem är det som sätter den 

politiska agendan medborgarna, politikerna eller journalisterna? Det kanske inte finns något 

bra svar där utan att det råder ett samspel däremellan eller så kanske det är en ständig 

dragkamp som måste finnas för att hålla en jämn balans. Håller i så fall denna dragkamp på 

att tunnas ut och har vi en övervikt åt ett av hållen. 

 

Blir det någon skillnad om en journalist använder sig av ordet terrorist istället för soldat?  

Det finns många intressanta frågor som berör politisk retorik och begreppsanvändning som 

verkligen är dagsaktuella och som vi stöter på dagligen i det masskommunikationssamhälle 

som vi lever i. Varför blir vissa saker nyheter när andra inte blir det? Vad är det  egentligen 

för faktorer som styr det? 

 

Journalisterna är förknippade med närmast mytomspunna perspektiv på journalistens uppdrag 

i samhället. Det saknas verkligen inte ideal om hur journalisten bör uppträda. Men som Lars 

Nord uttrycker det i sin bok Spelet om opinionen så bör journalisten besitta en osannolik 

kombination av Tintins rättskaffenhet och Guillous grundlighet och ständigt vara inriktad på 

att avslöja oegentligheter i maktens kretsar. Men idealet har inte alltid legat nära verkligheten. 

Snarare uppvisar journalistrollen historiskt sett en rad varianter som pendlar mellan en lojal 

megafonfunktion och en självständig yrkesutövning präglad av högst professionella 

bedömningar (Nord 1997, 49).  
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En alldeles särskild kritik mot det professionella journalistidealet har i Sverige utvecklats av 

statsvetaren Olof Petersson som varnat för följderna av en alltför konsekvent tillämpad 

”journalism”, en slags journalistideologi som börjar genomsyra allt större sektorer i samhället. 

Medan begreppet journalistik kan ses som en beskrivning av journalistens yrkesnormer så 

menar han att det i mer teknisk mening mena den uppfattning av samhället som journalisten 

lever i (Petersson, 1996 Nord 1997, 66).  
 

Pettersson menar även att journalismen kan kännetecknas av en samhällsuppfattning där tre 

grupper existerar: makthavare, vanliga människor och journalister. Pettersson beskriver själv 

journalismen utifrån de professionella egenskaperna. Att de har samma syn på det yrke som 

de utövar. Han förklarar journalistkollektivets enhetlighet inte så mycket i sociala termer, som 

med den gemensamma utbildningen och de yrkesnormer vill han betona som viktig grund för 

dess kollektivkänsla (Nord 1997, 67).  

 

Att vi lever i en värld som är full av konflikter och krigssituationer är vi alla medvetna om 

och det är inte det lättaste att rapportera från dessa typer av händelser. Med ökade krav på 

journalistiken att de ska gå fort och man ska vara först med nyheter så ökar stora problem med 

tillförlitligheten på materialen. Från att en nyhet visas i tidning eller TV så passerar den 

många ”slussar” innan den kommer fram. Dessa slussar brukar man kalla för gate-keepers och 

fungerar som sållare av nyheter. Vilka är dessa gate-keepers och har de någon påverkan?    
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2. Syfte och frågeställningar 
Jag tänkte granska medias roll som maktfaktor och titta på det problem som kan uppstå när 

man ska beskriva hur informationen behandlas och vilket problem som medier och 

journalister står inför när de ska beskriva den så kallade verkligheten. Min tes är att medias 

makt håller på att växa sig större med den utveckling som sker inom masskommunikationen. 

Balansen mellan de tre aktörerna medborgare, politiker och journalister tenderas att stärka 

journalistens roll som maktfaktor. Jag ska försöka beskriva vilka problem som finns inom 

journalistiken och olika aspekter som man måste ta hänsyn till inom journalistiken. 

 

Huvuduppgiften blir att med hjälp av olika exempel av journalistik från Irakkriget visa vilken 

roll media kan betyda när det gäller krigsrapportering och den påverkan som vi medborgare 

utsätts för. Uppsatsens syfte blir att studera medias svåra förhållningssätt när de ska beskriva 

den så kallade verkligheten. Jag kommer även att belysa politikens betydelse när man talar om 

politisk retorik och olika typer av begreppsanvändning som både journalister och politiker 

använder sig av. Det är själva granskningen av hur information förmedlas på vilket sätt det 

uttrycks och vilka konsekvenser detta kan få för medborgarna som är det centrala.  

 

Hur ser människor på media och vilken roll har media i vårt samhälle som vi lever i? Detta är 

säkerligen inte frågor som gemene man går och grubblar på, men som alla säkert förstår så är 

det viktiga saker som påverkar och berör oss alla.  Med hjälp av olika litteratur och kända 

svenska kvällstidningar skall jag försöka exemplifiera olika rapporteringar kring Irak kriget 

som visar och stärker den teori som ligger till grund för mitt påstående om att media har en 

stor och ökad betydelse som maktfaktor. 
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3. Metod 
Denna uppsats har en teoretisk anknytning och kommer till största del bestå av en 

litteraturstudie. Uppsatsen kommer att vara präglad av ett kvalitativt angreppssätt och av 

deskriptiv karaktär där mina egna reflektioner och analyser kommer att diskuteras i en 

slutdiskussion. Min ambition är att studera relativt nyskrivna artiklar från tidningars 

nätupplaga för att få så färsk information som möjligt angående en sån aktuell händelse som 

Irakkriget.  

 
 3.1 Material 

Med hjälp av Aftonbladets nätupplaga så kommer jag att visa på exempel från Irakkriget som 

visar på hur media sköter sin roll när de framställer viss rapportering. Jag vill visa genom 

empiriska exempel från dessa artiklar som kan ge stöd av mitt teoretiska resonemang om 

medias svåra roll att beskriva verkligheten. Det kommer även att finnas andra exempel som 

visar på andra krigssituationer än Irak kriget. Kommer även att använda mig av litteratur för 

att göra mina exemplifieringar. 

 

3.2 Källkritik  

Jag bedömer även att de material som använt för min teoretiska referensram är vetenskapligt 

tillförlitligt och att de artiklar som kommer att tas med alltid ska granskas kritiskt av läsarna. 

De material som kommer att liggas inför granskning för att visa på medias verksamhet eller 

brister kan inte garanteras vara 100 % korrekta fakta, men eftersom det inte är själva 

innehållet i dessa artiklar som denna uppsats utgår ifrån så är det av mindre betydelse. Det är 

själva granskningen av hur det förmedlas - på vilket sätt det uttrycks och vilka konsekvenser 

detta kan få för medborgarna som läser det. 

 

3.3 Disposition  

I inledningen av uppsatsen kommer det att finnas en historisk bakgrund om medias roll och 

betydelse för vårt samhälle, sen kommer det ett teoretiskt avsnitt som beskriver olika 

teoretiska modeller inom medieforskning. Jag försöker beskriva vilka problem som finns 

inom journalistiken och olika aspekter som man måste ta hänsyn till inom journalistiken. 

Inom denna teoretiska ram så kommer retorik, begreppsanvändning, masskommunikation, 

feedback mm att förklaras. Därefter kommer det en empirisk del där jag med olika exempel 

visar på medias svårigheter och makt att beskriva verkligheten. Skillnader mellan 
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västerländsk media och arabisk media kommer att finnas med i olika exemplifieringar, men 

för den delen går jag inte in och fördjupar mig mellan västerländsk och arabisk media. Med 

hjälp av mitt teoretiska resonemang kommer jag att lägga fram en tes om att makten håller på 

att vridas mer från medborgarna och politikerna till journalisterna.       

 

4. Massmedias historia 
För att göra det lättare för läsaren att komma in i resonemanget om media, kommer här en 

beskrivning om massmedias historia - vilken utveckling och påverkan den har haft på 

samhället.  

 

Möjligheterna till indirekt, enkelriktad, opersonlig och samtidig kommunikation var mycket 

begränsade före utvecklandet av boktryckarkonsten. Förr i tiden dominerades kommunikation 

mellan människor i form av muntligt eller skriftligt bruk. I ett stamsamhälle under stenåldern 

eller i den medeltida byn klarades huvuddelen av den nödvändiga informationsförmedlingen 

på detta sätt (Hadenius & Weibull 1993, 15-16). 

 

Även om boktryckarkonsten kom att bli viktig för masskommunikationens utveckling måste 

det samtidigt framhållas att denna i sig varken var en nödvändig eller tillräckig förutsättning 

för masspridd information. Det dröjer mer än hundra år från det att boktryckerierna hade 

introducerats till dess att den användes till något som kan likna tidningar. Först i början av 

1600-talet började tryckta publikationer av nyhetskaraktär att komma regelbundet. Både 

ekonomiskt och politiskt fanns ett ökat behov av detta (ibid.16).  

 

I och med att kapitalismen bredde ut sig och det ekonomiska intresset ökade så kom tidningen 

ofta att bli förlängningen av de stora marknaderna. Där utbytte människor både varor och 

nyheter. När kravet på snabb nyhetsinformation ökade började man ge ut nyhetsblad som 

redovisade vad som hände mellan marknaderna, men det handlade givetvis om små tidningar 

spridda till en liten grupp människor. I början av 1800-talet började vissa förändringar ta 

form. Utvecklingen kan sättas i samband med den nya medelklassen framväxt och den 

industriella omvandlingen av samhället. Industrialismen innebar inte bara en lång rad nya 

tekniska landvinningar, utan även ett nytt samhälle började ta form. Det började finnas behov 

för effektiva informationskanaler för både människor i allmänheten och städernas 

varuproducenter och affärsmän. Den muntliga och skiftliga kontakten var inte nog effektiv för 
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att ge den ordentliga överblicken, man var tvungen att försöka hitta nya lösningar. Det 

uppstod därför en marknad för olika slag av massmedier. De nya klasserna i industrisamhället 

blev en förutsättning för en expanderande dagspress, där lokala boktryckeriägare ofta blev 

tidningsutgivare (ibid.16). 

 

Massmediernas expansion var en konsekvens av det moderna industrisamhällets framväxt. 

Det var nu medierna kunde vara den avgörande faktorn mellan att vinna eller försvinna. 

Kunskap som man skaffade genom tidningen kunde vara det försprång man behövde för att 

klara sig i den hårda konkurrensen. Men mediernas framgångar påverkades givetvis också av 

andra faktorer. En sådan var de politiska krafterna och den successiva demokratiseringen som 

skapade förutsättningar för en politiks debatt. En annan faktor var den ekonomiska 

situationen, där särskilt framväxten av en annonsmarknad kom att betyda mycket för att göra 

tidningarna billigare för läsarna (ibid.16). 

 

4.1 Teoriavsnitt 

Från att ha fått en liten bakgrund till medias och masskommunikationens framväxt så följer 

här ett kapitel som förklarar teoretiskt om en teorimodell inom masskommunikation. Det går 

att prata om olika typer av kommunikation, till exempel transportsystem som binder samman 

landet. Det kan både handla om transportleder och det som förflyttas på dem. Man kan säga 

att detta handlar om fysisk kommunikation. Men det går även att prata om en annan typ av 

kommunikation som kallas masskommunikation och gäller den symboliska 

kommunikationen. Med detta menas hur olika slags budskap – kunskaper, upplevelser och 

åsikter förmedlas i ett samhälle. Det handlar om hur människor tar del och förmedlar de 

budskap de får av omvärlden (Hadenius & Weibull 1993, 12). 

 

Vid studier av människors kommunikationssituation används olika modeller för att beskriva 

hur kommunikationsprocessen går till. Ett vanligt sätt att illustrera mediernas roll för 

människors information om omvärlden är att betrakta dessa som ett slags filter. Eftersom vi 

inte själva kan ta del av allt som händer i vår omgivning kommer mycket av de kunskaper och 

värderingar vi tillägnar oss att förmedlas från massmedier av olika slag (ibid.12).  
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Visserligen har vi alla en personlig erfarenhet av omvärlden eller har fått kunskaper om den 

från andra människor vänner och bekanta eller arbetskamrater. Det är omöjligt som enskild 

person att vara överallt i omvärlden så det är en liten del av omvärlden som vi klarar av att 

bevaka på detta sätt. I övriga fall är det som regel massmedier som fungerar som våra 

förlängda sinnen. Det finns olika modeller för att beskriva hur människor tar del av 

information (ibid.13). 

 

4.2 Teorimodellen 

Den mest kända modellen är den som i varje kommunikationssituation har en sändare och en 

mottagare. Sändaren överför ett meddelande till mottagaren genom något slag av medium 

eller kanal. Medium menas på vilket sätt meddelandet överförs. Det finns dessutom massa 

olika sätt att bygga ut det budskap som sändaren vill förmedla till mottagaren och det budskap 

som mottagaren verkligen uppfattar. Med hjälp av detta får man underlag för bedömningar av 

förhållandet mellan det syftet som sändaren hade med sitt budskap och den effekt som faktiskt 

uppnåddes (ibid.13).  

 

Alla kommunikationsprocesser är givetvis inte av detta slag. Tvärtom är större delen av vår 

kommunikationsmiljö fylld av budskap som inte är målinriktade. Människor är ständigt 

omgivna av ett brus av information. För att förstå vad som händer i en 

kommunikationsprocess är det därför viktigt att ta hänsyn till den omgivning i vilken den 

pågår.  

 

När människor uppmärksammar ett visst meddelande sker detta normalt i konkurrens med 

andra meddelanden som samtidigt finns omkring oss. Man utsätts ständigt för olika slag av 

påverkan från omgivningen. Detta inverkar på vårt sätt att ta emot de budskap som sprids. 

Men vår upplevelse av budskapen påverkas inte bara av situationen just då vi nås av dem, 

utan av hela vår bakgrund: uppfostran, utbildning och livserfarenhet har stor betydelse för hur 

vi uppfattar och tolkar meddelandet (ibid.14). 
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4.3 Feed-back 

Omgivningens påverkan på kommunikationssituationen brukar ibland beskrivas som en 

störning eller brus. Så länge mottagaren har direkt kontakt med sändaren är dock sådana 

kommunikationsproblem ofta av ringa betydelse. I ett vanligt samtal kan man helt enkelt fråga 

”sändaren” vad han eller hon menar, om något som sägs inte uppfattas eller verkar oklart. 

Denne får då möjlighet att förklara sig ytterligare och göra sig förstådd. En sådan växelverkan 

brukar betecknas återkoppling eller feed-back och är vad man brukar kalla 

direktkommunikation, där sändare och mottagare har omedelbar kontakt med varandra 

(ibid.14). 

 

I kommunikationsprocessen där massmedier ingår saknas som regel den direkta kontakten 

mellan sändare och mottagare. Det finns istället massor med mottagare till det som förmedlas 

och det är sällan som någon direkt feed-back finns med i bilden. Man brukar därför tala om en 

masskommunikationsprocess. Fyra egenskaper skiljer ut denna från den direkta 

kommunikationen: 

 

1. Masskommunikationen är indirekt. Den måste alltid gå genom någon form av 

tekniskt medium. Sändaren är skild från mottagaren i tid och/eller rum. 

2. Masskommunikationen är enkelriktad. Någon feed-back eller återföring som direkt 

påverkar sändaren är omöjlig. 

3. Masskommunikationen är ”opersonlig” eller offentlig. Sändaren vet således inte 

alltid vem eller vilka som lyssnar på hans meddelande. Budskapet i en 

masskommunikationsprocess är inte heller riktad till en enskild person utan till en 

grupp. 

4. Masskommunikation är samtidigt. Genom massmedier når sändaren en stor mängd 

människor vid ungefär samma tidpunkt. (ibid. 14). 
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Även om mottagarna på detta sätt beskrivs som den sista länken i 

masskommunikationsprocessen, så är det emellertid bara en del i den större samhälliga 

processen. Det innehåll som sägs i medierna ger som regel upphov till diskussioner hemma 

eller på arbetsplatsen. Masskommunikation och direktkommunikation växelverkar och bildar 

tillsammans det samhälleliga kommunikationssystemet. För att förstå mer och få större 

inblick i den komplexa kommunikationsprocessen kommer nästa kapitel handla om gate-

keepers (ibid.15).  

 

5. Gate-keeper 

Stig Hadenius och Lennart Wiebull resonerar om det begreppet Gate-keeper. Vad är det är för 

något och vilken betydelse har det genom nyhetsprocessen? I nyhetsprocessen sker ständigt 

ett urval på olika nivåer under processens gång. Endast en mycket liten del av det material 

som kommer in till en nyhetsbyrå eller finns tillgängligt på nyhetsfilm utnyttjas. De flesta 

nyhetsbyråer nyttjar inte all nyhetsinformation som de får in. Man brukar säga att 

utnyttjandenivån ligger på mindre än 10 procent. Nyhetsströmmen är alltså ”trattformad” med 

en stor input till den internationella nyhetsbyrån och en liten output hos en lokal tidning i ett 

särkilt land (Hadenius & Weibull 1993, 275-276). 

 

För att ha en term för det urval av nyheter som äger rum på nyhetsbyråer och i massmedier, 

lanserade den amerikanske psykologen Kurt Lewin begreppet ”gate-keeper”. Denna term som 

ursprungligen gällde människors behandling av information, har visat sig ha en avsevärd 

slagkraft och har blivit en allmän benämning på all gallring av material som äger rum i 

massmedierna (ibid.276).  

 

Nyhetsströmmarna måste passera genom en rad ”slussar” för att nå mottagaren. Varje gate 

innebär en risk för nyheten; den kan kasseras, omarbetas eller förkortas. Den person som har 

ansvaret för nyhetens behandling är den s.k. gate-keepern. Författarna skriver att termen gate-

keeper är olycklig så till vida att den kan föra tankarna till enskilda personer. Många forskare 

och debattörer har velat mena att det är de enskilda redaktörerna, journalisterna eller 

redigerarna som har ett avgörande personligt inflytande över nyhetsströmmen. Att höra deras 

åsikter skulle spela en stor roll vid urvalet (ibid.276f).  
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I en kritik av den västerländska nyhetsförmedlingen har följande åsikter om gate-keepern 

framförts: 

 

”Det som tillskrivs en nyhetsbyrå är produkten av en lång rad personliga bedömningar och 

övervägande om vad som skall tas med och vad som skall utelämnas i skildringen av en 

händelse. Alla personer som på någon punkt under nyhetens väg bearbetar telegrammet är 

formade av sin miljö och har personliga politiska värderingar som självfallet färgar deras 

arbete.” (ibid.277).  

 

Enligt detta synsätt som beskrivs här ovanför sätter man personen i centrum för det avgörande 

i valet av nyhetssortering. De skulle som beslutfattare ha en avgörande roll i att deras 

värderingar skulle prägla utseendet på nyhetsströmmen. Men det har gjorts undersökningar 

som visar på att gate-keeper-processen inte har så stor betydelse vad gäller individuella 

faktorer.  

 

En gate-keeperanalys av en nyhetsbyrå måste utgå från det material som kommer in till byrån 

och sedan studera det materialet. De forskningar som gjorts på detta område har visat 

tämligen små variationer. Man har bland annat undersökt hur olika byråer, ämnen och länder 

behandlats av tidningar, radio, TV och nyhetsbyråer. Skillnaderna mellan olika personer som i 

en experimentell situation fått värdera nyhetstelegram har visat sig vara obetydliga. Personens 

roll i nyhetsprocessen har visat sig vara begränsad (ibid.277).  

 

Det finns andra faktorer som spelar en större roll vad gäller sorteringen av nyheter. Det kan 

vara nyhetsproducenterna, nyhetsföretagen, de ekonomiska resurserna eller generella 

nyhetspolicyn. Nyhetsutbudet från en nyhetsförmedlare bestäms huvudsakligen av: (1) det 

nyhetsföretag som har hand om förmedlingen, dess allmänna policy och de resurser det har till 

förfogande, (2) de producenter som levererar materialet till företaget och (3) de abonnenter 

som materialet förmedlas till. 

 

Den journalistiska arbetsgruppen eller redaktionella miljön spelar självklart en viktig roll. 

Hela situationen är beroende av vilket samhällssystem och tidsanda, där nyhetsförmedlingen 

äger rum. En redaktör påverkas av företagets normer och regler. Om byråerna har goda 

tillgångar samt de intressen och förväntningar som man tror kan finnas där ute. 

Nyhetsprocessen är ett system som påverkar flera involverade aktörer i systemet (ibid.279). 

 10



 

Författaren i bok Massmedier en bok om Press Radio och TV  vill påpeka att det är viktigt att 

inte överdriva de enskilda journalisternas betydelse i nyhetsprocessen. Det som kallas gate-

keeping är i praktiken en fråga om en rad redaktionella beslut. Många av dessa görs 

rutinmässigt och är påverkade av en bestämd redaktionell tradition inom varje medium. Detta 

system av balans mellan olika intressen är i allmänheten mycket segt och trögt. Det finns en 

viss problematik med att åstadkomma förändringar (Hadenius & Weibull 1993). 

 

6. Den nya professionalismen 
Det sägs att dagens politiska journalistik kännetecknas av professionalism. Ett journalistiskt 

förhållningssätt till makten som präglas av oberoende ställning, kritisk granskning och 

rationell nyhetsvärdering. Oftast goda ideal men som ibland har svårt att samverka. Flera 

medieforskare har pekat på risken för att professionaliseringen och avpolitiseringen av 

medierna också leder till förutsägbarhet.  

 

En överraskande bagatell kan få mer utrymme än en viktig händelse. Den positiva sidan av 

journalistikens professionalisering är den tydliga strävan av objektivitet, integritet och 

självständig granskning. Den negativa sidan är att professionaliseringen tenderar att leda till 

en mer likgiltighet av de journalistiska arbetsutövningen.   

 

Därigenom försvåras de höga mål som ligger bakom professionaliseringen eftersom den blir 

mer förutsägbar och lättare att förutse för politiska och ekonomiska makthavare. Granskande 

journalistik har alltid oroat makthavarna och det är bra att den granskande journalistiken 

finns. Granskande journalister som beter sig likadant hela tiden blir dock snart lättare att 

genomskåda (Nord 1997, 59-60).  

 

Om det nu verkligen existerar en professionalisering av journalistiken så borde fördelarna 

vara många. Bättre utbildade journalister bör kunna förklara ett allt mer komplext samhälle. 

Med objektivitet som huvudmål bör de också kunna ge medborgarna relevant information om 

den politiska situationen.  

 

För trovärdigheten och opinionsbildningen i det öppna samhället synes professionaliseringen 

av journalistiken vara välgörande. Det hindrar nu inte att negativa effekter av denna 
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professionalisering också framhålls i debatten. Mer kanske i USA än hittills i Sverige sägs 

professionaliseringen ha bidragit till mer maktperspektiv i rapporteringen.  

 

Eftersom journalisternas objektiva rapporteringsideal i allmänhet också förutsätter en närhet 

till nyhetskällorna i makthavarkretsar. Detta arbetssätt minimerar behovet av att tvinga 

inhämta information på obekanta områden och av obekanta aktörer. (Ur Nord 1997, 61; 

Falwell, 1996).  

 

Daniel Hallin har i sin forskning utgått från att det existerar tre olika sfärer i den politiska 

journalistiken. Till den första kategorin tillhör frågor om gemensamma samhällsvärderingar 

som behöver stöd och där en förenklad världsbild ställer det onda mot det goda. Ofta blir 

sådan rapportering smått patriotiska där det inte finns några behov av att presentera en 

avvikande mening till det dominerande synsättet. Den andra sfären kallar han för de 

accepterade konflikterna och det kan gälla en valrörelse där erkända politiska motståndare 

bekämpar varandra och konkurrerar hårt. Sådana konflikter rapporterar media gärna om. 

Tredje sfären är de ej accepterade konflikterna som kan röra sig om nya konfliktmönster, 

kritik av befintliga maktsystem och frågor som den politiska eliten inte har intresse av att se 

belysta. (Ur Nord 1997, 61;  Zaller, 1992).   

 

Det har blivit en mer likartad journalistik där den större massan av journalister agerar på 

samma sätt. Man tappar den enskilda subjektiviteten som gör att nyheterna blir 

mångfasetterade och annorlunda (Nord 1997, 62).  

 

En konsekvens av den professionella hållningen är att politiken till varje pris måste beskrivas 

som något som primärt inte direkt hänger ihop med några relationer mellan makthavare, 

massmedier och medborgare. Den får inte beskrivas utifrån hur journalisten subjektivt 

uppfattar relationerna. Det leder i allmänhet till att politiken antingen måste beskrivas som en 

administrationsfråga eller som präglad av personstrider. I båda fallen står medierna utanför 

som betraktare av skeendet. En sådan professionell och traditionell journalistroll kan 

paradoxalt bidra till ökad politisk passivitet i samhället eftersom politiken hela tiden beskrivs 

som något som inte berör vanliga människor i deras dagliga liv (ibid.62). 
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En kritisk synpunkt har varit att professionella journalister i alltför stor utsträckning ställt sig 

utanför det offentliga samtalet. Ibland saknar man att journalisten inte återger den bild av 

verkligheten som politiker eller medborgare befinner sig i.(Nord 1997, 62).  

 

6.1 Petterssons kritik 

I inledningen av denna uppsats riktades det kritik av Olof Pettersson mot den professionella 

journalistiken. Jag tänkte fortsätta att utveckla detta resonemang och se vad Petterson menar 

med sin kritik.   

 

I denna kritik av professionalism och de arbetsvillkor den skapar har särkilt framhållits att den 

i praktiken inte klarar av att uppfylla de stolta kraven om kritisk granskning utan snarare ger 

en ”medievriden” verklighetsbild. Det finns en väl dokumenterad och avsevärd skillnad 

mellan journalisternas storslagna ambitioner och den verkliga inriktningen av deras arbete  

(Nord 1997, 67). 

 

Journalisten vill nämligen helst kunna sätta in saker i ett större sammanhang, vara 

självständiga kritiker och ge en röst åt de svaga i samhället. I verkligheten lyckas de dock 

allra bäst när det gäller att skildra det oväntade, att underhålla folk att koppla av samt när det 

gäller information från makthavarna (ibid.67). En skillnad som Petersson förklarar med att 

journalisternas arbetsrutiner och den redaktionella arbetsledningen inte gynnar de ideal som 

journalisterna själva bekänner sig till. Mediernas egna arbetsrutiner favoriserar de dramatiska 

och oväntade personhistorierna på de stora sammanhangens bekostnad.  

 

Mycket på grund av att de är svårare att få fram en bild av helheten, men dels också för att 

nyheter har ett pris och den ökade konkurrens situationen ställer krav på effektivitet. Många 

journalister kan anse att det är lättare att skriva en bra text om en tam älg än om en myglande 

politiker (ibid.67f).  

 

Det man genast kan börja fundera över i det ovannämnda är vad är det för något som 

egentligen blir en nyhet? För att beskriva detta lite närmare så tar jag hjälp av Lars Nords bok 

som på ett mycket bra sätt förklarar varför vissa saker blir nyhet men andra inte. 
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7. Vad blir en nyhet och varför? 

Antalet tänkbara nyheter är oerhört mycket fler än vad som faktiskt blir ”riktiga” nyheter i 

medierna. Frågan är då vad som utmärker de nyheter som passerar igenom nyhetsprocessen. 

Det som görs av redaktionen är en nyhetsvärdering.  Den kritik som medierna ofta får höra är 

att de ”vinklar” eller bara skriver om det som säljer. De menar att de bilder som kommer ut 

inte stämmer med verkligheten. Journalisten sägs förkorta och ”vinkla” på ett sätt som gör att 

mottagarna missleds. Journalisterna å sin sida försvarar sig med att deras uppgifter är att på ett 

kritiskt sätt förmedla nyheterna samtidigt som man måste förenkla innehåller så att 

komplicerade saker kan göras begripligt. (Heradstveit Bjorgo 1996)  

 

Vad nyhetsvärdering är kan vi utläsa genom en analys av vilka händelser som presenteras i 

medierna. Ett sådant perspektiv ger också en ytterligare belysning av journalistrollen. I de fall 

där det finns klara och allmänt accepterade normer för nyhetsvärderingen blir utrymmer för 

enskilda journalister eller redaktioner mindre. I motsatt fall om nyhetsbegrepp är vagt är 

möjligheten att komma med egna personliga värderingar större. (Berglez, SOU 1999:126, 80). 

 

Det tas även upp saker som att en nyhet i ett land inte behöver vara nyhet i ett annat land 

därför att det finns olika normer för vad som är en nyhet från land till land. Det har skett 

förändring över tid. En av de första som gjorde ett försök med en generell definition av det 

västerländska nyhetsbegreppet var den amerikanske journalisten Walter Lippman. Redan 

1924 förklarade han att det väsentligaste var att journalisten trodde att det fanns respons hos 

allmänheten för nyheten. Kravet på en nyhet var att den (a) skulle väcka känslor hos 

mottagaren och (b) erbjuda läsaren en möjlighet till identifikation. Lippman menade att det 

väsentligaste var nyhetsmannens föreställningar om konsumentens känslor.(ibid. 80f) 

 

Peter Berglez reder tydligare ut skilda uppfattningar mellan denna Lippman och en man som 

heter Dewey. Lippman och Dewey besitter skilda uppfattningar om hur relationen mellan 

institution och medborgare ska se ut i det moderna samhället. Enligt Lippmans ideal borde 

massmedierna enligt kommunikationsvetenskapen sträva efter att sända faktainnehåll till 

mottagarna. Meningen är att mottagaren skall avläsa detta på ett korrekt sätt. På så sätt ska 

alla kunna få samma typ av information. (Berglez, SOU 1999:126, 87). 
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Deweys perspektiv på samma problematik är helt i motsatts med vad Lippman tänker.  

Dewey menar att innehåll finns inte till förrän det har tolkats och analyserats av mottagaren. 

Det räcker inte med att bara passivt ta till sig innehållet, man måste även vara aktiv och 

granska det (Berglez, SOU 1999:126, 87). 

 

Ett par norska pressforskare – Einar Ostgaard och Johan Galtung – bidrog redan på 1960-

talet till en ytterligare precisering av de nyhetskriterier som tillämpas i Västvärlden. 

Ostgaard har kommit fram till att det finns två huvudkomponenter som är avgörande vid alla 

nyhetsvärderingar: (a) idententifikation och (b) sensation. Till ”identifikation” har Ostgaard 

fört följande underkategorier: 

1. Händelsens förmodade betydelse för läsaren  

2. Kulturell närhet 

3. Intresse för eliten 

4. Personifiering 

 

Till ”sensation” har satts följande underkategorier: 

1. Ovanligt 

2. Oväntat 

3. Händelser med okänd utgång 

 

Den händelse som skulle ha det största nyhetsvärdet vore således en ovanlig, oväntad 

händelse med okänd utgång och som samtidigt har stor betydelse för läsaren och äger 

”kulturell närhet”. Dessutom skulle nyhetsvärdet höjas om händelsen har intresse för ”eliten” 

och om personifiering är möjligt. I den mån en händelse endast uppfyller en del eller något av 

kraven sjunker dess värde på nyhetsbörsen (Berglez, SOU 1999:126, 88). 

 

En undersökning av John McManus som omfattade amerikanska lokal-TV stationer fann att 

marknadsaspekten är klart mer dominerande än den journalistiska vid en sammanvägning av 

hur nyheter upptäcks, väljs ut och presenteras. McManus kommer till slutsatsen att 

nyhetsbeslut är komplexa, och bottnar i både kommersiella och journalistiska avvägningar, 

men där det kommersiella ofta kommer till fördel på grund av de ekonomiska aspekterna 

(Nord 1997, 69). 
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Nyheterna blir inte främst bilder av verkligheten, utan ses som vilken vara som helst som 

anpassas till marknadens krav. Av stor vikt är därför de ekonomiska förutsättningar som ges 

för det redaktionella arbetet. Styrs medierna helt efter marknadsekonomiska principer, 

kommer dessa förr eller senare i konflikt med journalistiska mål. Blotta tendenser till en sådan 

målkonflikt gör att nyhetsproduktion delvis är en kommersiell verksamhet, styrd av krav på 

billig produktion eller stor publik konsumtion av de presenterade nyheterna (Nord 1997, 69).  

 

8. Medborgarjournalistik 
Lars Nord skriver om konstruktiva förslag för att bättra den journalistik som råder i dagens 

samhälle. Ett av förslagen han pratar om är något som han kallar för medborgarjournalistik. 

Medborgarjournalistiken kan ta sig olika uttryck i olika medier, det som förenar utövarna är 

en gemensam syn på journalistik som skiljer sig från den mer konventionella eller 

professionella präglade (Charity, 1995).  

 

Medborgarjournalister anser exempelvis att dagens journalistik inte fungerar tillfredställande, 

utan måste förändras i grunden. Gamla metoder måste omprövas, experiment och kreativitet 

tillåtas parallellt med en ökad insikt i hur demokrati fungerar. Därtill måste medborgarna få 

större plats i medieinnehållet genom att de frågor de finner angelägna lyfts fram.  

(Nord 1997, 80). 

 

Den konventionella inställningen i dessa frågor är helt annorlunda. Journalistiken anses 

fungera tillfredställande redan nu, även om arbetssättet kan förbättras. Redaktionella 

experiment sägs hota en opartisk och saklig journalistik och därtill äventyra mediets 

trovärdighet. Det politiska livet anses ge rika möjligheter till folkligt deltagande. 

Journalistiken måste acceptera att vissa människor väljer att inte engagera sig i 

samhällsfrågor. Dessutom är nyhetsarbete ett krävande arbete, som inte kan överlåtas till dem 

som ska ta del av dessa nyheter. Nyhetsarbete kräver kunskaper och måste utföras av 

redaktionen. Det ligger enligt denna syn också en fara i att journalister tror de kan få det 

offentliga samtalet att fungera när bristerna ligger betydligt djupare. Journalistiken kan inte 

rädda eller stärka demokratin på egen hand (ibid.80).  
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9. Politik som retorik 

Det är viktigt att belysa den politiska maktfaktoraspekten. I kommande avsnitt förklaras 

begrepp som politiker kan utnyttja i sin form av påverkan att presenteras.  

Politisk påverkan kan bara ske genom en eller annan form av kommunikation. Sådan 

kommunikation som har för avsikt att övertyga kallas för retorik. Att övertyga bygger på 

förmåga att organisera verklighetsuppfattningen och erfarenheterna hos de som skall 

övertygas på ett sådant sätt att de uppfattas som naturliga och självklara (Heradstveit & 

Bjorgo 1992, 11-12).  

 

Retorikern försöker få omvärlden och lyssnarna att se världen på det sätt som han vill och om 

han lyckas med det så har han kommit långt med sin målsättning. Att få folk till att engagera 

sig och göra det som retoriken vill få ut med sitt budskap (ibid.11f).   

 

9.1 Retorik och propaganda 
Om något kallas för att vara ”bra retorik”, så är det gärna detsamma som propaganda, 

lurendrejeri och tomma, upplåsta ord. I facklitteraturen används däremot begreppet på ett mer 

neutralt sätt, och det är så det beskrivs i boken Politisk kommunikation som är skriven av 

Daniel Heradstveit och Tore Bjorgo.  

 

Retorik är att övertyga, och sådan övertygande kan i princip användas för både gott och ont.     

Författarna skriver att det är sant att Hitler var en stor retoriker, men det var också Martin 

Luther King. Under historiens gång har retorik använts för att förföra folk såväl som till att 

frigöra folk, till att förvränga sanningen såväl som till att berätta sanningen. 

 

Ända sedan Aristoteles har retoriska teoretiker försökt att skilja mellan ”dålig” och ”god” 

retorik. Propaganda betyder att man övertygande med alla möjliga medel, där man 

manipulerar lyssnarna med hjälp av agitation och felaktiga slutsatser. På det sättet döljer man 

sanningen och kanske lurar lyssnaren. Den ”sanna” retoriken bygger däremot på sakliga 

argumentationer och dialoger och kan därför vara ett medel för förståelse och upplysning 

(Fafner 1985).  
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9.2 Retorik och fakta 
Retorik i den politiska arenan är först och främst en form av dragkamp om värderingar. 

Politik är ofta mer en fråga om referensramar, attityder och värderingar än om kunskap och 

fakta. Politiker utmålar sig gärna för att kunna beskriva den sanna bilden av verkligheten utan 

att det behöver vara någon som granskar det hela och ser om sanningsinnehållet eller fakta 

påståendet är sant. Folk handlar inte utifrån hur världen är, utan så som de tror att världen är.   

Den verklighetsbild som man själv är uppväxt med har man ofta som utgångspunkt för den 

verklighetsbild man skapar (Heradstveit & Bjorgo 1992, 12-13).  

 

Om vi till exempel skall analysera retoriken i konflikten mellan Israel och palestinierna, 

kommer vi att finna en rad faktapåståenden som står mot varandra. Detta gäller inte minst 

frågan om orsakerna till att 6-800.000 Palestina –araber blev flyktingar i samband med 

krigshandlingarna under 1947-49 då staten Israel bildades.  

 

Palestinierna hävdar att de med våld blev utkastade från sina hem, och att sionisterna utförde 

massakrer i palestinska byar på landsbygden för att driva ut dem från landet. Från israeliskt 

håll påstås det att palestinierna frivilligt gav sig iväg efter att de blivit uppmanade till det av 

arabiska ledare. De arabiska arméerna skulle kunna rulla fram för att krossa den israeliska 

staten utan hinder i vägen.  

 

Det är givetvis inte utan intresse vad som faktiskt hände. Författaren menar att det är en 

uppgift för historikerna. Men skall man förstå hur dessa påstående fungerar politiks idag, 

måste man se hur de utvalda faktauppgifterna användes för att underbygga intressen och 

argumentera för bestämda lösningar på konflikten. De två versionerna av det som hände för 

nästan fyrtio år sedan har mindre att göra med dåtiden än med de politiska situationerna idag. 

Dessa enkla tvister och myter skapar stora problem antigen om de är baserade på fakta eller 

inte. Det är ofta dessa saker som den nuvarande ordningen baserar sig på (ibid.13).   

 

 

 

 

 

 

 18



10. Det journalistiska problemet 
Detta kan framhållas som ett journalistiskt ideal som media i större eller mindre utsträckning 

lever upp till är det lika väl klart att ”objektivitet” och förmedling av så kallad ”sanning” har 

sina klara gränser. Under Libanon-kriget önskade norska publiken att NRK skulle vara 

”balanserad”, men balans kommer alltid att vara ett relativt begrepp: människor definierar 

balans utifrån sina egna attityder och värderingar. Det visade sig svänga kraftigt bland den 

norska befolkningen på en 15 år period.  

 

Då media skulle följa kriget i Libanon, var det inte bara att framställa mer eller mindre 

väldefinierade händelser, utan också att förmedla en bild av konfliktpartnernas handlingar. 

Detta kräver tolkning och förståelse och man är därför mycket beroende av att sätta sig in i 

sammanhanget. För att förstå handlingar och kunna sätta in dem rätt kräver det att man är 

relativt insatt i konflikten. Men eftersom vi är olika insatta och använder oss av olika 

referensramar så kommer våran tolkning av händelserna att vara mycket subjektiva (ibid.112).  

 

Det är centralt att vi med begrepp kan ordna och tolka verkligheten. Vi förstår olika fenomen 

bara i den utsträckning som vi kan sätta namn på ting. De begrepp vi använder för vårt 

tänkande, ger oss en förståelse eller tolkning av verkligheten som vi uppfattar som naturlig, 

självklar och objektiv. Begrepp kan alltså öppna och öka våran förståelse i en riktning, men 

samtidigt stänga för alternativ förståelse i andra riktningar. Vårat politiska tänkande utgör till 

stor del av de begrepp som vi använder och är uppväxta med (Bjorgo 1983a, s.58)     

 

Studiet av begreppsanvändning är därför ett nyttigt perspektiv i politisk analys. Begreppen är 

grundläggande för vår politiska verklighetsuppfattning. Det är dessa saker som utgör hur vi 

uppfattar och tolkar information (jfr Hedadsteit & Bonham 1981). 

 

Detta är särskilt viktigt i en konfliktsituation där parterna använder olika begrepp för samma 

sakförhållande. De olika begreppen som konkurrerar med varandra kan stå helt mot att 

varanandra och få helt diametralt olika innebörd. I konflikten mellan Israel och PLO används 

ofta olika begrepp för samma sakförhållande. Exempel på det är den palestinska 

befrielseorganisationen PLO, kontra terroristorganisationen PLO. Andra exempel kan vara 

frihetskämpar kontra terrorister.  
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När man jämför de begrepp som parterna i konflikten, Israel och PLO, använde för att 

beskriva eller omtala sig själva, motståndaren och kriget, ser vi att vi har att göra med två 

olika och konkurrerande definitioner av kriget. Der är klart att bägge parterna i konflikten 

försökte att få världsopinionen att acceptera den egna definitionen. Mycket var vunnet för den 

part som kunde få människor att tänka med hjälp av sina begrepp.  

Heradstveit och Bjorgo har gjort en enkel modell över massmedias roll i kampen mellan 

parterna i konflikten för att få världsopinionen att acceptera den egna definitionen av 

konflikten. Det som de undersökt var bland annat:  

 

1. Vilken begreppsapparat försöker partnerna i konflikten att ”sälja”?  

2. Vilken begreppsapparat ”köper” media och förmedlar vidare till publiken?  

3. Vilken begreppsapparat övertar publiken till bruk för sitt tänkande runt konflikten? 

 

 (Heradstveit & Bjorgo 1992, 114-115).   

 

 

11 De omedvetna processerna i kommunikation 
Det finns ingen anledning att misstänka journalisterna för att medvetet försöka manipulera 

publiken genom valet av de begrepp de använder för att berätta om en konflikt. Det är väl 

snarare så, som jag tidigare har sagt, att de uppfattar vissa begrepp som naturliga, självklara 

och träffande, medan andra begrepp verkar vara propagandistiska. (Ibid.114).   

 

Att det kan ske omedvetet, gör det ”farligare” Om journalisten inte är medveten om sitt 

undermedvetna agerande kan det vara farligt. Publiken har troligen generellt sett högre grad 

omedvetet förhållande till de centrala begreppen i konflikten än vad journalisten har. 

I medias förmedling av ett krig kan därför begreppsanvändningen ofta innebära en omedveten 

form av subjektivitet. Detta kan vara förödande då journalister skall visa sig vara opartiska 

och neutrala, men likväl använder begrepp som direkt kan vara deras egen tolkning av 

konflikten. De kan exempelvis omedvetet råka byta ut ordet soldat mot terrorist (ibid.115). 

 

 

 

 

 20



11.1 Fakta ändras 
Journalister har givetvis rätt att välja vilken slags begrepp de önskar använda när han skriver 

redaktionellt. Helt annorlunda blir det när det är frågan om att citera talesmän från partnerna i 

konflikt. Journalister kan även genom val av begrepp inte bara ändra betydelseramar utan 

även faktaupplysningar. Där man till exempel väljer ett annat ord framför ett annat, så att 

textens fakta kan uppfattas helt annorlunda. Exempel på ändrade ord som kan vrida fakta 

bilden är: Hederliga martyrhjältar kontra galna självmordsbombare. (ibid.117).  

 

11.2 Värde och tolkning 
Det är svårt att acceptera många krigssituationer just på grund av vilka medel som används för 

krigsmålet. Det hela har oftast att göra med hur vi tolkar de medel som används. När man inte 

godtar krigsmålen, kommer man inte heller att godta de medel som används i krig. 

Begreppsanvändning är en god indikator på attityder skriver författarna. När de gjorde en 

undersökning så har de funnit en klar samvariation mellan förändring i attityd i den norska 

Mellanösternopinionen från 1967 fram till idag och de begrepp människor använder för att 

grunda sina uppfattningar på. I en opinionsundersökning som utfördes strax efter 

Sexdagarskriget under 1967, framgår det att Israel den gången hade överväldigande stöd 

bland norrmännen. Bara 5 procent stödde araberna. Intervjupersonerna ombads också att ange 

sin ståndpunkt med egna ord. Svaren visar klart att de flesta norrmännen den gången tänkte 

med referens till de israeliska förståelseramarna, och använde israeliska begrepp i sitt 

tänkande runt konflikten (ibid.119). 

 

År 1967 var det allmänt accepterat att Israel borde ha rätt att vara ifred, att judarna måste få 

lov att bo i sitt eget land. Judarna blev förföljda av sina arabiska grannar. Dessa grannar 

hotade Israel med total utplåning, medan israelerna ville vara ifred. Bilden var att israelerna 

var ett humant och arbetsamt folkslag i motsättning till det arabiska folket. Israel var en liten 

nation som hade alla de stora grannstaterna emot sig. (ibid.119). 
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15 år senare är denna bild drastisk förändrad. Efter kriget i Libanon var det en klar majoritet 

som tog avstånd från Israels invasion. Av dem som hade tagit ställning till ett norskt 

erkännande av PLO, ville de flesta också att omvärlden skulle erkänna PLO. Opinionen var 

starkt splittrad, men israel förlorade mer sympatisörer. Många skildrade nu palestiniernas 

situation på samma sätt som man för 15 år sedan såg på judarna. De menade nu att de är ett 

förföljt folk som måste få rätt till eget land. Det verkar med andra ord nog så klart att stora 

grupper bland det norska folket nu i stor utsträckning hade ändrat sig och tänkte med referens 

till palestiniernas begreppsapparat och deras betydelseramar. De israeliska begreppen 

uppfattades däremot av många som propagandistiska. (ibid.119). 

 

Detta visar hur nyhetsbilden av ett krig knyts till värderingar och attityder till kriget. 

Kontroversiell blir nyhetstäckningen när publiken är splittrad i sina värderingar och attityder 

och samtidigt engagerad som fallet var 1982. År 1967 var också den norska publiken 

engagerad, men präglades av stor enighet i värderingar och attityder till kriget. Därför var 

också nyhetsbevakningen av kriget den gången föga kontroversiell, även om den knappast var 

”balanserad” (ibid.119f).       
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12. Empiriska exempel 
I denna del kommer jag att med hjälp av exempel tagna från olika krissituationer visa på 

vilken roll och makt media kan ha.  

Här nedan kommer ett urklipp från Aftonbladet där tre stycken medieexperter diskuterar 

krigspropaganda och på vilket sätt militären har kontroll på den information som kommer ut. 

På en fråga angående hur informationen styrs och varför den amerikanska militären 

kontrollerar informationen så svarade en av experterna på följande sätt: 

 

Styrs informationen på annat sätt? 

  – Ja, CNN har till exempel ett system som innebär att allt som sänds måste passera 

redaktionen i Atlanta vilket ger möjlighet till kontroll.  

  Varför vill militären kontrollera all information? 

  – Om vanligt folk fick se hur vidrigt ett krig är så skulle det inte bli krig. 
 

Aftonbladet Publicerad: 2003-03-21 

 

Här kan man se tydliga inslag i hur den amerikanska militären och regeringen vill dämpa och 

censurera de bilder som ska komma ut i media för att inte hemmaopinionen ska vända sig mot 

ett krig. De har säkerligen lärt sig från Vietnamkriget där hemmaopinionen blev mer splittrad 

ju fler hemska bilder de fick se från det kriget. Stora protester mot kriget blev konsekvenserna 

av en friare journalistik på den tiden. Om man faller tillbaka till teoriavsnittet med sändare 

och mottagare så märker man här att militären och regeringen fungerar som stora ”gate-

keepers” där de sållar bort viktig information som egentligen borde komma ut till 

medborgarna. Men det kan även vara så att undanhållandet av information bero på 

säkerhetsskäl och militärstrategiska orsaker så som truppförflyttningar. Även den Irakiska 

regimen fungerar som gate-keepers efter som de inte tillåter att media granskar öppet och visa 

känslig information som kan vända hemmaopinionen.  
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Även här finner vi ett exempel från den nedtoning och uppslutning bakom militären som 

amerikansk media även gjorde under Gulfkriget 1991: 

 

Gulfkriget 1991, då amerikanska mediers uppslutning bakom den militära insatsen för 

Kuwaits befrielse är överväldigande. Ett nationellt samförstånd råder om det riktig i aktionen, 

stora säkerhetspolitiska intressen sägs stå på spel och annars självständiga amerikanska 

medier väljer att tona ned kritiska synpunkter på den amerikanska politiken i frågan. De 

amerikanska mediernas viktiga roll som källor för den internationella nyhetsförmedlingen 

bidrar för övrigt till att sprida fruktan för en global katastrofsituation. Det var en klar majoritet 

av amerikanska journalister då på platts, till skillnad från Irakkriget var det mer internationella 

journalister som var delaktiga i nyhetsbevakningen. (Hadenius-Stur, 1992) 

 

12.1 Propagandaaspekten 
Propagandaaspekten tas upp och belyses i en artikel där man menar just på att vissa bilder inte 

kablas ut till västvärldens medier för att de anses vara för hemska eller för att de inte vill visa 

bilder som visar på att kriget inte går enligt planerna. Att det är ett svårt problem med att 

urskilja vad som är sant och vad som är av propagandistiska inslag går inte att komma ifrån.  

 

Men ibland så kan man se tydliga avvägningar av att inte visa vissa händelser för att de kan få 

negativa konsekvenser för de krigförande länderna. Ett tydligt exempel under Irakkriget var 

att vi i västvärlden besparades från många av de grymma och brutala bilder på irakiskt folk 

som led av den offensiv som USA och Storbritannien begick. Så här beskrivs risken för 

propaganda i Aftonbladet:     

 

Risk för propaganda 

”Visst är den irakiska regimen brottslig. Det var den redan på den tiden den tillhörde USA:s 

vänner. Men är den brottslig när den försvarar sig mot en invasion? 

Är de irakiska soldaterna oschysta när de skjuter tillbaka?

Bilden av modern och det skräckslagna, skadade barnet tillhör den kategori som brukar 

betecknas: Nu kan XX - i detta fall Irak - använda fotot som propaganda. 

Och det är i en mening sant. Men det är också sant att barnets lidande är verkligt. 

Om vi tänker efter, hur många bilder av sårade och dödade irakier har vi sett? Hur många 

bilder av lemlästade och förkolnade kroppar har världens tv-kanaler visat oss? Jag kan inte 

minnas någon, mer än bilderna från al-Jazira då, som BBC visade som exempel på 
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problematisk nyhetsförmedling. Detta var ett krig som skulle bespara oss från sådant. Detta 

var ett krig som skulle stökas undan fort och vara rent. Rent så tillsvida att vi i väst inte ska 

behöva se den blodiga sidan, bara den teknologiska och spännande.” 
  Aftonbladet Publicerad: 2003-03-27 

 

För att hänvisa till den så kallade journalistiketiken och moralen så borde massor av sådana 

bilder finnas även för västerländsk media, så varför har vi i västvärlden besparats från dessa 

bilder? Är det en medveten strategi från de krigförande länderna att uppmana nyhetsbyråerna 

att sålla bort dessa bilder? I detta fall kan man inte påstå att den öppna och fria journalistiken 

som skall nå en bred publik har fungerat väl.  

 

Det finns säkerligen massor av mindre tidningar eller nätsidor som har andra bilder än vad 

den stora breda massan får ta del av. Men det som skall poängteras är att många tidningar och 

TV stationer har fått direkta direktiv av den amerikanska militären att inte visa de bilder som 

kablats ut i exempelvis al-Jazira. Det fördes en debatt i media om att vissa eller inte visa 

bilder på lemlästade arabiska barn. Amerikanska militärens försvar mot att inte visa upp dessa 

bilder har varit för att skydda de anhöriga etc. Hur skall man tolka en sådan sak? Man måste 

visa respekt för anhöriga, men kan det finnas andra motiv bakom att inte välja att visa bilder 

på arabiska lemlästade barn? Det är en fråga man bör fundera över och se om det finns en 

dold agenda. 

 

För västerländska massmedier är det problematiskt att veta hur man skall förhålla sig till 

förmedling av nyheter i en internationell konflikt. Problemet ökar när händelserna är osäkra 

och hemmaopinionen är starkt splittrad i sin inställning till kriget. Publiken vill gärna och 

hoppas att media skall förmedla ”sanningen”. Journalisten får inte överdriva, fara med 

osanning eller vara partisk. Det ställs krav på hög tillförlitlighet och balanserad täckning. 

Lyssnarna och tittarna ska inte ha en känsla av att bli manipulerade. De skall tvärtom vara 

rimligt säkra på att det är sakligt och objektiv information som ges. Denna problematik har 

man tydligt kunna se under Irakkriget då de västerländska länderna har varit mycket splittrade 

i inställningen till kriget (Heradstveit & Bjorgo 1992, 111-112). 

 

För att blicka tillbaka till kapitlet ”Det journalistiska problemet” där det pratades om vilken 

betydelse begreppsanvändning hade i konflikten Israel och PLO. Detta kan även 

implementeras i Irak krigets begreppsanvändning. Begrepp som befriare/kontra ockuperare. 
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Även begreppet ”de allierade” istället för USA och Storbritannien. De ”allierade” kan för 

tankarna till de ”goda” om man har andra världskriget som referensram. I detta hänseende kan 

man tycka att media har en ganska stor makt att kunna formulera sina begrepp som man 

behagar.    

 

12.2 Motvikt till västerländsk media. 
För att ge en motvikt till den bild av kriget som ges i västliga medier, rapporterar Aftonbladet 

om hur kriget skildras i arabiska tv-kanalerna och tidningarna. Bevakningen sköts av Nael 

Tougan, auktoriserad översättare på arabiska och redaktör. Ett intressant exempel är hur den 

arabiska medierna skildrar ett robotanfall mot Tv-bolaget al-Jaziras huvudkontor i Badad:  

 

al-Jazira (arabvärldens ledande kanal) 

”Tv-bolagets kontor i Bagdad utsattes för robotanfall, en reporter dödas och en fotograf 

skadas. Även Abu Dhabis tv:s kontor träffades. Nu har amerikanerna visat att den typ av 

demokrati de vill införa i Irak går ut på ”ingen ska säga något emot USA”. Amerikanerna vill 

inte ha några ögonvittnen om deras brott mot civila. De bombade även vårt kontor i Kabul 

under kriget i Afghanistan för att tysta oss.”  

 

”Vi har alltid rapporterat objektivt om kriget. Reporter på plats:  

Det plan som bombade oss kom på låg höjd och avfyrade robotarna just mot denna byggnad. 

Amerikanerna vet exakt var våra journalister befann sig och därför accepteras inte deras 

tomma ursäkter. Internationella journalistförbundet fördömer attackerna. Amerikanerna ljuger 

om sina förluster. En enkel statistik visar att det är många fler soldater som har dödats. Om vi 

antar att varje pansarvagn har mellan två och tre soldater inuti samt att 50 stycken har slagits 

ut skulle antalet döda överstiga de siffror som amerikanerna erkänner. Bara i Bagdad och på 

flygplatsen har amerikanerna hittills förlorat uppemot 50 stridsvagnar och bepansrade 

truppvagnar.”   
Nael Touqan : auktoriserad översättare på arabiska och redaktör Aftonbladet  Publicerad: 2003-04-09 

 

För att kommentera denna artikel så kan man se att det finns en stark misstro mot de uppgifter 

som USA vill rapportera om händelsen. Här ges USA hela skulden för vad som har skett av 

bombningarna av al-Jazira kontor. Av de amerikanska journalisterna så tonas dock denna 

händelse ner ganska så kraftigt. Något som är märkligt i dessa typer av händelser är att enkla 

basala faktauppgifter inte går att enas om. Hur stora förlusterna varit för vardera sida skiljs 
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mycket åt beroende på vilken sida medierna står på. Så borde inte fallet vara utan enligt 

journalisternas mål så borde en sann och verklig beskrivning av händelsen vara i bådas 

intresse. Frågan är om det är media eller politikerna som har makten i denna situation? 

 

En annan liknade händelse är denna som al-Jazira framförde: 

 

”Inga soldater” 

al-Jazira: Reporter i Bagdad: Jag står på den plats som USA påstår att de amerikanska 

trupperna befinner sig mitt i Bagdad. Det finns inte en enda amerikansk soldat så långt ögat 

når och man hör inga strider heller. 

  - De bilder som amerikanerna visar är inte från Bagdad utan från området Abi Gharib, 35 km 

från Bagdad, säger al-Sahaf.  
 
Nael Touqan: auktoriserad översättare på arabiska och redaktör Aftonbladet Publicerad: 2003-04-06
 

Att dessa uppgifter inte går att enas om är mycket märkligt och man ställer genast frågan vem 

ska man lite på? Någon av dessa uppgifter är inte sann och någon av dessa uppgifter leder till 

propagandatankar. Efter att ha granskat ett antal artiklar från de arabiska tidningarna så kan 

man tydligt se att de arabiska medierna även stödjer den Irakiska sidan. Tydliga tecken på det 

är när dessa uttalanden kommer ut i arabisk TV:  

 

Saddam visas upp 

Irakiska statens tv: Saddam visas på tv när han leder krigsstaben. 

USA:s trupper har fördrivits från Al Najaf tillbaka i öknen. De blev galna av nederlaget och 

började skjuta på allt, moskéer och heliga platser skonades inte. 

Ledaren för den republikanska armén som försvarar Bagdad förnekar USA:s uppgifter om 

att deras trupper skulle ha utplånat 50 procent av hans trupper. 

 

Sjukhusen är fulla 

al-Jazira: För att inte vända opinionen hemma försöker USA banta ner siffrorna av sina 

förluster. 

Sjukhusen i Bagdad är överfyllda av brännskadade. Kanalen visar folk som har förlorat sina 

armar och ben samt svårt brännskadade, de flesta är bebisar, småbarn och kvinnor. 
Nael Touqan : auktoriserad översättare på arabiska och redaktör Aftonbladet Publicerad: 2003-04-04
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Här är den oberoende dragkampen som borde finnas borta och journalisterna har allierat sig 

mer eller mindre med den irakiska regimen. På samma sätt har vi sett exempel på 

västerländska journalister som stöder USA och Storbritannien. Med dessa tydliga tecken på 

vriden journalism så sviker här de arabiska journalisterna den objektiva och granskande linjen 

som skall tillhöra journalismens ledstjärna. 

 

13 Avslutande diskussion 
Man kan som tidigare visat se vilken problematik journalismen står inför när de ska 

rapportera från krigssituationer. För att knyta tillbaka till teori modellen så kan man se att 

förhållandet mellan syfte och effekt ibland har olika medel för att nå dit. Många av de 

exemplifieringar som fanns i uppsatsen kunde man se att det fanns ett visst syfte med vad 

sändaren i detta fall (journalisten och regeringen) ville uppnå och vilken förväntad reaktion 

det blev av mottagaren (folket). Båda sidorna använde sig av undanhållande av information 

med hjälp av att inte visa alla bilder som kom ut eller att helt enkelt köra på propagandistisk 

information för att uppnå sitt mål. Man kan se en viss tendens att media får en allt större roll i 

dagens moderna samhälle, med dess utbredning av masskommunikation och att medborgarna 

ibland förs bakom ljuset. Man ska tänka på att detta problem sällan uppmärksammas med 

tanke på att det oftast är just journalister som sitter med pennan i hand och de vill nog inte 

självmant skriva något dåligt om sin egen yrkeskår. Bara tanken på att journalisten skall 

skriva om att de inte sköter sitt jobb låter inte så lockande 

 

Speciellt i västvärlden så vet regeringar och militär att media har en enorm slagkraft och 

fungerar som stor maktfaktor när man skall föra krig. Kontrollen av media verkar även tätna 

mycket hårdare när det gäller krigssituationer, då får de annars så hedrade journalistidealen ge 

vika för militärens mediestrategier. Detta är tyvärr något som jag tror vi helt enkelt måste 

finna oss i att det är på det här viset. 
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 Det är ett stort problem kring krigsrapportering och medias objektiva hållning, men svårt att 

göra någonting åt. Det som är viktigt för mottagarna är lite som Deweys är inne på, det är att 

man måste granska sin information och helst kunna få någon form av debatt eller feedback på 

det som har mottagit. Att ständigt läsa samma tidning eller se på samma TV-program minskar 

din chans att ta del av den verklighet som beskrivs. Desto mer sändare som man har tillgång 

till desto större är din chans att du kan få bättre bild av vad som ligger närmast sanningen. 

 

 Man måste få medborgarna att förstå att det finns en problematik inom media området och att 

det så småningom leder till att folk börjar granska mer kritiskt och använder sig av flera olika 

källor när det tar del av den information som beskrivs i media. 

 

13.1 Gate-keepers 

Att gate-keepers och begreppsanvändning kan ha stor betydelse för att skapa opinion är en 

viktig faktor som man bör betrakta med eftertanke. Det som jag tycker var lite förvånande 

angående gate-keepers-processen var att de individuella faktorerna inte hade en större 

betydelse och att militären hade så stor roll som gate-keeper. Regeringar har stor betydelse att 

fungera som slussar i krigssituationer och det kan bidra till att fakta undanhålls. 

 

13.2 Feed-back 

Angående feed-back så stämmer det till stor del att det inte förekommer någon feed-back när 

man talar om masskommunikation, men man skall ändå poängtera att tekniken har gått framåt 

och vi har fått många olika medium som gör att det blir lättare med feed-back. Syftar 

framförallt på Internet. Man kan exempelvis mejla tillbaka till journalisten eller vara med i 

olika forum och debattera om den aktuelle nyheten. Det är lättare nuförtiden att hitta 

alternativa sidor på Internet som skriver nyheter, men i stort sett så finns det ingen generell 

feedback inom masskommunikation. En annan aspekt med feedbackproblemet är att de som 

agerar sändare sällan behöver stå till svars för vad han/hon har sänt ut för budskap även om 

det innehöll mycket faktafel. 
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13.3 Begreppstanken  

Begreppstanken är en viktig del som varje person borde ägna sig en funderare över. Vilka 

begrepp stöter man på när man lyssnar eller läser i media? Är det kanske så att man 

undermedvetet bildar sig en uppfattning om vissa situationer just på grund av det paradigm av 

begrepp man vistas inom. Att använda olika ord och begrepp för att beskriva händelser har en 

större påverkan än vad man kan tro. Det sker ibland undermedvetet men ibland så kan det 

även ske rent taktiskt att man väljer andra begrepp för att utöva sin retorik eller propaganda.  

 

13.4 Avslutning 

Man kan väl säga att media fått en klart större roll som en vikig maktfaktor i det 

internationella samspel som sker mellan medborgare, politiker och media. Visst kan en 

skickig politiker lätt manipulera och få ut sitt budskap i media, liksom en skicklig journalist 

kan få en lite korrupt politiker att avgå. Att påstå att journalisternas makt är större än 

politikerna är svår att bevisa men att det ligger stor vikt av medborgarna att granska media 

kritiskt och använda sig av flera källor när man tar till sig information. Man kan se en viss 

tendens till att medborgarna börjar tappa i denna maktkamp, men det medborgarna får lov att 

göra är att helt enkelt lita på att journalisternas uppträder professionellt och utför det 

granskande jobb som de är ämnade att göra. Att lägga större ansvar på medborgarna kan 

tyckas rimligt, men man ska komma ihåg att det inte är lätt att hinna ta del av allt det brus av 

information som vi dagligen matas med.  
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