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Sammanfattning 
I dagens samhälle går det inte att undvika alla de medier som omger oss och de budskap som 
de sänder till oss. Vem eller vad det är som har makten att bestämma vad som kommer i 
medierna har även delvis makt över oss. Det är viktigt att vi är medvetna om vem eller vad det 
är som besitter den här makten. Det är på det sättet vi kan bestämma hur vi ska närma oss 
medierna och vi kan ha ett mer kritiskt förhållningssätt till vår omvärld.  
 
I den här studien tittar jag närmare på vad det är som påverkar hur en fråga framställs i 
medierna. Jag analyserar de två ledande dagstidningarna i Sverige och Danmark för att se vad 
det är som påverkar hur dessa två tidningar skrev om Irakkonflikten under första halvåret av 
2004. Mina huvudsakliga frågeställningar är: 
 

• Framställs Irakkonflikten från 1 januari 2004 till 30 juni 2004 positivt, negativt eller 
neutralt i Dagens Nyheter och Jyllandsposten? 

• Vilka eventuella skillnader och likheter finns mellan de två tidningarnas 
framställningar? 

• Vad kan, i så fall, dessa skillnader och likheter bero på? 
 
Den här studien visar att både Dagens Nyheter och Jyllandsposten skrev om Irakkonflikten på 
ett negativt sätt när det handlar om huruvida kriget var rättfärdigt. Även om det finns vissa 
ordval som jag anser är värderande och partiska är det i första hand att vad man har valt att 
skriva om som avslöjar ståndpunkten. I både Jyllandsposten och Dagens Nyheter handlar fler 
artiklar om demonstrationer och individer som uttalar sig negativt om konflikten, än vad det 
förekommer artiklar som beskriver åsikter som är positiva till den.  
 
Den här studien visar att tidningarnas täckning av Irak påverkas av fyra anledningar; landets 
utrikespolitiska ställning, den folkliga opinionen, journalistens stationering och användningen 
av nyhetsbyråer. 
 
Den utrikespolitiska ställningen är viktig och sammanfaller ofta med tidningens synpunkter. 
Det här är fallet med Dagens Nyheter men Jyllandsposten har visat att den folkliga opinionen 
väger tyngre. Tidningar vill inte gå emot folkets åsikt eftersom de då skulle riskera att förlora 
läsare och därmed intäkter. 
 
Journalistens stationering har också visat sig vara viktig då den innebär att tidningen får 
tillgång till fler källor om den finns på plats i landet. Den skriver fler personliga berättelser 
om Irakier om de finns i Irak. Stationeringen är också nära sammankopplad med hur många 
artiklar man köper in från nyhetsbyråer. 
 
Studien har visat att tidningarna köper in väldigt många artiklar från nyhetsbyråer och förlitar 
sig även på andra medier för att skriva sina artiklar. Detta innebär att det egentligen inte alltid 
är den egna tidningen som sätter agendan utan en tredje och ofta gemensam källa för både 
Dagens Nyheter och Jyllandsposten. Denna gemensamma källa utgörs av en liten grupp 
sammanvävda aktörer genom sin storlek och makt i medievärlden är de som egentligen har 
den verkliga makten över dagordningen.   
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1. Inledning 
Ett av de områden som intresserar mig mest inom medie- och kommunikationsområdet 
är dagordningsteori. Den innebär att medierna har inflytande över vad vi anser är viktigt 
och vad vi ska tycka om vissa frågor är otroligt intressant speciellt ur ett demokratiskt 
perspektiv. Det är särskilt dagordningsteorins andra nivå som också kallas framing, som 
intresserar mig, det vill säga att medierna kan bestämma vad vi ska tycka om en fråga 
genom att lyfta fram vissa aspekter och tona ner andra, genom att sätta frågan i ett 
ramverk som kan göra vissa bedömningar självklara och andra omöjliga.  
 
Framing syftar till hur medierna framställer en fråga eller händelse, vilka ramar de 
använder för att tolka den. Robert Entman menar att dessa ramar kan 
 

• definiera effekter eller förhållanden som problematiska 
• definiera orsaker 
• göra en bedömning om huruvida något är bra eller dåligt 
• stödja vissa åtgärder eller förbättringar 

 
Det här innebär med andra ord att medierna kan bestämma vad vi ska tycka om världen 
runt omkring oss. Det här är en väldigt allvarlig anklagelse och även om olika forskare 
inte har kunnat visa på exakt hur stort det inflytandet är, har de ändå sett de har ett 
inflytande.  
 
Med tanke på detta inflytande vill jag i den här studien kort undersöka vilka värderingar 
och aspekter som de ledande medierna i Sverige och Danmark presenterar för oss men 
framförallt se vad det är som påverkar hur tidningarna skriver om en fråga. För att 
undersöka detta kommer jag i den här uppsatsen att jämföra hur svenska Dagens 
Nyheter och danska Jyllandsposten Morgenavisen (hädanefter hänvisad till om 
Jyllandsposten) skrev om Irak under första halvåret av 2004. Genom att undersöka två 
olika tidningar och dess skillnader och likheter, kan jag få en inblick i vad som påverkar 
hur en artikel skrivs och hur mycket dessa faktorer påverkar. 
 
Perioden jag undersöker är från och med 1 januari 2004 till 30 juni 2004 och min studie 
bygger vidare på en studie genomförd av Jesper Strömbäck och Daniela V. Dimitrova. 
Strömbäck och Dimitrova undersökte skillnaderna mellan svensk och amerikansk 
dagspress och deras framställning av Irakkriget mellan 20 mars 2003 och 1 maj 2003.  
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2. Irakkonflikten 
Den 20 mars 2003 inledde USA en militär invasion av Irak tillsammans med en 
koalition av andra länder. Det var främst Storbritannien och Australien som deltog i 
koalitionen men även Polen, Spanien och en rad andra länder inklusive Danmark som 
tog del i den med mindre stridskrafter. Det officiella kriget tog slut den förste maj 2003 
då amerikanerna tog över makten i Irak. Iraks president och diktator Saddam Hussein 
gick under jorden men tillfångatogs av den USA-ledda koalitionen i slutet av 2003. 
 
Efter att USA:s president Bush förklarade kriget upphört i maj 2003 fortsatte 
oroligheterna i Irak med plundringar och terrordåd. Den USA-ledda koalitionen får svårt 
att kontrollera situationen som ockupationsmakt och får därmed mycket kritik från 
omvärlden för att de inte var bättre förberedda. 
 
USA har fått mycket kritik för invasionen över huvud taget och den anses vara väldigt 
kontroversiell. Bakgrunden till kriget var den förändring som amerikansk 
säkerhetspolitik gått igenom efter 11 september-attackerna 2001. På grund av den 
misstänksamhet USA kände mot Saddam Husseins regim såg regeringen under 
president Bush tidigt Irak som ett potentiellt mål för en amerikansk militär aktion. Den 
här misstänksamheten baserades framförallt på Iraks tidigare mångåriga satsningar på 
massförstörelsevapen och landets inte helt klarlagda stöd till olika 
terroristorganisationer. USA var dock splittrat i frågan internt om man skulle söka stöd 
hos FN för en eventuellt kommande militär aktion mot landet eller om man skulle 
genomföra en sådan på egen hand. 
 
FN uppmanade Irak i en resolution att lägga fram en fullständig, sanningsenlig 
redogörelse för sitt massförstörelsevapenprogram samt helt nedrusta de befintliga 
massförstörelsevapnen i nära samarbete med FN:s vapeninspektörer om de ville slippa 
allvarliga konsekvenser. Irak svarade att de redan hade gjort sig av med sina 
massförstörelsevapen men det trodde inte USA och Storbritannien på. Med stöd från 
bland andra Spanien och Polen hävdade nu koalitionen att Irak brutit mot resolutionen 
och försökte få stöd för en ny resolution. Detta lyckades inte och de inledde därefter 
invasionen utan stöd från FN och många av dess medlemmar.1  
 
Koalitionen har fått kritik för att de gick i krig med Irak fastän de inte hade stöd från FN 
och vissa röster hävdar att USA inte hade skäl till att gå i krig utan agerade i 
förebyggande skäl vilket är emot internationell lag. Några av de länder som 
inledningsvis stöttade USA har senare dragit sig ur samarbetet. Under 2004 drog sig 
Spanien, en av USA:s viktigaste allierade, ur koalitionen. 

                                                
1 Nationalencyklopedin 
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3. Syfte och problemformulering 
Genom att genomföra den här studien tittar jag närmare på vilka budskap och vilka 
ståndpunkter som våra medier här i norden representerar. Mitt syfte med studien är att 
gå ett steg längre för att se vad det är som gör att det är just dessa aspekter och åsikter 
som lyfts fram. Vem eller vad det är som har makten att bestämma vad som kommer i 
tidningarna har även delvis makt över oss. Jag tycker att det är viktigt att vi är medvetna 
om vem eller vad det är. På det sättet kan vi bestämma hur vi ska närma oss medierna 
och ha ett mer kritiskt förhållande till vår omvärld.  
 
De huvudsakliga frågorna jag använder mig av i den här studien är: 
 

• Framställs Irakkonflikten från 1 januari 2004 till 30 juni 2004 positivt, negativt 
eller neutralt i Dagens Nyheter och Jyllandsposten? 

• Vilka eventuella skillnader och likheter finns mellan de två tidningarnas 
framställningar? 

• Vad kan, i så fall, dessa skillnader och likheter bero på? 
 
Jag pratar mycket om framställningen av nyheter och med det menar jag vad 
tidningarna väljer att skriva om och hur de väljer att skriva om dem. Det här innefattar 
hur mycket de skriver om en fråga och vad de väljer att lyfta fram. Alla händelser som 
blir omskrivna i tidningarna går först igenom en nyhetsvärdering som avgör om 
händelsen över huvudtaget är intressant att skriva om. När den bedömningen väl är 
gjord måste journalisten välja att framhäva vissa detaljer och ignorera andra eftersom 
alla händelser har fler aspekter än vi kan räkna. Framställningen är således resultatet av 
dessa val och värderingar.  
 
Som jag nämnde tidigare bygger den här studien vidare på en studie gjord av Strömbäck 
och Dimitrova. Deras studie handlade om hur Irakkriget framställdes i Dagens Nyheter 
och i The New York Times under den period som officiellt kallades för Irakkriget av 
USA, (20 mars 2003 – 1 maj 2003). De tittade på vilka skillnader som fanns i 
framställningen och vad de kan ha berott på. Jag vill som sagt bygga vidare på det här 
men istället för att titta på två väldigt olika samhällen varav det ena är en av parterna i 
kriget vill jag titta på två snarlika länder. Jag vill titta på två länder som har liknande 
värderingar och styrelseskick och som båda har ett ungefär lika långt avstånd till 
konflikten för att se vad som kan påverka tidningarnas framställning. Danmark är dock 
mer involverad i konflikten än Sverige är eftersom Danmark har en liten militär styrka 
insatt i Irak. Detta gör det möjligt för mig undersöka statens påverkan på tidningarna 
genom sin utrikespolitiska ståndpunkt.  
 
Strömbäck och Dimitrova kom fram till att landets politiska ställning samt 
journalisternas syn på sin roll har en stor inverkan på hur medierna skrev om Irakkriget. 
Med hjälp av mina forskningsfrågor vill jag undersöka hur mycket framställningarna 
färgas av dessa faktorer samt om det finns andra faktorer som spelar in.  
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4. Teoretisk bakgrund 
I dagens samhälle, där medierna på många sätt har invaderat våra liv och lämnat nästan 
alla delar av våra liv ostörda, är det viktigt att tänka på hur vi påverkas av dessa medier. 
Inom forskningsvärlden har man till stor del enats om att medierna inte är allsmäktiga 
och inte maktlösa men i alla fall mäktiga. Vi vet inte än allt som påverkar oss eller hur 
men att medierna har ett visst inflytande över oss är klart.  
 
I det här kapitlet kommer jag att presentera en del av den forskning som undersöker 
vilka faktorer som spelar in i hur en journalist framställer en fråga samt ge en bakgrund 
till varför det är viktigt att undersöka. I den här studien undersöker jag inte hur medierna 
påverkar oss som individer men jag har ändå inkluderat teorier som berör det ämnet. Jag 
har valt att göra det för att ge lite perspektiv åt studien och för att sätta mina resultat i ett 
större sammanhang. Jag vill inte att min studie ska överdriva tidningarnas makt över 
samhället. 

4.1 Dagordningsteori 
En av de forskare som har tittat närmare på vilka effekter medierna har på samhället och 
på individen är Maxwell McCombs. Han är en av grundarna till dagordningsteorin som 
innebär att mediernas dagordning, det vill säga vad medierna anser är viktigt, i stor 
utsträckning blir allmänhetens dagordning.2 McCombs har forskat om hur medierna i 
sitt urval och sin värdering av ”nyheter” påverkar hur mycket vi som individer tänker, 
och till viss mån även vad vi tycker om olika frågor.  
 
Det finns flera influenser som påverkar en individs attityder och den allmänna 
opinionen i en fråga. De kan ha sin grund i personliga erfarenheter, i kulturen eller i vår 
exponering av massmedier. McCombs menar att ju mer vi tar del av massmedierna 
desto mer kommer vi att anamma de prioriteringar som medierna gör. Det vill säga 
samma frågor som medierna tycker är viktiga kommer även vi tycka är viktiga.3 Det är 
prioriteringen av vissa frågor som McCombs kallar för dagordningsteorins första nivå. 
 
Dagordningsteorins andra nivå handlar om hur mediernas framställning av en fråga 
påverkar vad medborgarna tycker om den. Genom att belysa vissa aspekter och hur man 
formulerar sig kan bestämma hur den tas emot och kan forma den allmänna opinionen, 
vilket också kallas framing (inramning). De ramar man sätter frågan inom kan i vissa 
fall även peka ut hur vi ska hantera frågan och vilka åtgärder som måste tas. Ifall en 
fråga lyfts fram inom ramen av en militär konflikt istället för inom ramen av en olycka 
får frågan en helt annan innebörd och helt andra åtgärder kommer att tas.  
 
Det här är även något som Richard Jackson berör i sin bok Writing the war on 

terrorism, även om han inte använder ord som ramar eller framing. Han menar att hur 
man framställer en fråga och vilka ord man väljer att använda påverkar hur vi kommer 
att se på frågan. Vissa tolkningar kommer att framstå som självklara och andra kommer 
att framstå som absurda eller helt ologiska.4  
 

                                                
2 McCombs (2004) 
3 McCombs (2004) 
4 Jackson (2005) 
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Medan McCombs anser att det är hur mycket vi tar del av medieinnehåll som 
bestämmer om vi anammar mediernas synsätt menar Takeshita att det inte är riktigt så 
enkelt. Takeshita säger i sin artikel Current critical problems in agenda-setting 

research, att vilken typ av publik vi tillhör spelar roll samt vilka bedömningar och 
slutsatser medierna drar också påverkar dagordningsmakten. Han påpekar även att våra 
personliga erfarenheter och vad människor i vår närhet har för åsikter påverkar vårt eget 
ställningstagande. 
 
Angående framing anser Takeshita att man kan dela upp publiker i fyra grupper: 
 
  Har en bestämd åsikt om frågan 

 
  Ja  Nej 

 
 
 
       Ja Typ I  Typ II 
Involvering i frågan Förstärkning  Dagordningsmakt 

 
 
  Typ III  Typ IV 
      Nej                      Lågt deltagande-inlärning 
 
 
 

Typ I har redan en bestämd åsikt så den förstärks bara. Typ II har ett stort behov av att 
information och kommer att anamma mediernas syn på frågan. Typ III och IV har ingen 
åsikt och när de tar del av medieinnehållet kommer de att ändra sina åsikter därefter 
men deras attityder är ytliga och inte bestående.5   

4.2 Kaskadmodellen 
Entman menar också att mediernas makt inte är total och att opinionsbildning påverkas 
av vilken ordning man hör olika åsikter samt vem som säger det och hur många som 
säger samma sak. Den första åsikten är ofta den man tror mest på. 
 
När det kommer till ramar skiljer Entman på två sorters ramar: procedural frames och 

substantive frames.
6
 Procedural frames innebär till exempel en utvärdering av politiska 

aktörer baserat på deras teknik, framgång och representativitet. Den här typen av ramar 
motiverar inte medborgarna att diskutera och utvärdera politiken men kan ha andra 
politiska effekter. Substantive framing har två eller fler av dessa funktioner: 
 

• definierar effekter eller förhållanden som problematiska 
• definierar orsaker 
• gör en bedömning om huruvida något är bra eller dåligt 
• stödjer vissa åtgärder eller förbättringar 

 
När det handlar om vem som sätter dagordningen och vems ramar man kommer att 
använda sig av har Robert Entman formulerat en modell; “the cascade model” 
(hädanefter omnämnd som kaskadmodellen).  Kaskadmodellen utgår från det 
                                                
5 Takeshita (2005) 
6 Entman (2004) 
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amerikanska samhället och är till för att förklara hur tankar och känslor som stödjer en 
viss ram sträcker sig från Vita Huset och ut igenom hela systemet, och vem som därmed 
får det politiska övertaget.  
 
Administrationen  
Vita huset 
 
 Andra eliter 
 T ex politiker  

och experter 
 

  Media 
  Journalister 

Nyhetsorganisationer  
    

Nyhetsramar 
   Rapporteringen 
  

Allmänheten 
 
 
Kaskadmodellen går att liknas vid ett vattenfall där de olika nivåerna har olika påverkan 
på vattenströmmarna. Den högsta punkten har störst inverkan på vattnet eftersom den 
bestämmer vad som släpps förbi men alla nivåer påverkar och kan tillföra något nytt. 
Kaskadmodellen består av olika nivåer och på varje nivå sker en diskussion och 
värdering av den fråga som har tagits upp.  Om en journalist får samma information från 
flera källor är det till exempel troligt att journalistens värdering av frågan kommer att 
följa samma linje. Kaskadmodellen tar även hänsyn till de hierarkier som finns på de 
olika nivåerna. Även om modellen i huvudsak går uppifrån och ner påverkas nivåerna 
även underifrån. Ju längre ner i modellen man kommer desto mindre bryr man sig om 
detaljerna och fokus hamnar mer och mer på huvuddragen.  
 
Utgången bestäms av de olika aktörernas strategier, motivation, makt och kulturella 
överensstämmelser. Motivation och kulturell överensstämmelse är det som gör att man 
tar del av information om en fråga, det som drar till sig uppmärksamheten inom 
individer. Strategier och makt handlar mer om det externa som driver fram ramarna vi 
använder. Presidenten har till exempel makt att förespråka ett visst ramverk som andra 
anammar. Strategier kan vara ordval eller att välja att gå ut med information vid en viss 
tidpunkt eller att låta bli att gå ut med information. Trots detta går medierna inte i Vita 
Husets ledband. 
 
Som kaskadmodellen visar är medierna en del i ett hierarkiskt system där Vita Huset är 
högst men även att samtliga nivåer i modellen påverkar varandra. Att det politiska 
ställningstagandet i landet till stor del påverkar hur medierna rapporterar om en fråga 
stöds också av Dimitrova och Strömbäck. 

4.3 Politiken och journalistiska systemet påverkar 
I en artikeln skriven av Dimitrova och Strömbäck undersöks det hur Dagens Nyheter 
och The New York Times framställde kriget i Irak 2003. Den tittade på hur de olika 
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tidningarna i två väldigt olika kulturer och länder valde att framställa kriget och 
diskuterade vad dessa skillnader kan bero på.  
 
De skillnader som var mest framstående i framställningen av kriget var att den 
amerikanska tidningen oftare rapporterade om kriget inom ramen för militär konflikt 
medan den svenska tidningen oftare rapporterade om kriget inom ramen för ansvar och 
krigsprotester. Den svenska tidningen var mer negativ i sin framställning av Irakkriget 
än den amerikanska. Båda tidningarna skrev om individer som var inblandade i kriget 
och refererade till andra medier. Dagens Nyheter skrev mer om civila irakier som 
drabbats av kriget och The New York Times skrev mer om amerikanska soldater. Den 
amerikanska tidningen förlitade sig på officiella källor mer än den svenska tidningen.  
 
USA och Sverige har totalt skilda ståndpunkter angående krigets vara eller inte vara och 
det råder två olika uppfattningar om hur journalister arbetar. Amerikanska journalister 
anser att opartisk rapportering handlar om att redogöra för båda sidors argument medan 
svenska journalister anser att man utöver detta borde ifrågasätta de underliggande 
skälen till varför det ser ut som det gör.7 Författarna diskuterar ifall skillnaderna i 
rapporteringen av kriget beror på dessa skillnader och kommer fram till att det kan vara 
så. 

4.4 Den allmänna opinionen  
Thomas B. Christies artikel Framing rationale for the Iraq war – The interaction of 

public support with the mass media and public policy agendas utgår ifrån modellen för 
överensstämmelsen mellan dagordning och opinion. Modellen innebär att den allmänna 
opinionen påverkar mediernas innehåll och politikernas policyinnehåll. Modellen 
innefattar principerna från tystnadsspiralen och andra dagordningsteorier i den 
meningen att under vissa omständigheter, som till exempel krig, är statens agenda och 
mediernas agenda nära kopplade till den allmänna opinionen.  
 
Tystnadsspiralen innebär att individer rättar sin åsikt efter majoritetens ståndpunkt för 
att undvika isolering. I modellen för överensstämmelsen mellan dagordning och opinion 
utgår rädslan för isolering inte från individen utan från medierna eller staten. Tidningar 
vill inte skriva något som går emot den allmänna opinionen för att de inte vill riskera att 
förlora läsare och staten vill inte gå emot den allmänna opinionen för att de inte vill 
förlora stöd och väljare.  
 
Den här modellen menar att när stödet för en viss fråga är stort kommer även mediernas 
och politikernas uttalanden se likadana ut. När det inte finns ett stort stöd för en fråga 
kommer det inte att finnas en överensstämmelse mellan opinion, medieutlåtanden och 
politikers utlåtanden. Medierna kommer inte att ha samma budskap som staten om det 
inte finns stöd för det bland folket.  
 
Det är möjligt att det faktum att det inte finns en överensstämmelse mellan medierna 
och politikerna orsakar det minskade stödet. Kopplat till dagordningsteorin menar 
Christie att allmänheten kanske inte tycker att skälen för Irakkriget är så viktiga när det 
inte finns stöd för kriget vilket leder till ännu lägre stöd för kriget. 
 

                                                
7 Dimitrova, Strömbäck (2005) 
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Christie diskuterar inte hur medierna har framställt kriget på något djupare plan utan 
skriver bara att medierna citerar Vita Huset. Författaren har inte heller undersökt 
orsakssambandet mellan stöd och överensstämmelsen mellan medier och politiker så det 
går inte att uttala sig om vad som orsakar vad. Leder ökad överensstämmelse till ökat 
stöd eller leder stort stöd till ökad överensstämmelse? 
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5. Innehålls- och textanalys 
För att undersöka vilka faktorer det är som påverkar hur olika tidningar skriver om en 
fråga har jag valt att göra en innehålls- och textanalys som bygger vidare på Dimitrovas 
och Strömbäcks studie av framställningen av Irakkriget från 2003. De valde att titta på 
två tidningar i två länder som är väldigt olika varandra i styrelseskick, kultur och 
utrikespolitisk ståndpunkt. Jag har valt att titta på Sverige och Danmark eftersom det är 
två länder som har ett liknande styrelseskick och kultur men som ändå har olika 
uppfattningar utrikespolitiskt när det gällde Irak under första halvåret av 2004. Det här 
tillåter mig att se på hur politisk ståndpunkt påverkar inramningen av en nyhet från ett 
nytt perspektiv.  
 
Danmark och Sverige är båda monarkier och har ett parlamentariskt system. De ledande 
partierna var under 2004 socialistiska i båda länderna.8 Trots sina likheter hade länderna 
olika syn på situationen i Irak. Danmark hade en liten militär styrka i landet som bestod 
av 500 man som bevakade ett område utanför Basra som låg under brittiskt befäl9 
medan Sverige valde att inte vara involverade. 
 
För att kunna bygga vidare på Dimitrovas och Strömbäcks studie har jag använt mig av 
liknande metod och utvärderingsprocess som de gjorde i den mån det har varit passande 
och möjligt. De använde sig av Dagens Nyheter och the New York Times för att de är 
båda stora rikstäckande och framstående tidningar i de två länderna och de har en 
dagordningsbildande funktion gentemot andra medier i respektive land. Om dessa 
tidningar värderar en fråga som viktig är det troligt att andra tidningar också gör det. Av 
samma anledning vill jag använda mig av Dagens Nyheter och Jyllandsposten.  
 
Jag har valt att undersöka perioden 1 januari 2004 till och med 30 juni 2004. Det här är 
ungefär ett år efter att kriget bröt ut och avslutades och därmed också ett år efter att 
Dimitrovas och Strömbäcks studie avlutades. I och med att det har gått lite tid emellan 
de båda undersökningarna och efter krigets utbrytande, hoppas jag kunna sprida nytt 
ljus över situationen och därmed se om det finns något som kanske har utvecklats över 
tid. 

5.1 Strömbäcks och Dimitrovas metod 
Strömbäck och Dimitrova använde sig av databaser som arkiverar artiklar från 
nationella medier. För Dagens Nyheter var detta Presstext. Nyckelorden de använde för 
att söka artiklar var ”Irak” och ”krig” och förutsättningen var att båda orden skulle 
förekomma i rubriken, ingressen eller i första stycket av artikeln. Endast nyhetsartiklar 
användes i analysen och ledare, insändare och artiklar med förre än 160 ord 
exkluderades. Denna urvalsmetod resulterade i 172 artiklar i Dagens Nyheter och 1417 
artiklar i The New York Times. För att kunna jämföra de två tidningarna användes 
endast var sjätte artikel från The New York Times.  
 
Innehållsanalysen i Strömbäcks och Dimitrovas studie innebar att både objektiva fakta 
som datum artikeln publicerades och subjektiva karaktäristika som vilka typer av ramar 
som användes uppmärksammas. De noterade när politiska ledare och när vissa länder 
nämndes samt vilka källor citerades. De noterade vilken ton artikeln hade, det vill säga 

                                                
8 Nationalencyklopedin 
9 Nationalencyklopedin 
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om artikeln var positiv till kriget, negativ till kriget eller neutral till kriget. Slutligen 
undersökte de ifall vissa krigsrelaterade ramar användes eller inte. Dessa ramar innebär 
att artiklarna utgår ifrån: 
 

- militär konflikt 
- fokus på människan 
- ansvarsdiskussion 
- orsaksdiskussion 

- konsekvensdiskussion 
- krigets våldsamhet 
- antikrigsdemonstration 
- medierna själva 

 
Strömbäck och Dimitrova undersökte om dessa ramar användes baserat på vilka ord 
som användes, hur artikeln tolkade en händelse, tematiska strukturer samt utifrån hur 
metaforer och andra retoriska medel användes.  

5.2 Min metod 
Likt Dimitrova och Strömbäck använde jag databasen Presstext för att få fram mitt 
material från Dagens Nyheter men jag hade inte tillgång till en databas som 
tillhandahöll Jyllandsposten. För att få fram material från Jyllandsposten lånade jag 
tidningen på mikrofilm och sorterade manuellt ut de artiklar som passade de kriterier 
som jag hade satt upp sedan tidigare som även liknar de urvalskriterier som Dimitrova 
och Strömbäck använde i sin studie. 
 
Dessa kriterier var att ordet ”Irak” skulle förekomma i inledningen till artikeln och att 
de ska förekomma i inrikes- eller utrikesdelarna för respektive tidning samt vara längre 
än tre stycken. För både Dagens Nyheter och Jyllandsposten sorterades artiklarna som 
var kortare än tre stycken bort manuellt. Denna urvalsmetod resulterade i 146 artiklar i 
Dagens Nyheter och 186 artiklar i Jyllandsposten. 
 
I analysen har jag behandlat artiklar från inrikes- och utrikes-delarna separat och på 
olika sätt. Eftersom inrikes-delen hade ett mindre och mer hanterligt antal använde jag 
mig i stort av samma metod som Dimitrova och Strömbäck använde. Med Jesper 
Strömbäcks tillåtelse har jag utgått från deras ursprungliga kodschema för att utveckla 
mitt eget kodschema. De ser till största delen väldigt lika ut men jag har valt att ta bort 
några punkter och lägga till några egna. (Se Bilaga för båda kodschemana.) Jag 
identifierade bland annat vilka ramar som användes och vilken ton artikeln var skriven 
med. Detta förde jag in i statistikprogrammet SPSS. 
 
När det gäller utrikes-delen var den för omfattande för att jag skulle kunna gå igenom 
varje artikel lika noga och föra in alla data i statistikprogrammet inom den tidsram jag 
hade tillgänglig. Istället gick jag igenom alla artiklar och letade efter genomgående 
teman och lyfte fram artiklar som exemplifierar dessa teman. Denna metod valdes även 
för att den är fördelaktig när man letar efter skillnader och likheter som inte går att sätta 
ord på i förväg och som inte går att hantera på ett statiskt och bra sätt. Den tillför en 
kvalitativ dimension som annars skulle gå förlorad. Kodschemat som jag använde till 
inrikesartiklarna har jag använt som bas för utrikesartiklarna också. Det vill säga, jag 
har letat efter svaren på de frågorna bland utrikesartiklarna också men på en mer 
överskådlig basis utan att föra in alla artiklar i ett statistikprogram. För vissa frågor 
valde jag ut artiklarna från en månad och tittade på hur ofta vissa dessa ord eller 
fenomen förekom under den peroden. 
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När jag analyserade resultatet har jag utgått ifrån den tidigare forskning som jag 
presenterade i teorikapitlet och särskilt de aspekter som Dimitrova och Strömbäck lyfte 
fram i sin studie. Utöver detta har jag även letat efter gemensamma drag när jag har gått 
igenom artiklarna. Jag har jämfört artiklar i de båda tidningarna som har handlat om 
samma sak eller som har blivit publicerade samma dag genom att titta efter utmärkande 
ord och ramar som journalisterna har använt.  

5.3 Metodkritik 
Eftersom urvalsmetoden för de två tidningarna var olika finns det givetvis en risk för att 
artiklar som borde vara med har fallit bort. Eftersom urvalet fortfarande är så stort som 
det är borde dessa eventuella bortfall inte inverka på resultatet nämnvärt.  
 
Bortsorteringen av artiklar kortare än tre stycken gjordes manuellt vilket kan har 
resulterat i att några få artiklar som skulle ha varit med i urvalet inte kom med. Det har 
troligen hänt i båda tidningarna och det är en försvinnande liten del som troligen inte 
har påverkat resultatet i längden. 
 
Mitt ursprungliga urval innehöll enbart artiklar i utrikes-delarna vilket gjorde att artiklar 
skrivna på Inlands-delen i Jyllandsposten enbart insamlades som bakgrundsinformation. 
Eftersom detta inte var mitt primära fokus kan det finnas artiklar som jag har missat. 
Efter att urvalet vidgades fanns det inga möjligheter att få tag på materialet igen för att 
undersöka ifall fler artiklar fanns att hämta. Med tanke på att endast åtta artiklar hittades 
i Dagens Nyheter och 21 stycken fanns att tillgå i Jyllandsposten anser jag att även om 
det saknas några artiklar från Jyllandsposten, är materialet tillräckligt för att kunna se 
skillnader och likheter tidningarna emellan. Det som är mest problematiskt för inrikes-
analysen är att Dagens Nyheters artiklar är så få att det är svårt att uttala sig om några 
riktiga tendenser. Även här anser jag att de slutsatser som är dragna fortfarande är 
värdefulla eftersom frånvaron av artiklar talar högt i sig självt.  
 
Vad som också är värt att nämna är att mina kunskaper i det svenska språket är bättre än 
vad mina kunskaper i det danska språket är och goda kunskaper i båda språken är 
väldigt viktigt när man gör en undersökning som bland annat undersöker underliggande 
värderingar som uttrycks genom ordval. Jag har varit noga med att slå upp ord som jag 
inte förstår men det går inte att utesluta att det har funnits tillfällen där mina kunskaper 
tillsammans med ordböcker har varit bristfälliga och betydelser har gått förlorade. 
 
I efterhand har jag också insett att det hade varit bra ifall jag hade gjort en lika 
fullständig statistisk genomgång av artiklarna från utrikes-delarna som jag gjorde med 
artiklarna från inrikes-delarna, samtidigt som jag närmat mig materialet kvalitativt. 
Detta hade underlättat analysen och tillfört vissa aspekter som jag inte har fått med nu. 
Detta undergräver dock inte de slutsatser som jag har dragit då de är baserade på den 
empiri som jag samlade in. 
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6. Irak i Dagens Nyheter och Jyllandsposten 
Jyllandsposten har skrivit 186 artiklar om Irak i Inlands- och Utlands-delarna under 
2004:s första halvår medan Dagens Nyheter har skrivit 146 artiklar om Irak i Inrikes- 
och Utrikes-delarna under samma period. Artiklarna i båda tidningarna handlar om 
dödsoffer, truppförflyttningar och uttalanden från regeringarna och gerillaledare samt 
om individers öden och upplevelser. Under den undersökta perioden kom bilder fram 
som visade hur amerikanska soldater torterat irakiska krigsfångar och en hel del av 
artiklarna i båda tidningarna handlar om detta. 

6.1 Inrikes 
Jyllandsposten har skrivit 21 artiklar i Inrikes-delen om Irak under 2004:s första halvår 
medan Dagens Nyheter har skrivit åtta artiklar under samma period. 
 
Av de artiklar som har handlat om Irakkonflikten i tidningarna Jyllandsposten och 
Dagens Nyheter finns det speciellt en stor skillnad mellan tidningarnas innehåll. 
Eftersom Danmark har militära trupper i Irak skriver Jyllandsposten mycket om 
Danmarks insats i kriget och vad trupperna gör. Sverige har ingen del i kriget så det 
finns därmed inte några artiklar om svenska militära insatser i landet. Ländernas 
militära insats i Irak tycks därmed vara avgörande för hur mycket som skrivs i de olika 
tidningarna. När det gäller källor refererar Jyllandsposten mest till regeringstjänstemän 
(80 procent) och militärpersonal (15 procent) och Dagens Nyheter refererar mest till 
civila individer (50 procent)och andra medieproducenter (38 procent).  
 
Förutom skillnad i antal artiklar finns det flera tydliga skillnader i vad tidningarna 
skriver om. Fem av de åtta artiklar som Dagens Nyheter har publicerat handlar om 
demonstrationer mot Irakkonflikten och var skrivna inom vad Strömbäck och Dimitrova 
kallade en ”antikrigsdemonstrationsram”. Av Jyllandspostens artiklar handlade också 
fem artiklar om demonstrationer mot Irakkonflikten men med tanke på att det endast är 
24 procent av alla artiklar framstår det som väldigt lite jämfört med Dagens Nyheter 
vars antikrigs-artiklar utgjorde 63 procent av hela urvalet. Övriga artiklar är skrivna 
inom ramen för militär konflikt. 
 
Samtliga artiklar från Jyllandsposten är skrivna på ett neutralt sätt när det är fråga om 
ordval som reflekterar ett ställningstagande eller en värdering från journalistens sida. 
Det är dock svårt att säga detta med absolut säkerhet då mina språkkunskaper i danska 
är något begränsade om jag jämför med mina svenska språkkunskaper. 
 
I Dagens Nyheter fanns det några ordval som jag anser är värderande men även här var 
det ovanligt. I en artikel skriver journalisten om USA:s invasion av Irak som ett anfall. 
Det här stod ut ur mängden eftersom övriga artiklar har använt just ordet ”invasion”. 
Ordet ”anfall” har mer negativa konnotationer än ”invasion” har då ”anfall” antyder 
aggressivitet och våld medan en ”invasion” skulle kunna genomföras utan något större 
motstånd. Ordvalet underlättar tolkningen att USA mötte stort motstånd och att de 
tvingade sig in i Irak fastän de inte var välkomna vilket också har utgjort en stor del av 
debatten i Sverige. Invasion är ett mer neutralt begrepp eftersom det inkluderar ett anfall 
samtidigt som det kan handla om ett fredligt övertagande av ett territorium där 
lokalbefolkningen välkomnar övertagandet.  
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Det är dock inte bara ordval som kan spegla ett ställningstagande eller en värdering från 
journalistens eller tidningens sida. Vad man väljer att skriva om och vilka personer man 
väljer att intervjua kan också resultera i att vissa ståndpunkter når fram till läsaren mer 
än andra. Även om artikeln är skriven på ett neutralt sätt kan den framstå som partisk. 
Av Jyllandspostens artiklar klassificerade jag sex stycken som positiva till vad som 
pågick i Irak, elva stycken som negativa och fyra stycken som neutrala. Av Dagens 
Nyheters artiklar kunde jag klassificera fem stycken som negativa, tre stycken som 
neutrala men ingen artikel som positiv.  
 
Utgångspunkten för bedömningen om artiklarna har speglat en positiv, negativ eller 
neutral bild av Irak-konflikten har varit om den/de intervjuade personerna har uttryckt 
sin egen åsikt på något sätt eller om artikeln lyfter fram information som stödjer eller 
inte stödjer ett krig som dominerar artikeln, det vill säga ifall en åsikt om krigets 
rättfärdighet är mer representerad än en annan. Om artikeln till exempel handlat om en 
demonstration mot kriget är den kvalificerad som negativ. Det här förutsätter dock att 
demonstranterna eller demonstrationen inte kritiseras i artikeln. I ett sådant fall skulle 
artikeln bli klassificerad som neutral eller negativ beroende på om båda sidor är 
likvärdigt representerade eller om en sida dominerar. När det gäller artiklar om 
demonstrationer om kriget har artiklarna alltid blivit klassificerade som negativa. 
 
Trots att antalet artiklar är litet kan man tydligt urskilja en skillnad mellan de två 
tidningarna där Dagens Nyheter är mer negativa till kriget då samtliga artiklar var 
antingen negativa eller neutrala medan Jyllandsposten hade en jämnare fördelning om 
än fortfarande överhängande negativ.  
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Diagram 1. Tidningarnas framställning av Irakkriget i inrikes-delarna  
 
Jyllandsposten fokuserar mycket mer på de bakomliggande orsakerna till kriget än 
Dagens Nyheter och det diskuteras mycket om vilka skäl man hade för att gå in i kriget 
från Danmarks perspektiv. Det framgår tydligt att det är en pågående debatt i Danmark 
om huruvida det var rätt eller inte att gå med i kriget. En stor del av detta handlar om 
utvärdering av USA:s skäl till att gå till krig och att utvärdera Danmarks skäl. 
Jyllandsposten har dock inte en jämn balans i sin rapportering då majoriteten av 
artiklarna speglar en negativ ståndpunkt till kriget och endast 19 procent av artiklarna är 
neutrala. Att Jyllandsposten nämner massförstörelsevapen i 30 procent av fallen visar på 
deras fokus på krigets bakomliggande orsaker är större än Dagens Nyheters, som inte 
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nämner massförstörelsevapen alls. Dagens Nyheter diskuterade inte anledningen bakom 
kriget särskilt mycket mer än att i något fall uttrycka sig på ett sätt som klargjorde att 
det var USA som initierade konflikten, vilket är väl vedertaget. Det handlade i så fall 
bara om ”den USA-ledda invasionen av Irak” och liknande formuleringar. 

6.2 Utrikes 
Dagens Nyheter publicerade 138 artiklar om Irak under första halvåret av 2004 i 
Utrikes-delen medan Jyllandsposten publicerade 165 artiklar under samma period i sin 
Udlands-del. Att Jyllandsposten har skrivit fler artiklar om Irak än Dagens Nyheter har 
gjort överlag beror troligen på att Irak är involverade i konflikten eftersom de har 
militära trupper i landet. Detta gör det rimligt att anta att Jyllandsposten vill skriva mer 
om Irak då det berör läsarna mer än vad Dagens Nyheters läsare berörs av Irakfrågan. 

6.2.1 Källor 

Jag har valt att inte göra en innehålls- och textanalys på de artiklar som är tagna från 
nyhetsbyråer i någon större utsträckning. Det är givetvis viktigt att se på vilka artiklar 
som de respektive tidningarna har tagit med eftersom urvalet i sig är viktigt. Då jag vill 
fokusera på hur tidningarna själva har skrivit om Irak, och inte hur till exempel Reuters 
har framställt frågan, har jag valt att bortse från dem i det här tillfället. Det är 60 
artiklar, det vill säga 43 procent av alla artiklar från Dagens Nyheter som kommer från 
en nyhetsbyrå och 47 artiklar, det vill säga 28 procent av alla artiklar från 
Jyllandsposten som härstammar från en nyhetsbyrå. Även om jag inte kommer att 
analysera innehållet i dessa artiklar i någon större utsträckning, är de fortfarande en 
viktig del i analysen enbart genom deras närvaro som jag kommer att diskutera nu.  
 
  Dagens Nyheter              Jyllandsposten 
 Antal Procent Antal Procent 
AFP 17 28 20 43 
Reuters 28 47 18 38 
AP   2 4 
TT 10 17   
Ritzau 2 3 2 4 
dpa 1 2   
NTB 1 2   
just   1 2 
AFP + Reuters 1 2 4 9 
Totalt 60 101 47 100 
 
Tabell 1. Antal artiklar från nyhetsbyråer och dess fördelning  
 
I båda tidningarna kommer majoriteten av de här artiklarna från nyhetsbyråerna Agence 
France-Presse (AFP) och Reuters samt artiklar från de två ländernas respektive 
nyhetsbyråer; svenska Tidningarnas Telegrambyrå (TT) och danska Ritzaus Bureau 
(Ritzau). När det gäller TT och Ritzau står de ofta med som delavsändare tillsammans 
med någon av de andra nyhetsbyråerna och då har jag räknat de artiklarna som 
härstammande från den utländska nyhetsbyrån.  
 
Att så många som 43 procent respektive 28 procent av artiklarna kommer från en tredje 
och gemensam källa för de båda tidningarna visar på att stora delar av täckningen av 
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Irak är väldigt lika. Dagens Nyheter har även en artikel från tyska Deutsche Presse-
Agentur (dpa) och en artikel från Norsk Telegrambyrå (NTB) medan Jyllandsposten har 
två artiklar från amerikanska Associated Press (AP).  
 
Dagens Nyheter har fler artiklar som kommer ifrån nyhetsbyråer än vad Jyllandsposten 
har och det beror troligen delvis på att Jyllandsposten har en journalist på plats i Irak 
som kan skriva mer om Irak än vad Dagens Nyheter kan som inte har en journalist på 
plats. Majoriteten av artiklarna som kommer ifrån Dagens Nyheter är skrivna av en 
journalist som är stationerad i Washington.  
 
Om man bortser från de artiklar som är skrivna av nyhetsbyråer är övriga artiklar i 
många fall fortfarande mycket beroende av samma källor. Även om artikeln är skriven 
av tidningens egen journalist hänvisar de ofta till andra medier som sina källor. Ibland 
rör det sig om nyhetsbyråer som AFP och Reuters men i de flesta fall rör det sig om 
amerikanska tidningar och tv-bolag och i vissa fall även medier från mellanöstern. I 
Dagens Nyheter refererar till exempel Erik Ohlsson i en artikel till AFP vid ett flertal 
tillfällen den fjärde mars 2004: 
 

En amerikansk regeringstjänsteman sade till nyhetsbyrån AFP att förövarna 
troligen gått in i Irak via Iran, tillsammans med de hundratusentals shiitiska 
iranska pilgrimer som var på väg till de heliga platserna i Irak för att fira 
sorgehögtiden Ashura. En annan källa inom USA-alliansen uppgav för 
nyhetsbyrån AFP att femton personer gripigts i Karbala och Bagdad i samband 
med bombdåden.10 
 

Det är vanligt att tidningarna hänvisar till andra tidningar som källor och till personer 
som en annan tidning har pratat med. I februari månad hänvisar Dagens Nyheter till 
andra medier i 38 procent av artiklarna och Jyllandsposten hänvisar till andra medier i 
30 procent av artiklarna under samma period. Ett exempel på detta är den här artikeln 
från Dagens Nyheter: 
 

En rådgivare inom kongressen som New York Times talat med menar att 
republikanerna på Capitol Hill lär nyttja sitt maktövertag till att stoppa 
eventuella oberoende genomlysningar.11 
 

Ett annat exempel finns här från Jyllandsposten: 
 

Ifølge dagbladet Washington Post har kravene om direkte valg, som er fremsat 
af den inflydelsesrige ayatollah Ali al-Sistani og støttet ved store 
demonstationer, gjort så stærkt et indtryk på den amerikanske regering, at den 
nu undersøger mindst fire alternative løsninger.12  

 
Dagens Nyheter har något fler referenser till andra medier än vad Jyllandsposten har 
och det kan bero på att  Dagens Nyheter har en journalist stationerad i Washington som 
bevakar Irakkriget medan Jyllandsposten har en journalist stationerad både i Irak och i 
USA. Mycket av den information som finns att tillgå för den svenska journalisten finns 

                                                
10 Ohlsson, Erik: Femton greps för terrorattackerna i Irak. Dagens Nyheter s A12 2004-03-04 
11 Cederskog, Georg: Vita Huset backar om Irakvapen. President Bush välkomnar en intern granskning av 
underrättelsetjänsterna. Dagens Nyheter s A12 2004-01-31 
12 Justen, Klaus: USA overvejer alternativ afrejse. Jyllandsposten s 8, 2004-01-26 



 

 16 

enbart att hämta i just den amerikanska pressen och från nyhetsbyråer medan 
Jyllandsposten har fler informationskanaler. Det är dock troligt att Dagens Nyheter bara 
har varit mer noggranna med att skriva var ifrån de har hört personen ifråga säga det de 
rapporterar. Det här är givetvis svårt att bevisa så jag kommer inte att spekulera vidare 
om det här.  

6.2.2 Innehåll 

Baserat på vad artiklarna handlar om och ifall en speciell åsikt har fått större utrymme i 
artikeln än en annan har jag klassificerat artiklarna som positiva, negativa eller neutrala 
gentemot Irakkriget. Eftersom forskningsmaterialet är så pass stort har jag valt att 
endast göra den här indelningen på ett visst urval. Jag valde att göra det på artiklarna 
som var publicerade under februari månad eftersom det inte var någon händelse som 
inverkade särskilt på bara ena tidningen som skedde i februari vilket gör att detta 
resultat kan anses vara representativt för hela perioden. 
 
I februari publicerade Dagens Nyheters 16 artiklar om Irak i utrrikes-delen och utav 
dessa kunde jag inte klassificera någon artikel som positiv men 7 artiklar (44 procent) 
klassificerade jag som negativa och 9 artiklar (56 procent) som neutrala. Jyllandsposten 
publicerade under samma period 24 artiklar om Irak i sin Udlands-del och av dessa 
kunde jag inte klassificera någon artikel som positiv men 11 artiklar (46 procent) ansåg 
jag vara negativa och 13 artiklar (54 procent) ansåg jag vara neutrala gentemot 
Irakkriget. I huvudsak var de neutrala artiklarna korta rapporter om dödsfall eller andra 
redogörelser om krigets utveckling. De negativa artiklarna handlade för det mesta om 
utvärderingar av USA:s president Bush, om huruvida Irak hade massförstörelsevapen 
och därmed ifall USA hade rätt att gå i krig mot Irak.   
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Diagram 2. Tidningarnas framställning av Irakkriget i utrikes-delarna i februari 
 
I tidningarnas inrikes-delar kunde vi se att Jyllandsposten skrev mer om de 
bakomliggande orsakerna till kriget än vad Dagens Nyheter gjorde. Då skrev 
Jyllandsposten mycket om den danska regeringens skäl till att gå med i kriget i relation 
till vad USA hade för anledningar. Det här är även ett genomgående tema i Udlands-
delen. Här tas nästan aldrig Danmark upp men de bakomliggande skälen för USA är 
mycket omskrivna. I februari skrev Jyllandsposten 11 artiklar om hur USA har påstått 
att Irak hade massförstörelsevapen eller kemiska vapen vilket utgör 46 procent av alla 
publicerade artiklar under den månaden. I jämförelse med Dagens Nyheters 5 artiklar, 
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det vill säga 31 procent av samtliga artiklar i februari, är det tydligt att den här frågan 
värderas högre av den danska tidningen.  
 
Februari månad är inte representativ för hela den undersökta perioden när det kommer 
till hur ofta tidningarna nämner massförstörelsevapen eftersom de flesta av dessa 
artiklar handlar om rapporter som USA och Storbritannien har genomfört och som har 
blivit offentliggjorda under februari månad. Det här är dock mindre viktigt då det ändå 
visar på hur frågan om massförstörelsevapen värderas olika av de här två tidningarna. I 
diagram 3 kan vi se hur Jyllandsposten i mycket högre grad skriver om Irak inom ramen 
för ansvar för kriget. I övrigt har tidningarna använt sig av i stort sett samma ramverk 
när de har skrivit om Irak.  
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Diagram 3. Ramar som artiklarna i utrikes-delarna är skrivna inom i februari 
 
Förenta Nationernas (FN) deltagande och icke deltagande i Irakkriget har varit mycket 
omdiskuterat i medierna världen över sedan det blev tal om en möjlig militär konflikt i 
landet. Även om kriget officiellt tog slut för ett år sedan när dessa artiklar skrevs, ser 
man fortfarande spår av den här diskussionen. När det gäller FN lyfter de olika 
tidningarna fram saken lite olika vilket också speglar ett ställningstagande från deras 
respektive sidor.  
 
Den 20 januari skriver båda tidningarna om ett möte mellan FN och representanter från 
USA och Irak. Dagens Nyheters artikel är skriven av tidningens egen journalist medan 
Jyllandspostens artikel kommer ifrån Reuters. Dagens Nyheters artikel har rubriken ”FN 
gav inga löften till Bremer”13 och Jyllandspostens artikel har rubriken ”FN er ønsket i 
Irak”14. Redan i rubriken framgår det att Dagens Nyheter ser på FN som motvilliga till 
att delta i kriget medan Jyllandsposten istället fokuserar på att båda parterna vill ha dit 
FN.  
 
I Dagens Nyheters artikel har journalisten satt citationstecken kring orden ”teknisk 
enhet” som syftar till den grupp som FN skickar till Irak för att utvärdera hur tidiga val 
ska kunna genomföras. Det är oklart vad denna citering syftar till, om den ska fungera 
som ett vanligt citat som enbart återger de exakta ord som sades på presskonferensen 

                                                
13 Cederskog, Georg: FN gav inga löften till Bremer. Dagens Nyheter s A12 2004-01-20 
14 Reuters: FN er ønsket i Irak. Jyllandsposten, s 6 2004-01-20 
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eller om det är menat som en kommentar om att denna grupp faktiskt är något annat än 
en teknisk enhet. 
 
Diskussionen om FN är dock enbart baserat på en artikel från respektive tidning men 
jag anser ändå att det här är intressant och det kan vara ett talande exempel om man 
tänker på ländernas respektive involvering i konflikten. 
 
En annan skillnad mellan tidningarna är hur de har valt att klassificera sina artiklar. I 
Jyllandsposten är artiklarna skrivna under ”Efter kriget” och i Dagens Nyheter är de 
skrivna under ”Irak”. Att skriva ”Efter kriget” kan tyckas vara kontroversiellt i vissa 
kretsar eftersom många hävdar att det fortfarande pågår ett krig i allra högsta grad även 
om staten Irak inte längre är en av parterna. Att bara skriva ”Irak” är ett mer neutralt 
begrepp. Att skriva ”Efter kriget” kan bidra till synen att Danmarks egna styrkor 
fungerar som fredsbevarande.  
 
Den nionde januari 2004 skriver båda tidningarna om en rapport som den amerikanske 
tankesmedjan Carnegie har skrivit, men vad de båda tidningarna väljer att framhäva ur 
denna rapport skiljer sig. Dagens Nyheter väljer att fokusera på att Carnegie tycker att 
det inte fanns några massförstörelsevapen i Irak och att Bush inte skulle ha gått i krig 
med landet medan Jyllandsposten går steget längre och skriver om hur Carnegie har 
dragit slutsatsen att Bush inte längre ska ha rätt att gå i krig av förebyggande skäl.  
 
Att Jyllandsposten har tagit ett starkare ställningstagande än Dagens Nyheter tydliggörs 
vidare av artiklarnas respektive rubriker. Dagens Nyheters artikel har rubriken ”Bush 
överdrev hotet om kärnvapen i Irak”15 och Jyllandspostens artikel har rubriken 
”Rapport: Irak kun en papirtiger”16. Att jämföra Irak med en papperstiger insinuerar att 
Irak var ofarliga och att USA inte hade några som helst skäl till att gå i krig vilket är ett 
väldigt tydligt ställningstagande. Nu hänvisar denna liknelse till något som rapporten 
kom fram till och inte något tidningen nödvändigtvis står för men att formulera sig på 
det sättet i rubriken kan ändå tolkas som tidningens försök att dra uppmärksamhet till en 
åsikt som tidningen vill framhäva. Det är tveksamt ifall liknelsen med en papperstiger 
förekom i rapporten. Jyllandspostens artikel var dessutom längre än Dagens Nyheters 
artikel vilket ytterligare tyder på att Jyllandsposten har tagit en starkare position mot 
kriget än vad Dagens Nyheter har gjort i dessa två artiklar eftersom Jyllandsposten har 
gett den större utrymme.  
 
I både Dagens Nyheter och Jyllandsposten finns det artiklar som ger ett mer personligt 
perspektiv på situationen i Irak men Jyllandsposten skriver mer om irakiers personliga 
upplevelser och Dagens Nyheter skriver mer om amerikaners personliga upplevelser. 
Jyllandsposten har fyra artiklar som utgår från civila irakier medan Dagens Nyheter inte 
har en enda. Det som kommer närmast i Dagens Nyheter är en artikel som handlar om 
en irakisk familj som bor i Sverige som inte kan flytta hem än.  
 
Jyllandspostens artiklar handlar å andra sidan om irakier som befinner sig i Irak. De 
skildrar bland annat åsikter från studenter i Bagdad och en familj på flykt. Dagens 
Nyheters två artiklar om personliga öden handlar istället om amerikaner. En artikel 
handlar om två unga soldater som snart ska åka till Irak och den andra handlar om en 
familj till en amerikansk soldat som just har dött i Irak. Jyllandsposten har en artikel om 
                                                
15 Albons, Bengt; Bush överdrev hotet om kärnvapen i Irak. Dagens Nyheter, s A09, 2004-01-09  
16 Justen, Klaus: Rapport: Irak kun en papirtiger. Jyllandsposten, s 8, 2004-01-09 
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en amerikan som just har blivit halshuggen. Anledningen bakom denna skillnad verkar, 
som jag har nämnt tidigare, till största del bero på den danska tidningens närhet till 
irakier eftersom de har en journalist på plats i landet medan Dagens Nyheter har närhet 
till amerikaner med en journalist på plats i USA. 
 
 
Trots att det finns många skillnader mellan tidningarna är likheterna desto fler. Den 
sjätte maj skriver båda tidningarna om hur stödet för USA:s försvarsminister Donald 
Rumsfeld har minskat eftersom han ignorerat rapporter om att amerikanska soldater 
torterat irakiska krigsfångar. Båda tidningarna skriver om hur Bush trots detta 
fortfarande står bakom honom och den kritik som han har fått på grund av detta.  
 
Den 22 februari skriver tidningarna också om samma sak när de beskriver hur Röda 
Korset besöker Saddam Hussein i fängelset. Dagens Nyheter kallar sin artikel ”Röda 
Korset fick besöka Saddam”17 och Jyllandsposten kallar sin artikel ”Røde Kors hos 
Saddam”18. Dagens Nyheter har gjort en stor nyhet av frågan medan Jyllandsposten 
endast har med den som en kort notis som är producerad av nyhetsbyråer. 
 
Den tredje mars skriver båda tidningarna om två stora bombattentat i Karbala och 
Bagdad och även här ser både rubrik och innehåll väldigt lika ut. Dagens Nyheter har 
satt rubriken ”Blodigaste dåden sedan Saddam föll”19 på sin artikel och Jyllandsposten 
har satt rubriken ”Blodigaste dag i Irak siden krigen”20 på sin artikel.  
 
Under de första två dagarna i mars kan man se en liknande företeelse när Dagens 
Nyheter har en notis under rubriken ”Irakförfattning öppnar för maktskifte”21 och 
Jyllandsposten har en lång artikel under rubriken ”Iraks grundlov kom på plads”22. I det 
här fallet är artiklarna så lika att de börjar på nästan samma sätt. I Dagens Nyheters 
artikel kan vi läsa: 
 

Efter flera dygns hårda förhandlingar enades Iraks styrande interimsråd på 
måndagen om en provisorisk författning.23 

 
Och i Jyllandspostens artikel kan vi läsa: 
 

Efter tre døgns intense forhandlinger enedes de 25 medlemmer af Iraks USA-
udpegede Regeringsråd natten til mandag om en midlertidig forfatning.24 

 
Det här är bara några exempel på hur både Dagens Nyheter och Jyllandsposten har 
skrivit om samma sak, på samma dag och på liknande sätt. Eftersom formuleringarna är 
så pass lika som de är, är det här i min mening bevis på att tidningarna rättar sig efter 
vad andra medier som till exempel CNN, New York Times eller nyhetsbyråerna har lyft 
fram och för det vidare till sina respektive hemland.  
 
                                                
17 Hellberg, Anders: Röda Korset fick besöka Saddam. Dagens Nyheter, s A11 2004-02-22 
18 AFP/Reuters: Røde Kors hos Saddam. Jyllandsposten, s s 9 2004-02-22 
19 Ohlsson, Erik: Blodigaste dåden sedan Saddam föll. Dagens Nyheter, s A05 2004-03-03 
20 Ellegard, Lasse: Blodigaste dag i Irak siden krigen. Jyllandsposten, s 8 2004-03-03 
21 Reuters: Irak-författning öppnar för maktskifte. Dagens Nyheter, s 8 2004-03-02 
22 Heine, Thomas: Iraks grundlov kom på plads. Jyllandsposten, s 8 2004-03-01 
23 Reuters: Irak-författning öppnar för maktskifte. Dagens Nyheter, s 8 2004-03-02 
24 Heine, Thomas: Iraks grundlov kom på plads. Jyllandsposten, s 8 2004-03-01 
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7. Analys 
Allt eftersom jag har gått igenom artiklarna från Dagens Nyheter och Jyllandsposten har 
ett antal teman växt fram. Dessa teman handlar om politikens påverkan av nyhetens 
inramning, journalistens stationering och nyhetsbyråernas roll och dessa ska jag 
diskutera ytterligare men först ska jag diskutera hur värderande täckningen har varit från 
båda tidningarna. 

7.1 Negativ medietäckning 
I resultatkapitlet har jag visat på en hel del skillnader och en hel del likheter mellan 
Dagens Nyheter och Jyllandspostens framställning av Irakkonflikten. I slutändan har det 
blivit tydligt att det finns långt fler likheter än det finns skillnader. Rent 
innehållsmässigt rapporterar båda tidningarna i stort sett om samma saker. 
 
Det som har tagit upp mest plats i båda tidningarna har handlat om truppförflyttningar, 
bombdåd och dödsfall. I slutet på april rapporterar båda tidningarna om hur det har 
kommit fram bilder på hur amerikanska soldater har misshandlat irakiska krigsfångar 
och det är början på en lång rad artiklar som följer debatten och rättegångarna om 
tortyrskandalen. Det skrivs även mycket om hur USA planerar att lämna över makten 
till Irakierna den sista juni. 
 
Det framgår tydligt av resultatet att både Dagens Nyheter och Jyllandsposten har en 
överhängande negativ rapportering av situationen i Irak. Jag har hittat tillfällen där 
Dagens Nyheter framstår som mer negativa till Irak än Jyllandsposten och vice versa. På 
inrikes-delarna kunde jag se att Dagens Nyheter endast hade negativt eller neutralt 
laddade artiklar medan Jyllandsposten fortfarande hade några artiklar som kunde anses 
vara positiva till Irakkonflikten. Jag har även sett att Jyllandsposten har använt en mer 
negativ rubriksättning på en artikel som Dagens Nyheter har valt att ge en snällare 
rubrik. Jag tänker då på artiklarna om en rapport som Jyllandsposten rubricerade som 
”Rapport: Irak kun en papirtiger”25 och Dagens Nyheter rubricerade ”Bush överdrev 
hotet om kärnvapen i Irak”26. Även om Dagens Nyheter generellt är lite mer tydliga i 
sitt motstånd mot Irakkonflikten är Jyllandsposten fortfarande negativa i sin 
rapportering och det är inte alltid Dagens Nyheter som är mest uppenbara. 
 
Att medietäckningen i båda tidningarna är negativt laddad är inte överraskande eftersom 
tidigare forskning har visat på liknande tendenser. Som jag har redogjort för tidigare har 
Dimitrova och Strömbäck visat i sin studie att Dagens Nyheters framställning av 
Irakkonflikten var negativ i den meningen att de rapporterade om protester och irakier 
som råkat illa ut på grund av kriget. Den danska medieforskaren Stig Hjarvard har 
skrivit i en rapport om den danska medietäckningen av invasionen av Irak 2003 att 
 

den erklærede holdning på lederplads afspejledes på avisernes forsider, sådan 
at valg af forsideartikler, overskrifter, illustrationer, henvisninger m.m. samlet 
støttede en henholdsvis opbakkende eller kritisk holdning til krigen. ’News’ 
var således ikke klart adskilt fra ’views’.27 

 

                                                
25 Justen, Klaus: Rapport: Irak kun en papirtiger. Jyllandsposten, s 8, 2004-01-09 
26 Albons, Bengt; Bush överdrev hotet om kärnvapen i Irak. Dagens Nyheter, s A09, 2004-01-09  
27 Hjarvard (2004) s 102 
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Hjarvard har alltså sett att nyhetsrapporteringen var partisk samtliga i danska medier 
som han undersökte och att den kunde vara antingen positiv eller negativ. Det är klart 
att Jyllandsposten i det här fallet är negativ. 

7.2 Politiken är inte avgörande 
Som vi har sett av tidigare forskning har det politiska systemet stor betydelse för hur 
medierna kommer att rapportera om en fråga. Enligt Entmans kaskadmodell28 och 
Dimitrovas och Strömbäcks studie29 som jag diskuterade i andra kapitlet påverkar 
regeringens ståndpunkt om en tidning ställer sig positivt eller negativt till en fråga som 
konflikten i Irak. Det här förklarar varför Dagens Nyheter skriver om Irak på ett 
negativt sätt eftersom den svenska regeringen har tagit avstånd från konflikten och har 
avböjt att involvera sig militärt.   
 
De här teorierna ger oss också en förklaring till mängden av artiklar som de två 
tidningarna har producerat. Jyllandsposten har skrivit fler artiklar om konflikten i Irak 
än vad Dagens Nyheter har gjort. Den här skillnaden ser vi speciellt tydligt i de båda 
tidningarnas respektive Inrikes-delar. Att Danmark är politiskt involverade i Irakfrågan 
är avgörande för att den danska tidningen skriver mycket mer om Irak. 
 
Vi har även sett att Jyllandsposten skrev mer om bakgrunden till kriget än vad Dagens 
Nyheter gjorde. Det här är speciellt tydligt när vi ser på hur ofta de två tidningarna 
nämner massförstörelsevapen. Jyllandsposten gör detta vid mycket fler tillfällen än 
Dagens Nyheter. Det här troligen en följd av att det i Danmark pågår en debatt om 
huruvida kriget är rättfärdigt som finns i Sverige.  
 
I den här studien har vi dock sett att trots att Danmark har trupper i Irak, vilket i sig är 
en indikator till att den danska regeringen tycker att konflikten i Irak är rättfärdig, 
återspeglas inte detta i Jyllandsposten rapportering. Även om Jyllandsposten överlag är 
mindre negativ i sitt sätt att skriva om Irak under 2004 års första halvår än vad Dagens 
Nyheter är, är rapporteringen fortfarande överhängande negativ.  
 
Vi kan få en förklaring till detta om vi ser till Christies forskning. Han menade att 
tidningarnas rapportering till stor del är beroende av hur den folkliga opinionen ser ut. 
Enligt en undersökning beställd av Jyllandsposten var 48 procent av danskarna emot en 
dansk militär insats i Irak medan 43 procent var för. Det kan vara så att Jyllandsposten 
inte vill skriva om Irak på ett mer positivt sätt på grund av den tystnadsspiral som 
Christie30 talar om. Eftersom danskarna inte stödjer kriget kanske tidningen rättar sig 
därefter för att inte riskera att förlora läsare. Det här passar även in på Dagens Nyheter 
då svenskarna överlag är negativa till Irakkriget.  
 
Således är det rimligt att säga att vad regeringen har för ståndpunkt är viktigt men det 
går inte att enbart titta på det eftersom vad den folkliga opinionen anser väger tyngre för 
stora dagstidningar. Den här slutsatsen gäller dock i första hand stora dagstidningar som 
Jyllandsposten och Dagens Nyheter eller stora kvällstidningar som är beroende av 
prenumerations- eller lösnummerintäkter på en nationell eller på annat sätt stor skala. 
Det finns många tidningar som är skrivna för vissa målgrupper som har en viss åsikt 

                                                
28 Entman (2005) 
29 Dimitrova, Strömbäck (2005) 
30 Christie (2006) 
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eller intresse. Intresseorganisationer och liknande som ger ut tidningar tar inte hänsyn 
till vad majoriteten anser utan kanske fokuserar på en smalare grupp av människor.  

7.3 Journalistens stationering  
Mycket av det resultat som jag presenterade i resultatkapitel går att koppla till vart 
tidningarnas respektive journalister befinner sig. Det rörde sig i första hand om vem de 
personliga skildringarna handlade om och hur mycket tidningarna förlitade sig på 
nyhetsbyråer. Jyllandsposten hade som bekant fler personliga skildringar om irakier än 
Dagens Nyheter och förlitade sig något mindre på artiklar från nyhetsbyråer än vad 
Dagens Nyheter gjorde. Det här har med största säkerhet mycket att göra med att 
Jyllandsposten hade en journalist på plats i Irak och i USA vilket gör att de hade 
tillgång till mer information än Dagens Nyheter eftersom de inte hade en journalist i 
Irak utan bara en i USA.  
 
För att kompensera för att man inte har en journalist i landet har tidningar alltid som 
alternativ att anlita en nyhetsbyrå och köpa in de artiklar som man själv inte har 
möjlighet att få tag på. På det här sättet kan man fortfarande skriva om de händelser som 
sker på andra sidan jordklotet och det här är speciellt användbart när det handlar om 
krigssituationer där en tidning inte kan garantera sina anställdas säkerhet. Ofta kan 
tidningarna skicka utrikeskorrespondenter till ett område som är särskilt intressant under 
en särskild period men tar sedan hem dem när området inte längre har tillräckligt högt 
nyhetsvärde för att vara värt den risk som tidningen utsätter sin korrespondent för. När 
det gäller Irak får jag anta att Dagens Nyheter inte längre anser att Irak har lika stort 
nyhetsvärde för Dagens Nyheter som det har för Jyllandsposten eftersom Danmark har 
militära trupper i landet.  Eftersom Jyllandsposten har en korrespondent i Irak har 
Jyllandsposten inte använt sig av lika många artiklar från nyhetsbyråer som Dagens 
Nyheter har gjort. 
 
Att ha en egen utrikeskorrespondent och inte bara köpa artiklar från nyhetsbyråer kan 
vara fördelaktigt eftersom artikeln blir skriven utifrån de kulturella värderingar som 
finns i det egna landet om det är den egna journalistens arbete i motsats till 
nyhetsbyråartikeln som kan vara skriven av en person med helt andra värderingar. Ulf 
Hannerz beskriver hur antropologen Lewis Henry Morgan i slutet på 1800-talet fick 
rådet av sin amerikanska redaktör när han skulle beskriva Europa att: 
 

use your Yankee eyes to see and describe things as they are in Europe, or as 
they seem to you, you might do something worth having31 

 
På Dagens Nyheters hemsida kunde allmänheten vid ett tillfälle chatta med Dagens 
Nyheters utrikeskorrespondenter. En man frågade utrikeskorrespondenten Georg 
Cederskog som är stationerad i Washington DC i USA, och som har varit den journalist 
som har skrivit många av artiklarna om Irak för tidningen under min 
undersökningsperiod, om vikten av journalistens nationalitet:  
   

Anders Är det viktigt att en DN-korrespondent är svensk eller skulle det 
fungera om USA-korren vore en amerikansk journalist som kan 
svenska, till exempel?  

                                                
31 Hannerz (2004) s 15 
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Georg 
Cederskog 

Jag tror att man som svensk med erfarenhet av den svenska 
debatten och det svenska samhället och kulturen gör något 
annorlunda journalistiska bedömningar/prioriteringar än en reporter 
född i USA. För en svensk läsekrets tror jag det är en tillgång att ha 
en utsänd korrespondent med inhemskt perspektiv. Dessutom är ju 
den amerikanska rapporteringen kring de lokala händelserna som 
bekant både omfattande och lättillgänglig. Georg Cederskog32 

 
De här citaten visar på hur viktigt det är att journalisten som skriver artikeln är 
införstådd i den kultur som läsaren tillhör.  
 
Den tydligaste skillnaden mellan Dagens Nyheter och Jyllandsposten som beror på 
journalistens geografiska position har som jag redan nämnt visat sig i de artiklar som är 
skrivna inom ramen för personliga berättelser, det vill säga den ram som Dimitrova och 
Strömbäck kallade ”fokus på människan”. Jyllandsposten hade flera artiklar som 
handlade om hur irakier upplevde kriget och någon artikel om amerikaner medan 
Dagens Nyheter endast hade artiklar om amerikaner. Trots att detta element saknades i 
den svenska tidningen har de inte använt sig av sådana artiklar från någon nyhetsbyrå. 
Dimitrova och Strömbäck fann att Dagens Nyheter hade flera artiklar inom denna ram 
under den period som de undersökte, det vill säga det period då det officiella kriget 
pågick mellan USA och staten Irak. Detta visar på att Dagens Nyheter har ett intresse av 
att publicera personliga berättelser om irakier men har inte haft möjlighet till det utan en 
egen utrikeskorrespondent i landet. Dagens Nyheter hade journalister på plats i Irak 
under det officiella kriget.33   
 
Dimitrova och Strömbäck diskuterade in sin studie kring att det journalistiska arbetet 
inverkar på hur tidningar i olika kulturer väljer att framställa samma fråga. De syftade 
på att journalister i Sverige och USA hade en annan syn på vad opartisk journalistik 
innebar vilket också återspeglade sig i deras skrivande. Svenska journalister litade inte 
lika mycket på officiella källor som amerikanska journalister gjorde eftersom de menar 
att man som journalist ska ifråga sätta vad som sägs. Amerikanska journalister menar 
istället att opartisk journalistik handlar om att återge båda sidor av en fråga på ett bra 
och rättvist sätt.34 När det gäller det danska tänkesättet har jag inte fått uppfattningen 
om att det finns någon skillnad mellan den och den svenska uppfattningen.  

7.4 Globalisering och nyhetsbyråer 
I den här studien har vi sett att många av de artiklar som handlar om Irak i utrikes-
delarna i Jyllandsposten och Dagens Nyheter kommer ifrån nyhetsbyråer. Det handlar i 
första hand om kortare artiklar som berättar om dödsfall och truppförflyttningar men 
även andra artiklar som är lika grundliga och analyserande som om de vore skrivna av 
tidningens egna journalister. 43 procent av artiklarna från Dagens Nyheter och 28 
procent av artiklarna från Jyllandsposten kommer ifrån nyhetsbyråer. 
 
Det är i första hand Reuters och AFP som både Dagens Nyheter och Jyllandsposten 
använder sig av och det här är även två av de största nyhetsbyråerna på marknaden. 
Förlitelsen på nyhetsbyråer tyder på en globalisering av nyheter, då det endast är några 

                                                
32 www.dn.se 
33 Intervju Lars Boström, Dagens Nyheter 
34 Dimitrova, Strömbäck (2005) 
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få aktörer som står för nyhetsproduktionen och som gör nyhetsvärderingen. 
Nyhetsbyråernas tjänster utnyttjas speciellt av mindre tidningar.35 De större tidningarna 
har ofta egna korrespondenter, som Jyllandsposten har, men som Dagens Nyheter har 
visat är det inte självklart. Det här är oroande eftersom väldigt stora delar av 
nyhetsvärlden förlitar sig på ett fåtal aktörer som därmed har makten att sätta en agenda 
som inte nödvändigtvis kommer att ifrågasättas eller ens märkas av andra.  
 
Att förlita sig så mycket på nyhetsbyråer som vi gör är problematiskt enligt Chris 
Paterson som menar att nyhetsbyråerna rättar sig efter sina kunders värderingar och 
intressen. Han säger att nyhetsbyråerna särskilt påverkas av medieföretag som BBC, 
CNN och ABC. Nyhetsbyråernas medietäckning av tredje världen är särskilt bristfällig 
och utbudet bestäms av en kulturellt homogen grupp nyhetsarbetare som jobbar i en ofta 
angloamerikansk nyhetsorganisation baserad i London.36 Eftersom min fokus inte har 
varit att titta på hur nyhetsbyråerna har skrivit om Irak har jag heller inte analyserat 
artiklarna från nyhetsbyråerna för att se om det finns några tendenser på det här. Det här 
är dock en allvarlig utveckling som vi borde se över. 
 
När jag har gått igenom materialet har jag sett vid otaliga tillfällen att tidningarna 
skriver om samma saker vid samma tidpunkt. Det handlar inte bara om att artiklarna 
kommer ifrån nyhetsbyråer och därmed har samma producent utan det handlar även om 
tidningarnas egna artiklar. Att medier lyfter fram samma saker behöver inte vara 
negativt eftersom värderingen av bra nyheter skiljer sig inte mycket världen över och 
händer något speciellt så är det inte konstigt att alla medier tycker att det är viktigt.  
 
Jag nämnde förut två artiklar som handlade om Donald Rumsfeld och hur han har fått 
kritik för hur han hanterade tortyrskandalerna. Det som gör att de här, och andra artiklar 
som jag har studerat i Jyllandsposten och Dagens Nyheter, står ut är att den här 
utvärderingen av Rumsfeld inte utlöstes av en särskild händelse. Av artiklarna att döma 
var det inte en rapport eller ett uppenbart sjabbel av försvarsministern just i dagarna som 
gjorde att dessa utvärderingar kom fram. Troligen är det en debatt som har startat i 
andra medier eller så är det möjligen ett pressmeddelande som har skickats ut som har 
gjort att både Dagens Nyheter och Jyllandsposten skriver om samma sak på samma dag 
och på liknande sätt. Det finns en likriktning i nyheterna som är förbluffande.  
 
Som jag har lyft fram i resultatet är det vanligt att båda tidningarna hänvisar till andra 
medier som källor och det är främst från tidningar som New York Times och 
Washington Post eller tv-bolag som ABC och CNN. Det tycks därmed troligt att det är 
denna handfull medieföretag som styr nyhetsvärderingen i medievärlden och de 
individuella inslag som Dagens Nyheter och Jyllandsposten kommer med avviker 
ytterst lite från den mall som de har satt.  
 

                                                
35 Hadenius, Weibull (2003) s326 
36 Paterson, C (1998) 
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8. Slutdiskussion 
Som jag har visat i resultatet och analysen har jag kunnat urskilja en hel del likheter och 
skillnader mellan hur Dagens Nyheter och Jyllandsposten har skrivit om Irak under 
första halvåret av 2004. Mina huvudsakliga resultat kan jag sammanfatta i dessa 
punkter: 
 
Likheter: 

• Båda tidningarna skriver om i stort sett samma händelser  
• Båda tidningarna har en överhängande negativ täckning av Irakkonflikten  
• Båda tidningarna förlitar sig på andra medier och nyhetsbyråer som källor 

 
Skillnader: 

• Jyllandsposten skriver mer om Irak än Dagens Nyheter gör 
• Jyllandsposten har fler personliga berättelser om irakier än Dagens Nyheter har 
• Jyllandsposten skriver mer om skälen till att gå i krig i Irak än vad Dagens 

Nyheter gör 
 
Syftet med den här studien har varit att se vad dessa skillnader och likheter kan bero på. 
Det jag har kommit fram till och som jag har diskuterat i analysen kan jag sammanfatta 
i dessa fyra punkter.  
 
Påverkansfaktorer: 

• Landets utrikespolitiska ställning 
• Den allmänna opinionen  
• Journalistens stationering 
• Vad nyhetsbyråer och andra ledande nyhetsproducenter i medievärlden skriver 

om 
 
Landets utrikespolitiska ställning har stor betydelse för hur mycket man skriver om 
Irakfrågan. Danska Jyllandsposten har ett större intresse av att skriva om Irak eftersom 
Danmark har militära trupper i landet och har därmed också tryckt fler artiklar än vad 
svenska Dagens Nyheter har gjort eftersom Sverige inte har militära intressen i landet. 
Det här påverkar också huruvida tidningarna ställer sig positivt eller negativt till 
konflikten men denna makt är långt ifrån allsmäktig. Den svenska statens och Dagens 
Nyheters ställningar är likartade medan den danska staten och Jyllandsposten tycks har 
ställt sig på olika sidor i konflikten. 
 
Att Jyllandsposten är negativ till Irak medan Danmark fortfarande har trupper i landet 
har visat att den folkliga opinionen har ännu större påverkan över hur tidningarna ställer 
sig till Irak. Det här påståendet är dock inte oproblematiskt eftersom vi nu står inför 
frågan om vad som kommer först; opinionen eller rapporteringen. Den här studien kan 
inte svara på om rapporteringen i Jyllandsposten är negativ för att den folkliga 
opinionen är negativ eller om den folkliga opinionen är negativ för att rapporteringen är 
negativ. Det här är en viktig fråga att ställa och att forska vidare om eftersom de två 
alternativen som tycks finnas just nu får skilda konsekvenser.  
 
Den här studien har också visat att rapporteringen påverkas av ifall tidningen har en 
egen utrikeskorrespondent i Irak eller inte. Jyllandsposten har haft en journalist på plats 
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i Irak och USA medan Dagens Nyheter endast haft en journalist på plats i USA som har 
rapporterat om Irak. Dessa placeringar har påverkat rapporteringen främst inom ramen 
för personliga berättelser. Jyllandsposten har fler artiklar om irakier och hur de påverkas 
av och vad de tycker om kriget medan Dagens Nyheter har personliga berättelser om 
Amerikanska soldater och hur de upplever kriget. De här skillnaderna i rapporteringen 
har visat sig vara en direkt följd av journalistens placering eftersom Dagens Nyheter 
tidigare har haft personliga berättelser om Irakier enligt Dimitrova och Strömbäck under 
den period då de hade en utrikeskorrespondent i Irak.  
 
Att journalistens placering påverkar är ett viktigt resultat att lyfta fram i dagens 
samhälle eftersom ekonomin är en viktig del i hur medieföretagen drivs. 
Utrikeskorrespondens är ett av de dyraste sätten att jobba på för tidningarna37 och den 
här studien visar på att man faktiskt får något extra om man lägger pengar på det här 
istället för att bara förlita sig på nyhetsbyråer. I den här studien har jag sett att man 
förlitar sig mindre på nyhetsbyråer ifall man har en egen journalist på plats i landet 
eftersom Jyllandsposten hade färre artiklar än Dagens Nyheter hade från byråerna. 
 
Täckningen av Irak i Dagens Nyheter och Jyllandsposten har visat att de har ett väldigt 
snarlikt sätt att skriva vilket beror på många olika aspekter och jag har i den här studien 
försökt att visa några av dem. Det mest framstående och mest oroväckande resultatet 
som jag har kommit fram till är till den grad vi förlitar oss på andra producenter. Det är 
inte konstigt att medietäckningen är lik när det verkar som att agendan har blivit satt av 
en grupp sammanvävda aktörer som båda tidningarna till stor del förlitar sig på som 
komplement till, eller istället för, de egna journalisterna.  
 
Att förlita sig på nyhetsbyråer är problematiskt eftersom det endast finns ett fåtal stora 
nyhetsbyråer som därmed har möjlighet att sätta agendan för hela världen. I både 
Jyllandsposten och Dagens Nyheter kom majoriteten av alla nyhetsbyråartiklar från 
AFP och Reuters vilket visar på dessa två företags stora inflytande. Eftersom de är 
företag har de även kunder vilket innebär att de också har ett vinstintresse och kan rätta 
sig efter vad det är som de anser kommer att sälja. Chris Paterson har visat på att 
nyhetsbyråerna prioriterar västvärlden och har i mångt och mycket struntat i tredje 
världen som en följd av detta vinstintresse. Stora medieföretag och tillika kunder till 
nyhetsbyråerna som CNN och BBC har stort inflytande över vad som produceras och 
därmed vad som kommer att anses vara viktiga frågor på världens dagordning.  
 
Denna studie har även visat på hur Dagens Nyheter och Jyllandsposten har använt andra 
medier som till exempel The New York Times och The Washington Post som källor 
vilket ytterligare understryker det beroende vi i Sverige och Danmark har utvecklat 
gentemot andra nyhetsproducenter.  
 
Håkan Hvitfelt skriver angående medieutvecklingen i samhället: 
 

De nationella och främst globala mediekonglomeraten fortsätter att växa i 
snabb takt och de växer dessutom samman. De producerar det innehåll i den 
nya medievärlden som når ut till den stora publiken samtidigt som andra, eller 
på sikt troligen samma, konglomerat också kontrollerar tekniken. Medie- och 
elektronikindustrin utgör den i särklass största industrigrenen i världen. Denna 

                                                
37 Hamilton, Jenner (2002)  
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oligopolliknande organisation är mediesamhällets verkliga makthavare och 
står i praktiken utanför demokratisk kontroll. Den eller de som äger eller 
kontrollerar medierna, kontrollerar deras innehåll och har därmed den yttersta 
makten över tanken. Men det lokala, nationella och internationella politiska 
spelet kommer att fortgå men med ett faktiskt inflytande som kanske 
minskar.38 

 
Den här studien har visat att det finns några skillnader mellan medietäckningen i 
Dagens Nyheter och Jyllandsposten men att de är relativt små. Till största delen skriver 
tidningarna väldigt lika om Irak och detta kan beror på att de båda förlitar sig på 
nyhetsbyråer och amerikanska tidningar och TV-kanaler. Frågan blir alltså huruvida 
man faktiskt kan prata om en självständig journalistik från dessa tidningar när det 
handlar om Irak och troligen även andra områden utanför det egna landet. Det här är ett 
väldigt intressant område som vi borde forska vidare om. Med tanke på att tidningarna 
förlitar sig på andra källor till den grad som jag har sett blir det oerhört angeläget att 
undersöka vilka ståndpunkter och värderingar som dessa nyhetskällor står för. På det 
här sättet kan vi förhålla oss till vad våra egna nyhetsföretag rapporterar till oss om vår 
omvärld på ett mer kritiskt sätt.  

                                                
38 Hvitfelt, Håkan (1998) s 112 
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Bilaga 
Kodschema 
 
1 Vilken tidning? 

1. DN 
2. JP 

2 Nämns massförstörelsevapen i artikeln? 
1. Ja 
2. Nej 

3 Vilka anledningar nämns som bakomliggande orsaker till konflikten? 
1. Bekämpa global terrorism 
2. Massförstörelsevapen 
3. frihet till irakierna 
4. avsätta Saddam/regimskifte 
5. humanitär kris 
6. fortsatt svar på 11 september 
7. olja 
8. FN inspektion/tillmötesgående 
9. Bush personliga vendetta 
10. Amerikansk makt/världsdominans 
11. ej tillämpligt 

4 Vem tillskrivs ansvaret för konflikten? 
1. USA 
2. Coalition of the willing 
3. anti-arabländer 
4. George W. Bush 
5. Tony Blair 
6. Bush och Blair 
7. Saddam Hussein 
8. Inget ansvar tillskrives 

5 Används negativa ord? 
1. Ja 
2. Nej 

6 Vilka negativa ord? 
7 Vilka negativa ord? 
8 Vilka negativa ord? 
9 Används positiva ord? 

1. Ja 
2. Nej 

10 Vilka positiva ord? 
11 Vilka positiva ord? 
12 Vilka positiva ord? 
13 Vilka typer av källor hänvisar artikeln till? 

1. Regeringsrepresentant 
2. Militärpersonal 
3. Civil individ 
4. Journalist/tidning/nyhetsbyrå 
5. Terroristgruppsmedlem 
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14 Hur är den övergripande tonen i artikeln? 
1. Positiv till konflikten 
2. Negativ till konflikten 
3. Neutral 

15 Ram 1: Är artikeln skriven inom en militär ram? 
1. Ja 
2. Nej 

16 Ram 2: Är artikeln skriven inom en humanitär ram? 
1. Ja 
2. Nej 

17 Ram 3: Är artikeln skriven inom en ansvarsram? 
1. Ja 
2. Nej 

18 Ram 4: Är artikeln skriven inom en diagnostisk ram? 
1. Ja 
2. Nej 

19 Ram 5: Är artikeln skriven inom en prognostisk ram? 
1. Ja 
2. Nej 

20 Ram 6: Är artikeln skriven inom en ram präglad av krigets våldsamhet? 
1. Ja 
2. Nej 

21 Ram 7: Är artikeln skriven inom en ram präglad av krigspotester? 
1. Ja 
2. Nej 

22 Ram 8: Är artikeln skriven inom en demokratisk ram? 
1. Ja 
2. Nej 

23 Ram 9: Är artikeln skriven inom en plundringsram? 
1. Ja 
2. Nej 

24 Ram 10: Är artikeln skriven inom en patriotisk ram? 
1. Ja 
2. Nej 

25 Ram 11: Är artikeln skriven inom en ram präglad av mediernas 
roll/upplevelser? 

1. Ja 
2. Nej 

26 Ram 12: Är artikeln skriven inom en ram präglad av Danmarks militära insats 
i Irak? 

1. Ja 
2. Nej 

27 Hur speglas artikelns innehåll/den intervjuades åsikter? 
1. Positivt 
2. Negativt 
3. Neutralt 
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Dimitrova and Strömbäck 
July 29, 2004 

 
Coverage of the Iraq War in the U.S. and Sweden 

Final Code Sheet 
 

Comparative Coverage of the Iraq War in the Elite Newspapers in Sweden and the 
United States 

 
Code Sheet 
 
Coder Name:  
 
Name of Publication:  
 
Date:   
 
Please type in the country of origin of the publication:  
-- 
War Coverage 
Were weapons of mass destruction (WMDs) mentioned in the story? 
What were the reasons for war given in the article? Please check all that apply. 

1. fighting global terrorism (e.g., Al Qaeda) 

2. weapons of mass destruction 

3. freedom for the Iraqi people/ human rights 

4. removal of Saddam/ regime change 

5. humanitarian crises 

6. continued U.S respons to 9/11 

7. oil 

8. United Nations inspections/compliance 

9. Bush personal vendetta 

10. US Power/world dominance 

11. Not applicable 
 
 
Which of these reasons was the dominant one? Type the number in the space below: 
 
How is the U.S. attack is framed in the article? Please check all that apply. 

1. Gulf War II 

2. attack or strike 

3. war 

4. invasion or military raid 

5. act of aggression 

6. military action 
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7. operation "Iraqi Freedom" 

8. Not Applicable 
 
Which of these frames was the dominant one? Type the number in the space below:  
 
Blame for the attack is attributed to (who is responsible for the attack?) 

1. United States 

2. Coalition of the Willing 

3. Anti-Arab countries 

4. George W. Bush 

5. Tony Blair 

6. Bush and Blair 

7. Saddam Hussein 

8. No blame is assigned 
 
Are there negative moral terms used to describe the attack?  
Such terms can include the words "horrible," "anti-God," "monstrous," "heinous," 
"disgusting," "vicious." This idea can be contained in the headline, within a direct quote 
or in other parts of the story. 
 
Are there positive moral terms used to describe the attack?  
Such terms can include the words "justice," "salvation," "freedom," and "victory." This 
idea can be contained in the headline, within a direct quote or in other parts of the story. 
-- 
Voices 
Individuals - Please check the box if any of the following actors are mentioned in the 
story. 

1. George W. Bush 

2. Saddam Hussein 

3. Tony Blair 

4. Jacques Chirac 

5. Gerhardt Schroeder 

6. Göran Persson 

7. Kofi Annan 
 
Countries - Please check the box if any of the following countries are mentioned in the 
story. 

1. Iraq 

2. United States 

3. Great Britain 

4. France 

5. Germany 
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6. Sweden 

7. Russia 

8. Spain 

9. Turkey 

10. Israel 

11. Palestine 

12. Kuwait 

13. Syria 

14. Iran 

15. Yemen 

16. Jordan 
Other (list all other that apply 
 
Organizations/Groups - Please check the box if any of the following organizations are 
mentioned in the article? 

1. Kurds 

2. Shiite 

3. Sunni 

4. Ba'athist Party 

5. Al Qaeda 

6. Coalition of the Willing 

7. United Nations 

8. Anti-war protesters 

9. Taliban 

10. NATO 

11. European Union 

12. Humanitarian organizations 
Other (list all other that apply).  
 
Type of sources cited. Please check all sources that were quoted in this story. 

Government representative 

Military personnel 

Individual 

Journalist 

Terrorist group member 
 
Anonymous sources. Does the article include anonymous sources? 

Yes 

No 
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Two-source-rule. Does the article include at least two individual sources, quoted or 
explicitly mentioned by name? 

Yes 

No 
 
In your best judgment, what is the tone on the home page (through the various stories) 
regarding the war? 

Pro-war (positive toward U.S. position on the war) 

Anti-war (negative toward U.S. position on the war) 

Neutral 
-- 
  
 
Frames. Please identify if the article has the following frames on a presence/absence 
basis. It is possible to have more than one frame in the coverage. For more details, 
please consult the code book. 
 

1. Military conflict frame 

Yes 

No 
 
2. Human interest frame 

Yes 

No 
 
3. Responsibility frame 

Yes 

No 
 
4. Diagnostic frame 

Yes 

No 
 
5. Prognostic frame 

Yes 

No 
 
6. Violence of war frame 

Yes 

No 
 
7. Anti-war protesters frame 

Yes 

No 
 
8. Democracy frame 

Yes 

No 
 
9. Looting frame 

Yes 

No 
 
10. Patriotism frame 

Yes 

No 
 
11. Media self-referential frame 

Yes 

No 
 
 


