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1. Inledning 

Då Sverige har medverkat i NATO (North Atlantic Treaty Organization
1
):s insatser 

under inbördeskriget i Libyen fann vi det intressant hur svensk medieframställning av 

konflikten och Sveriges insatser i samband med den såg ut. Konflikten i Libyen och 

hela den arabiska våren är en viktig historisk händelse då den innebar en stor 

förändringsprocess som påverkat en stor del av världen. Sveriges del i historien, 

medverkan i Libyen, har skett under NATO:s ledning. Efter en förfrågan om hjälp från 

NATO till Sverige togs ett riksdagsbeslut om hur Sveriges bidrag skulle se ut, ett beslut 

som i korta drag innebar att Sverige skulle hjälpa till med luftspaning och även en del 

humanitära insatser.
2
 Det innebär att vår svenska Försvarsmakt deltog med personal 

och material i en krigssituation där flera internationella aktörer var inblandade. Även 

om det i botten fanns en resolution från FN som innebar att det internationella 

samfundet skulle hjälpa de civila i Libyen, ställde sig Sverige som tjänstgörande under 

NATO- flagg. Eftersom Sverige inte är medlem i NATO kan vi tycka att det inte bör 

vara en självklarhet att bidra till organisationens operationer. Det kan finnas olika 

åsikter om huruvida det var rätt eller fel att Sverige medverkade i de här insatserna och 

även om vilken nytta medverkan egentligen innebar. Eftersom en åsikt kan ha sin 

bakgrund i en politisk ideologi undrar vi om två nyhetstidningar med olika 

bakomliggande politiska färger också beskriver händelserna på olika sätt. Vi pratar ofta 

om hur våra medier har möjlighet att påverka allmänhetens uppfattning i sakfrågor 

genom att presentera fakta på olika sätt.
3
 Vi ser det som en form av makt att till 

exempel kunna välja vilka parter i en konflikt som får legitimitet och därmed vilken 

bild av en händelse som ska synas utåt. 

 

                                                           
1
 http://www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm 

2
 http://www.regeringen.se/sb/d/14287/a/165523 

3
 Hvifelt 1988:38 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm
http://www.regeringen.se/sb/d/14287/a/165523
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1.1 Syfte 

Studien avser att analysera nyhetsartiklar om konflikten i Libyen år 2011 och Sveriges 

relation till den i två svenska dagstidningar. En modell inom kritisk diskursanalys användes 

för att urskilja mening bakom informationen i artiklarna. De resultat som analysen ger är 

tänkta att visa huruvida nyhetsrapporteringen i någon utsträckning formades efter 

respektive tidnings bakomliggande politiska ideologi. Vi har funderat kring om det kan 

vara så att Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SD) vinklar samma information 

på olika sätt och om det har sin förklaring i deras skilda politiska bakgrund. Därför har vi 

valt att studera artiklar om Sveriges medverkan i Libyeninsatserna 2011. Studien syftar 

vidare till att visa på nyhetsförmedlares makt att välja vilken sida, åsikt eller händelse av en 

konflikt som ska synas. 

  

1.2 Frågeställning 

Vår övergripande frågeställning är: 

 Syns det spår av de politiskt ideologiska bakgrunder dagstidningarna Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet har när de rapporterar kring Sveriges 

medverkan i de NATO- ledda operationerna vid konflikten i Libyen? 

  

För att kunna besvara frågeställningen har vi ett antal frågor vi ställer till vårt 

analysmaterial:  

● Hur beskrivs konflikten i respektive dagstidning? 

● Hur beskrivs Sveriges medverkan i NATO- operationerna i respektive dagstidning? 

● Vilken bild ges av NATO? 

● Präglas medieinnehållet av olika parters uppfattningar? 

● Vilken bild ges och vilken bild stänger man ute?  
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1.3 Avgränsningar 

Studiens material begränsas till nyhetsartiklar från två dagstidningar. Vi valde Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet dels för att de är de två rikstäckande dagstidningarna i 

Sverige, dels för att de har olika politiska ideologier som bakgrund på ledarsidan. 

Vår avsikt är att göra en diskursanalys av nyhetsartiklar från perioden då Sveriges 

medverkan i Libyen- konflikten var aktuell. Tidsperioden från när artiklarna var 

publicerade har vi varit flexibla med, eftersom intressanta nyheter och artiklar kan dyka 

upp även en tid efter en händelse. Vi har valt att utesluta ledare- och debattartiklar då de 

inte är intressanta eftersom de på ett öppet sätt försöker övertala läsaren om en åsikt.4 

Nyhetsartiklarna i respektive dagstidning ska däremot inte vara vinklade eller framställa 

information till någon åsikts fördel, eftersom båda tidningarna uppger sig vara obundna till 

politiska organisationer. Eventuella bilder och faktarutor har också uteslutits i analysen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 http://www.mediekompass.se/mediekunskap/pa-tidningen/texter-i-tidningen 
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2. Bakgrund 

Vi börjar med att presentera bakgrunden till konflikten i Libyen 2011 och Sveriges insats, 

samt en redogörelse för de två dagstidningar varifrån vi hämtat det som blev 

analysmaterialet till studien. 

2.1 Konflikten i Libyen 

Det som kallas den arabiska våren startade i december 2010 i Tunisien då en 

grönsakshandlare tände eld på sig själv i protest mot att polisen beslagtog hans 

grönsaksvagn. Händelsen väckte starka reaktioner och satte igång en våg av protester mot 

landets styre. Reaktionerna spred sig till andra arabiska länder, bland annat i Egypten i 

januari 2011, där folk började protestera mot korruption och förtryck med mål att befria sig 

från diktaturen i landet. Den 16 februari startade en våg av protester även i Libyen, 

inspirerat av revolutionerna i Tunisien och Egypten, med ett folkligt uppror mot landets 

styre och ledaren Muammar Gaddafi. Det utvecklades till ett inbördeskrig med mål att få 

Gaddafi och hans odemokratiska styre avsatt.5 Gaddafi ville emellertid inte ge upp sin 

position utan slog tillbaka mot upproren och rebellerna. 

Då Gaddafi attackerade det civila folket i Libyen bad FN det internationella samfundet att 

skydda civila mot angrepp. NATO gick då in i landet för att utföra operation Unified 

Protector, som höll på till 31 oktober 2011 och gick ut på att upprätta ett vapenembargo. 

Operationen innebar även att hålla en flygförbudzon över Libyen så att civila inte skulle 

bombas.
6
 Sverige deltog i operationen genom att hjälpa till med att upprätthålla den 

flygförbudzonen.7 

 

 

 

                                                           
5
 Hammargren 2011 

6
 www.nato.int/cps/en/natolive/topics_71652.htm 

7
 www.nato.int/cps/en/SID-3F5DA4AC-CBB6C1F2/natolive/topics_52535.htm?selectedLocale=en 
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2.2 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter är en oberoende liberal dagstidning som bland annat distribueras som 

papperstidning, på webben och som mobilsajt. Tidningen ägs av Bonnier- koncernen och 

har runt 820 000 dagliga läsare. DN.se har cirka 1,4 miljoner läsare i veckan.8 När 

tidningen grundades 1864 hade den en tydlig liberal hållning. Med tiden förklarades den 

oberoende, närmare bestämt, 1973. En liberal och frisinnad hållning avsågs dock att 

behållas på ledarsidan. 1998 fick DN beteckningen oberoende liberal.9 Med oberoende 

menas att tidningen eftersträvar att hålla sig fri från maktutövande av partier och andra 

politiska organisationer. Att det finns en liberal hållning betyder att DN verkar för det 

öppna samhället.10 Vi antar därmed att DN är en tidning där alla parter inblandade i en 

händelse får chans att komma till tals. 

 

2.3 Svenska Dagbladet 

Svenska Dagbladet är en obunden moderat dagstidning som sedan 1998 ägs av det norska 

medieföretaget Schibsted. Den grundades 1884 och var från början tänkt verka för unionsfientliga 

och tullvänliga intressen. Snart intog SvD en politiskt konservativ hållning men under 1940- talet 

drevs tidningen av starkare högerkrafter vilket återspeglades i den. I samband med en expansion 

som möjliggjordes vid skapande av ett handelsbolag blev den politiska hållningen friare och 

tidningen fick beteckningen obunden moderat.
11

 Med obunden moderat menar SvD att det förutom 

på ledarsidan inte förekommer någon politisk tendens i tidningen. Idag har SvD cirka 500 000 

läsare varje dag och distribueras även på webben och som mobilapp.
12

 

 

 

                                                           
8
 www.info.dn.se/info/om-oss 

9
 www.ne.se/dagens-nyheter 

10
 www.info.dn.se/info/om-oss/dns-publicistiska-uppdrag/ 

11
 www.ne.se/svenska-dagbladet 

12
 www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-svd-information-och-kontaktadresser_275057.svd 

http://www.ne.se/dagens-nyheter
http://www.ne.se/svenska-dagbladet
file:///C:/Users/Matilde/Downloads/www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-svd-information-och-kontaktadresser_275057.svd
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3. Teori 

Teorier om krigsjournalistik och objektivitet samt Foucaults tankar om 

informationsspridarens makt och legitimitet är studiens teoretiska utgångspunkter. Även 

tidigare forskning presenteras i detta kapitel. 

 

3.1 Krigsjournalistik 

I inledningskapitlet i boken Reporting War
13

 skriver Allan & Zelizer om journalistens roll i 

krigstider, bland annat vilket ansvar journalisten har, hur långt den bör gå för att få fram 

den riktiga sanningen och faran med arbetet. Krigsjournalistiken sätter journalisten på en 

del olika test. Den är inte alltid lätt att hantera och innehåller diverse problem som måste 

tas till hänsyn: lojalitet, ansvar, sanning och balans. Dessa aspekter gäller även i den 

vanliga journalismen utanför krigsdrabbade länder, men krigsjournalistiken är en aning mer 

komplicerad än den vardagliga journalistiken med tanke på konsekvenserna av krig.
14

 

Urskiljningen mellan patriotism och militärism är ett centralt problem vid 

krigsrapportering. En reporters känsla för det land den representerar kan ses som en fördel 

utifrån viljesstyrkan, men den kan samtidigt betraktas som en begränsning då integriteten 

kan upplevas problematisk.
15

 En krigsjournalist är enligt författarna också mer engagerad i 

sitt arbete och gör bättre ifrån sig än vid andra typer av journalister. Enligt författarna beror 

alltså det ökade engagemanget på samhörigheten till landet den rapporterar till, eller med 

andra ord, patriotism. När en journalist har ett starkt band till familj eller gemenskap tas 

den ofta bort från fall som går under denna kategori. Har den istället starka känslor och 

anknytningar till landet i fråga, är den snarare uppmanad än avvisad att arbeta kring fallet. 

Författarna menar att anledningen till detta är att de förväntas glömma bort sin roll som 

journalist. Detta lämnar oss i en ifrågasättande situation då vi misstänker att det ligger 

politiska ideologier bakom detta. Vill man att journalisterna ska skriva “bra” berättelser och 

                                                           
13

 Allan & Zelizer 2004 
14

 A.a:4 
15

 ibid. 
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utelämna information som kommer att gå landet till godo? Kan krigsjournalistiken då ses ur 

ett moraliskt perspektiv? 

Krigsjournalistik kan antas vara en aning komplicerad och omväxlande, i jämförelse med 

vanlig journalistik. Journalisterna förväntas vara så närvarande som möjligt för att kunna 

återberätta information, samtidigt ska de veta när det är läge att vara frånvarande för att 

undvika hot mot sig själva. De ska vara auktoritära nog att kunna frambringa rättfärdig 

information, men även öppna för sprickor och förkastningar i utvecklingen av den 

komplicerade sanningen. De ska också ha ett konstant intresse för att komma underfund 

med de mänskliga rättigheterna som krig kränker, men vara medvetna om att det alltid 

finns två sidor av det hela och därför agera opartiskt och distanserat.
16

 

I krigsområden kan journalister stöta på människor som kräver att veta vilken sida de är på, 

det är då upp till den enskilde journalisten att avgöra vilken roll den ska spela. En viktigt 

aspekt får inte glömmas, hur de agerar i detta skede reflekterar hur publiken ser på krig och 

kan skapa implikationer om “fel” budskap sänds ut. Trots detta ansvar kan journalister 

känna att deras uppoffringar sällan uppfattas på det vis de hade velat, med tanke på alla 

nödvändigheter de måste hantera.
17

 

Ett centralt fokus har varit huruvida journalisten förhåller sig patriotisk till sitt land och 

samtidigt är ärlig i sin profession. Allan & Zeleizer skriver att journalister i USA på något 

vis blir delaktiga i militären i samband med att de skyddar dem för att kunna utföra sitt 

jobb. Ord som “vi” och “oss” används, och skapar en någorlunda identifiering med 

militären. Detta ser vi som ytterst intressant och givande vid uppsatsen senare skede, 

analysfasen. Lojalitet, ansvar, sanning och balans, är aspekter journalisten förväntas 

hantera. En diskussion som inte kan förbises här är objektivteten bland journalisten vilket 

kommer att beröras i arbetets senare skede. I nästa stycke följer Westerståhls 

objektivitetsmodell som ligger nära till hands med vad som har diskuterats hittills. 

 

 

 

                                                           
16

 Allan & Zelizer 2004:4-5 
17

 A.a:5 
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3.2 Westerståhls objektivitetsmodell 

Statsvetaren Jörgen Westerståhl har undersökt något som har stor koppling och relevans 

med nyhetsförmedling, nämligen objektivitet. Detta gjorde han efter att radionämnden 

införde en insats där uppgiften bland annat var att granska kraven på objektivitet i 

etermedierna.
18

 

 

Utifrån reglerna i Sveriges Radio utformade Westerståhl en objektivitetsmodell med de 

krav som skulle ställas på själva begreppet objektivitet. Han utgick från 

huvudkomponenterna saklighet och opartiskhet. Under saklighet ämnade han att undersöka 

sanning och relevans och under opartiskhet balans/icke partiskhet samt neutral 

presentation (se figur nedan). 

 

 

Figur 1. Westerståhls objektivitetsmodell.
19

 

  

Under den första huvudkomponenten saklighet ingår kravet sanning och har en stor 

tyngdpunkt då en nyhet förväntas vara sann, eftersom den annars saknar relevans, intresse 

att balansera eller ens ge en neutral bild av en händelse. Westerståhl menar att en 

tidningssida kan innehålla ett 10-tal mindre felaktigheter men att detta inte nödvändigtvis 

innebär att bilden eller sanningen av händelsen blir påverkad. Enligt honom kan sanning 

istället undersökas på två vis: genom att se på förhållandet mellan sanning och verklighet 

                                                           
18

 Hadenius & Weibull 2008:38 
19

 Westerståhl; Objektiv nyhetsförmedling 1972:12 
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och sanning och part. I det förstnämnda menas den berättelse journalisten utger av 

händelsen som helhet, i den andra handlar det om förhållandet mellan sanning och part, 

alltså den berättelse intervjuobjektet/aktören framhåller.
20

  

 

Under huvudkomponenten saklighet ingår som ovan illustrerats även relevans. 

Relevanskravet kan delas upp i två två delar. Den första delen handlar om hur viktiga olika 

nyheter är i förhållande till varandra, vilket Westerståhl påpekar som en problematik 

eftersom det hela handlar om olika individers (mottagarens och sändarens) bedömningar av 

vad som är intressant och rimligt att belysa. Den andra delen vill reda ut i vilken mån ett 

enskilt moment i en händelse presenteras. I denna bedömning gäller det att undersöka hur 

olika smådelar beskriver helheten i en händelse, alltså, ifall händelsen beskrivs utifrån flera 

perspektiv/utgångspunkter med snarlika villkor. Ifall en nyhet är relevant eller inte kan 

ibland vara lättare att undersöka, nämligen genom att se hur olika parter ställer sig till en 

nyhetshändelse. Med andra ord, ifall större delen av nyhetsförmedlare, tidningar, 

intressenter väljer att belysa en specifik händelse.
21

 

 

I objektivitetskravets andra huvudkomponent, opartiskhet, ingår bland annat balans/icke-

partiskhet. Begreppet är av högsta grav relevant när det gäller flera parter i en konflikt och 

kallas även balanspart. I Westerståhls undersökningar har han mätt begreppet utifrån hur en 

part, i förhållandet till den andra/de andra, ges utrymme i form av argument, budskap och 

positiva och negativa indikationer.
22

 

 

Med neutral presentation avses att framföra en så neutral bild som möjligt, närmare 

bestämt att meddelandet inte skapas på så vis att meddelaren varken tar avstånd eller 

identifierar sig med den aktuella parten. Det är således viktigt att vid en eventuell stark 

kritik från en part, till en annan, förtydliga var åsikten kommer ifrån. Utgångspunkten i 

begreppet är att texten ska vara fri från journalistens egna värderingar och 

ställningstaganden.
23

 

                                                           
20

 Jfr Westerståhl 1972:14 
21

 Jfr Westerståhl 1972:15f 
22

 Jfr Westerståhl 1972:18f 
23

 Westerståhl 1972:21f 



 10 

3.3 Tidigare forskning 

Det mesta av den tidigare forskningen vi studerat kommer från USA och handlar om 

nyhetsrapportering från konfliktzoner. En av dem är From the Persian Gulf to Kosovo – 

War Journalism and Propaganda
24

, en vetenskaplig artikel där konflikten i Kosovo som 

ägde rum 1999 behandlas. Den intresserar sig för mediebevakningen av NATO:s 

flygattacker i Kosovo. I fyra olika länder (Grekland, Sverige, Norge och Storbritannien) 

studerades det hur attackerna förmedlades i media. Urvalet resulterade i de fyra länderna 

eftersom de ansågs ha anknytning till konflikten samt att deras medlemskap i NATO, WEU 

och EU varierade vilket gav studien rättvisa resultat. 

Några teman valdes ut och författarna jämförde hur dessa teman lades upp på agendan i 

länderna. Jämförelserna fokuserade på att undersöka den ledande nyhetstidningen med 

högst nyhetsflöde i varje land. Studien har i huvudsak byggt på att analysera innehållet i 

texten, rubriker, underrubriker och så vidare, alltså den tematiska strukturen enligt Van 

Dijks kritiska diskursanalys på makronivå.
25

 Författarna Nohrstedt, Kaitatzi-Whitlock, 

Ottosen & Riegert kunde se en klar skillnad mellan hur de olika länderna presenterar 

information kring konflikten och NATO:s motiv. Den svenska tidningen skiljde sig genom 

att kritisera NATO:s bombningsoperationer i Kosovo. Varken brittiska eller norska 

tidningar kom i närheten av vad svenska tidningar gjorde, i den meningen att bekymra sig 

över civila och den förstörelse och konsekvenser flygattacker hade bidragit med. Inte heller 

andra närliggande länders påverkan togs hänsyn till i de senare nämnda länderna. I grekiska 

tidningar tog man upp de lagliga och legitima problemen kring operationerna, medan dessa 

problem inte påpekades i Storbritannien. En ytterligare aspekt som skiljde var att Serbiens 

fredsavtal inte nämndes i vare sig Brittiska eller norska i tidningar, vilket det gjorde i de 

grekiska och till en viss del i de svenska tidningarna. Som ett resultat poängterar författarna 

att det fanns dolda motiv bakom USA/NATO:s vilja att utföra operationer i Kosovo. 

  

 

 

                                                           
24 Nohrstedt, S, Kaitatzi-Whitlock, S & Ottosen, R & Riegert, K: From the Persian Gulf to Kosovo — War 

Journalism and Propaganda, European Journal of Communication, September 2000 vol. 15 no. 3 
25

 Jfr Berglez 2000:204 
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I New War Journalism förklarar författarna hur krigsjournalistik har förändrats sedan Kalla 

kriget och försöker visa hur fenomenet sysslar med identitetspolitik. Författaren utgår ifrån 

att nyheter om krig drar en stor publik, många är intresserade av berättelser från krig och 

konflikter. Ett annat antagande är att människors kulturella arv har lärt dem att dela 

vedermödor och framgångar med ”hjälten” i en berättelse. I krig är det också viktigt att 

vinna den allmänna opinionen, att få samtycke från allmänheten, vilket förklarar varför 

krigsjournalistik är viktigt. För att nationen ska få stöd för sina handlingar behöver den 

opinionen samt kunna luta sig mot kända narrativ om det goda och det onda. Frågor som 

”med vilken sida kommer publiken att känna sympati?”, ”vilka offer kommer att 

uppmärksammas?” och ”vilken ledare kommer folk att ta avstånd ifrån?” är vad 

krigsjournalistik handlar om. Hur publiken ställer sig har att göra med vilken sida den 

känner identifikation med. Författaren utgår från att en ny världsordning samt det nya 

medielandskapet har förändrat förutsättningarna för journalistiken kring världsliga 

konflikter. Tillvägagångssättet är att komparativt analysera olika krig och konflikter sedan 

Kalla kriget. Resultaten visar några trender: visuellt material får mer plats, medierna är mer 

självkritiska och stor vikt läggs på att skildra offren i krigen. Förändringarna kopplar 

författaren delvis till globaliseringen. 

 

3.4 Mediernas makt 

Nyhetstidningar som de i vår studie har makt att påverka människorna som tar del av 

innehållet i dem. Sättet de presenterar händelser på kan forma tankar och åsikter i en viss 

riktning, de har också möjligheten att genom sitt nyhetsurval välja vad som ska bli en stor 

nyhet och vad som inte ska bli det.
26

 De värderar helt enkelt nyheterna och hur de väljer att 

göra det bidrar till att forma den allmänna debatten och opinionen. Genom att framhäva 

olika händelser bestämmer de var allmänhetens fokus hamnar. Om vi utgår från att medier 

kan sätta agendan för den allmänna opinionen anser vi att de har ett ansvar att rapportera 

moraliskt och med sanning. Med makten att styra den allmänna opinionen kommer ansvar. 

                                                           
26
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Vi har med detta som bakgrund tagit med den franske filosofen Michel Foucaults teorier
27

 

om makt som utgångspunkt för vår referensram i uppsatsen. 

 

Foucault ser makt och kunskap som sammanhängande och beroende av varandra, kunskap 

behövs för att utöva makt och det går inte att ha kunskap utan att utöva makt. Det finns 

ingen kunskap som inte är beroende av maktförhållanden. Maktutövning är också ständigt 

närvarande i alla relationer. Makt återskapar och bekräftar befintliga föreställningar och 

normer i samhället. Språket är centralt för makt. I det finns föreställningar om vad som är 

sanning och normer och mediernas språk är därför ett maktutövande.
28

 

Ett maktförhållande är inte konstant utan något som är dynamiskt och i ständig rörelse. 

Beroende på ändrade omständigheter rör sig makt mellan olika punkter och innehavare.
29

 

Det finns emellertid de som har större möjligheter att behålla makt än andra.
30

 Att en 

individ utövar makt genom sin kunskap är inget konstigt hos människor. Som Foucault
31

 

förklarar finns det ingen kunskap som inte är maktberoende, maktutövande är ständigt 

närvarande i alla relationer. Det kan handla om kunskap i att besegra någon i en sport, att 

vinna någons förtroende genom olika statusförhållanden som sociala, ekonomiska eller 

kulturella. Makt är åtråvärt och journalister, såväl som vanliga medborgare, är inget 

undantag. Utöver redaktörer och chefer är journalister bland annat de som innehar makten 

att förmedla information på ett specifikt vis till allmänheten för att informera, väcka 

intresse och kanske till och med ändra en åsikt. 

  

3.4.1 Legitimitet 

Sociala institutioner i samhället bekräftar kunskap och de innehar ofta mer makt än den 

vanliga människan, vilket gör att deras ord och bild av verkligheten väger tyngre.
32

 

Medierna är en sådan institution, och i mötet mellan en publik och nyhetsmedia uppstår ett 

maktförhållande. Alla medier har inte samma makt, en nyhetsförmedlare har till exempel 

                                                           
27
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mer inflytande än populärpressen. Foucault menar att det handlar om legitimitet, den som 

har legitimitet har också makt och kunskap att föra sin talan. När ett antal aktörer med stor 

legitimitet enas att något är på ett visst sätt, bildas en sanning eller vad som uppfattas som 

sanning.
33
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4. Metod 

Till den teoretiska ramen kopplas den metod vi kommer att använda i studien. Tillsammans 

utgör de grunden för analysen av DN:s och SvD:s nyhetsrapportering kring insatserna i 

Libyen. 

Inledningsvis börjar vi metodavsnittet med att presentera urvalet av materialet vi har valt 

till studien. Vidare ger vi en inblick i kritisk diskursanalys och framhäver Van Dijks 

modell, som vi använder för att undersöka rapporterande av konflikten i Libyen.  

4.1 Urval och material 

Till undersökningen har vi samlat artiklar om Sveriges medverkan i Libyenkonflikten 2011 

från två olika nyhetstidningar, med två skilda politiska ideologier på ledarsidorna. 

Tidningarna är Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Anledningen till att vi valde två 

olika nyhetstidningar var ett medvetet val då vi ville urskilja ifall det fanns bakomliggande 

skillnader i medieframställningen tidningarna emellan. Vi valde att undersöka fallet med en 

fri tidsbegränsning från artiklar med jämna mellanrum, detta för att få en överblick över 

händelsen i sin helhet, från början till slut. Den första artikeln publicerades 2011-03-09 och 

den sista 2011-10-31. 

Först besökte vi dagstidningarnas respektive webbplats och sökte på diverse nyckelord som 

skulle ge träffar, men hittade inga artiklar. Vi antog att det berodde på att händelsen är från 

2011 och den sökfunktionen inte längre var möjlig. Istället hittade vi artiklarna genom att 

använda databaserna: Artikelsök, Mediearkivet samt Google. Artikelsök är en 

svenskdatabas med material från ungefär 30 dagstidningar och 550 svenska tidsskrifter från 

1979 och framåt. Även Retriever Mediearkivet är en svensk databas med artiklar från ett 

40-tal svenska dagstidningar.34 Vi upplevde att material från dessa databaser kändes en 

aning begränsat och innebar svårigheter i att hitta relevanta artiklar. Google däremot, som 

är en världsetablerad sökmotor, hade en hög träffsäkerhet och vi kunde identifiera många 

relevanta artiklar från de valda dagstidningarna gällande konflikten i Libyen. För att ta reda 

på vart intresset i medieframställningen låg, och vad vi själva skulle anse som relevant att 

                                                           
34
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studera, sökte vi till en början på allt relaterat till konflikten i Libyen. De använda sökorden 

var: Libyen, konflikt, Gaddafi, NATO, Sverige, medverkan, svenska insatser, psykologiska 

operationer, flygförbudzon. Utifrån analysfrågorna, och Van Dijks diskursanalys som 

modell, analyserade vi artiklarna. Samtliga artiklar har använts i analysen, dock har vi inte 

tillämpat metoden till punkt och pricka på alla artiklar, då vår avsikt var att finna relevanta 

aspekter som kan kopplas med dagstidningarnas bakomliggande ideologiska bakgrund. De 

elva artiklar vi använt oss av är följande: 

 

Rebelledare: Nato lämnar civila att dö, DN, publicerad 5 april 2011 

Gripens bomber kan skada civila, DN, publicerad 7 april 2011 

NATO medger civila dödsoffer, DN, 20 juni 2011 

Libyen: civila dödade av Nato, SvD, 9 augusti 2011 

Nato medger civila dödsoffer, SvD, 20 juni 2011 

Brett stöd kan nås för gripeninsats, DN, publicerad 21 mars 2011 

Svenska stridsflygplan till Libyen, DN, publicerad 29 mars 2011 

Nato ber Sverige om Libyenhjälp, DN, publicerad 1 juni 2011 

Flyget ger Gaddafi trumf, SvD, publicerad 9 mars 2011 

”Sverige går nu in i en krigsinsats”, SvD, publicerad 29 mars 2011 

Nya förhandlingar om Libyeninsatsen, SvD, publicerad 19 augusti 2011 

 

 

4.2 Diskursanalys 

Till vår uppsats har vi huvudsakligen använt Van Dijks kritiska diskursanalys. Eftersom vi 

ämnade att analysera vissa nyhetsartiklar ansåg vi att den var lämplig till studien, då den 

undersöker strukturerna bakom en nyhetstext, alltså hur den är uppbyggd och vilka 

meningsskapanden som finns bakom olika tecken. För att få en bredare förståelse av 

diskursanalys kommer vi även att beskriva metoden från andra källor.  

Bergström & Boréus förklarar att inom samhällsvetenskaperna anses diskursanalys som en 

vetenskaps- och samhällsteori. Forskningsområdet kan kopplas till generella uppfattningar 

om vad som bestämmer en social relation och språket i vid mening. Diskursanalysen har 
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sina kopplingar även till frågor om makt och identitet men tonar samtidigt ner betydelsen 

av samhälleliga aktörer. Författarna menar att diskursanalysen även kan användas ur ett 

metodperspektiv, då den har som uppgift att analysera texter.
35

 

Enligt Kvale & Brinkmann studeras diskursanalysen genom att ta reda på hur det inom 

diskurser skapas sanningseffekter som varken är sanna eller falska. Parkers version är sig 

lik studerandet av ideologier. En ideologi är en organiserad samling av idéer och 

diskursanalysen försöker ta reda på hur den skapas och fungerar i praktiken. 

Diskursanalysen studerar hur språket används för att skapa, bevara och förstöra olika 

sociala band och är i linje med den postmoderna föreställningen att människans värld är 

socialt och språkligt konstruerad.36
 

Det finns många olika sätt att tillämpa diskursanalys. Enligt Parker finns det fyra saker man 

bör tänka på vid en diskursanalys: Varför är texten intressant? Vad vet vi om det material 

från vilket den konstruerades? Vilken blir effekten av olika tolkningar av texten? Hur 

förhåller sig texten till maktmönstren?37
 

Med en text menar vi här inte bara en text i dess uppenbara bemärkelse, utan i det här 

sammanhanget kan det vara en bild, ett budskap, allt som kan analyseras. Men som tidigare 

nämnt under avgränsningar, kommer vi i artiklarna inte beröra bilder och faktarutor. 

Uppsatsen kommer att analysera inom ramarna för de skrivna orden ur nyhetsartiklarna.  

4.2.1 Nyhetstextens struktur 

Van Dijk menar att nyhetsdiskurs bör studeras i banor där man utgår från olika strukturer. 

Han påstår alltså att, nyhetstext inte kan ses som en slumpmässig uppsättning av tecken, 

snarare är den strukturerad på en medveten nivå där ett socialt meningsskapande är i 

besittning.
38

 

Det är inte förrän en nyhet mottas av en person som den bildar mening, det är i detta skede 

den blir till. Den blir alltså till genom att mottagaren tolkar informationen från nyheten. 

Något som också har betydelse för hur ett budskap uppfattas är kognition, det vill säga hur 

läsaren uppfattar, förstår och memorerar en text. Van Dijk hävdar att vi sällan reflekterar 
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över aspekter i en text som rubrik, underrubrik och ingress och att dessa element ses som 

självklara, men att de i själva verket skapar ett specifikt sätt att strukturera verkligheten.
39

 

Det är alltså enligt Van Dijk viktigt att ta hänsyn till de individuella psykologiska 

aspekterna av produktion och läsande av nyheter. För att en nyhetstidning ska kunna nå 

mottagaren med en nyhetstext gäller det att den tar fram de kognitiva scheman som läsaren 

på förhand redan är införstådd med, annars brister kommunikationen och 

meningsskapandet i relationen mellan sändare (producent) och mottagare (läsare).
40

 

 

En nyhetstext kan utformas på flera olika vis, därför har vi valt att inrikta oss på Van Dijks 

mikro- och makrostruktur. Den är omfattande då den behandlar många nödvändiga 

aspekter av en text; strukturen, vad den innehåller, inte innehåller, med mera. Enligt Van 

Dijk ska diskursanalys innehålla en såväl makro- som mikro-strukturell nivå. I den 

förstnämnda fokuserar man på att analysera nyhetstextens schematiska och tematiska 

struktur. I den andra nivån, mikroperspektivet, läggs fokus istället på detaljnivå där det 

talas om koherens, implikationer och stil. 

Den tematiska strukturen står för de händelseämnen som prioriteras högst för stunden, och 

kan oftast hittas i rubrik och ingress. Den syftar alltså till att identifiera journalistikens 

behandling/struktur av den aktuella händelsen.
41

 

Makrostrukturen innehåller även en schematisk struktur. Denna struktur behandlar den 

berättande biten av journalistiken, i den mån genom vilka riktlinjer som den skapas utifrån 

den aktuella verkligheten. Det kan handla om rubriker och ingresser som summerar 

nyheter, men också historiska bakgrunder som har som syfte att placera den händelse som 

står närmast i tid, i relation till den förgångna.
42

 

När det gäller mikrostrukturen handlar det om koherens, implikationer och stilmässiga 

faktorer. Koherensen har betydelse genom att ur ett produktions- och läsarperspektiv kunna 

“få ihop” textens olika delar till en sammanhängande text. Den har även anknytning till 

textens semantiska struktur och uppbyggnad. Intressant vid analyserande av nyhetstexter 

kan vara hur argument, påståenden och olika orsak och verkan är uppbyggda, det finns 
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nämligen ett begrepp för detta: lokal koherens. Det finns även en global koherens som 

antyder till den mer allomfattande och huvudsakliga meningen i en text.
43

 

Berglez upplyser oss att inte förbise faktumet att mening, betydelse och koherens inte 

“finns” i texten, utan att dessa faktorer endast existerar när uttolkaren kommer i kontakt 

med texten och bearbetar den. Detta kallar Van Dijk det semantiska isberget vilket i stora 

drag betyder att det i texter ofta finns luckor läsaren själv fyller i, som i sin tur betyder att 

den skapar sammanhängande meningar genom den frånvarande informationen.
44

 

En intressant fråga när det gäller analyserandet av nyhetstext är om och varför viss 

information kan ses som överflödig, irrelevant eller onödig; varför vissa ord eller fraser 

dyker upp i olika nyhetsartiklar när fallet kanske i själva verket inte handlar om just det 

fenomen. Berglez beskriver även detta problem och ifrågasätter vilken ideologisk 

bemärkelse detta indikerar. Ett exempel från hans sida är bland annat varför en individ 

beskrivs som “invandraren från förorten” trots att artikeln inte handlar om “invandring” 

eller “livet i förorten”.
45

 

En sista aspekt i Van Dijks mikrostruktur behandlar analysen av den lexikala stilen. Denna 

del utgår från att om en text innehåller någon sorts “stil” så är det även möjligt att 

informationen i nyhetstexten kan kommuniceras på flera vis. Det man undersöker här är 

ordvalen som förmedlas av en källa, eller i detta fall närmare bestämt, journalisten. Då ett 

ord kan innehålla flera betydelser är det viktigt att tänka på vilka ordval som används, 

eftersom de med största sannolikhet används för att förmedla ett specifikt budskap.
46

 

  

4.2.2 Konkretisering av diskursanalys 

Följande är en mer ingående beskrivning av hur en konkretisering av Van Dijks 

diskursanalys kan gå till. Den kan vara till stor nytta för oss vid analysfasens senare skede 

då vi ska tillämpa den på de valda nyhetsartiklarna. 
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I den tematiska strukturen gäller det att komma underfund med hur händelser och ämnen 

förekommer i artikeln. Huvudhändelsen kan ofta upptäckas genom en iakttagelse på rubrik 

och ingress. Vidare undersöks även hur huvudhändelserna är kopplade till andra 

“sekundära” händelser. Viktigt att påpeka är att dessa sekundära händelser kan vara 

kopplade en dag, månad eller till och med året tillbaka till huvudhändelsen.
47

 Här är det 

enligt oss tänkbart att komplikationer kan uppstå vid en eventuell spårning av sekundära 

händelser som ligger långt tillbaka i tiden. 

  

I denna analysfas kan följande frågor beröras för att behandla den schematiska strukturen: 

a) Vad förmedlas i rubriker och ingress? 

Vad som presenteras i rubriker och ingresser kan vara relevant för att se nyheters 

övergripande syfte och vad som är viktigast, exempelvis vilken bild som ges av något eller 

på vilket sätt en konflikt presenteras.  

b) Vilka aktörer förekommer i texten, och vad representerar de aktuella aktörerna 

(institution, organisation, nationalstat, företag, sig själva etc.)? 

Förekomsten av aktörer kan vara intressant att studera, exempelvis i fall där det diskuteras 

om Sveriges medverkan, vem får legitimitet och talan?  

c) Enligt vilket mönster redogörs den historiska bakgrunden - utifrån särskilda aktörers 

handlingar/kommentarer? 

En nyhet kan uppfattas olika även beroende på hur bakgrunden till den beskrivs. Om 

historien till exempel beskrivs utifrån en part är det troligtvis lättare för en publik att 

sympatisera med den än en annan part. 

d) Hur konstruerar nyheterna uppfattningar om konsekvenser och orsak/verkan-

förhållanden med utgångspunkt från särskilda aktörers verbala kommentarer? 

Hur olika aktörer i artiklarna kommenterar kan ha en stor inverkan på vilken syn man som 

läsare får av texten. Det kan gälla positiva och negativa åsikter kring olika händelser i 

nyheterna.  

e) Vem/vad riktas aktörernas kommentarer till/mot? 

Med Westerståhls balansbegrepp i åtanke kan det bli intressant att se huruvida olika aktörer 

får makt och om artiklarna upplevs enligt den neutrala presentationen.  
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f) Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av den aktuelle journalisten? 

Här kan man ställa sig frågande till huruvida politiska ideologier har något att göra med 

framställningen av aktörer, alltså aktörer som kommer från olika partier. 

g) Vilken aktör tillåts sammanfatta och /eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring den 

aktuella händelsen? 

Återigen är Westerståhls teorier ytterst relevanta för nyhetsartiklarnas objektivitet. Hur 

helhetsbilden upplevs och i vilken mån kriterierna lever upp till det förväntade. 

 

Berglez (2000) menar att trots liknelserna i analyserandet av dessa två strukturer, ska man 

inte se dem som motsägande. Då den tematiska strukturen undersöker rubriker och 

ingresser vill den komma åt organiseringen av händelser och ämnen, medan den 

schematiska intresserar sig för att analysera hur aktuell information konstrueras. 

Framförallt innebär det betydelsen av vilka aktörer som förekommer och vilka 

verklighetsperspektiv som framträder.
48

 

  

På mikronivå intresserar man sig, som sagt, för att undersöka lokal koherens och 

frånvarande information, närvarande implikationer, den lexikala stilen och 

politiska/historiska kontextualiseringar. 

Dessa begrepp handlar alltså om läsarens förkunskap och förståelse för det påtalade ämnet. 

Man pratar återigen om Van Dijks “semantiska isberg”. Här är uppgiften att identifiera 

läsarens självständiga förmåga att fylla i de “saknade” hålen av information.
49

 Man kan 

med andra ord säga: Vad är det journalisten/källan vill att läsaren ska läsa mellan raderna? 

Vilken oskriven data förväntas läsaren framkalla? Vidare ska det som kan anses vara 

överflödig eller onödig information identifieras, varför används denna information och 

varför existerar den?
50

 Några frågeställningar här kan vara: Används den för att 

undangömma annan relevant och viktig information? Fylla ut artikeln? 

Även ordval från olika källor såväl som från den aktuelle journalisten analyseras. Hur 

uttrycker dessa sig gällande händelser, företeelser eller personer. Kan de aspekterna 
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analyseras ur ett annat perspektiv, exempelvis ideologisk bemärkelse?
51

 Nyhetsförmedlaren 

är den som har positionen att bland annat bestämma vilka aktörer som får synas i en artikel, 

vad de får kommentera och dra slutsatser kring. Även beslut om vilken information som 

ska vara närvarande och vilken som ska vara frånvarande tillfaller nyhetsförmedlaren. Med 

Foucaults teorier i åtanke intresserar vi oss för hur denna maktposition utnyttjas av 

medierna. 

  

4.3 Metodproblem 

Eftersom Van Dijks modell är strukturerad och praktisk då den utgår från två principer 

(makro och mikro) tycker vi den är applicerbar vid analys av flera nyhetsartiklar. 

För att kunna göra en generalisering hade en fullständig undersökning av samtliga artiklar 

gällande Libyenfallet 2011 behövt göras. Eftersom vi är tidsbegränsade har vi valt att göra 

ett urval av artiklar samt metod för att dra slutsatser och besvara frågeställningen utifrån 

dem. 

Ett problem i metoden kan vara att vi använder samma analys på olika typer av artiklar. 

Med olika typer menar vi att deras källor kan skilja sig åt, något vi har avgränsat oss från 

att ta hänsyn till i urvalet. Med andra ord analyserar vi innehållet i artiklarna på samma sätt 

oavsett om det som är skrivet kommer från journalistens egen fakta eller om det är något 

som är omskrivet från en annan nyhetskälla. 

Eftersom en del av studien innebär en slags jämförelse mellan två dagstidningar har vi 

försökt att hitta samma nyheter i de två. Det innebär också att vi försökt välja artiklar från 

samma datum i de två tidningarna, men det har inte varit något krav för urvalet utan snarare 

en baktanke med det. Det innebär att vi inte kan säga med absolut säkerhet att det finns en 

direkt motsvarighet i materialet från DN till materialet från SvD. 

 

 

 

 

                                                           
51

 ibid. 



 22 

5. Resultat och analys 
 

I detta kapitel presenterar vi resultatet av analysen av de elva artiklar som ingår i 

undersökningen. 

5.1 Hur beskrivs konflikten? 

DN lyfter fram hur konflikten innebär svårt lidande för civila, att de ständigt är rädda för 

Gaddafi. I till exempel Rebelledare: Nato lämnar civila att dö tillhör det inte 

huvudnyheten, men journalisten skriver om de civilas situation. Situationen innebär att de 

lever i skräck och misär; ”Vattnet är avstängt och det finns bara tillgång till elektricitet 

sporadiskt. Bristen på mat och dricksvatten blir allt mer akut.” 

 

Huvudrubrikens “dödsoffer” ger en starkare effekt av budskapet och fångar läsarens 

uppmärksamhet i en annan artikel, Nato medger civila dödsoffer. Även i SvD finns en 

artikel om samma nyhet med samma rubrikval; Nato medger civila dödsoffer. 

 

SvD:s artikel Flyget ger Gaddafi trumf berättar att det internationella samförbundet 

diskuterar att sätta upp en flygförbudzon. Det eftersom Gaddafis styrkor använder sig av 

luftburna vapen som oppositionen inte har något att sätta emot. Det centrala i artikeln är 

diskussionen om hur problematiskt det kan bli att sätta upp en flygförbudzon, av en rad 

olika anledningar. 

  

5.2 Hur beskrivs Sveriges medverkan i Nato- operationerna? 

DN:s artikel Brett stöd kan nås för gripeninsats handlar i stora drag om Sveriges eventuella 

medverkan i Libyen i form av svenska stridsflygplan. I den inledande fasen berättar Carl 

Bildt följande “Vi får avvakta och se vad Nato kommer fram till. Det är betydelsefullt i 

sammanhanget”, på tal om att en förfrågan från NATO om svensk hjälp kan komma. 

Sammantaget säger Bildt i artikeln att en svensk insats inte är utesluten även om NATO 

inte skulle komma fram till en förfrågan. 
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I ”Sverige går nu in i en krigsinsats” rapporterar SvD från den presskonferens som hölls i 

samband med nyheten om Sveriges medverkan i NATO- operationerna. Fredrik Reinfeldt 

håller i presskonferensen och berättar att Sverige kommer att gå in en krigsinsats men att 

riskerna med det är noga övervägda. Han berättar också att det har funnits krav om Sverige 

ska skicka hjälp och att de kraven är uppfyllda. Kraven var att operationerna ska bygga på 

att hjälpa människor, att det är tydligt att NATO har ansvar för ledning, att svensk hjälp är 

efterfrågad och att hela regeringen överlag är överens. 

 

Svenska stridsflygplan till Libyen är DN:s artikel om nyheten att Fredrik Reinfeldt nu 

meddelat att regeringen beslutat sända svensk hjälp till Libyen. Även om bakgrunden till 

konflikten inte ges något utrymme, talas det om att de insatser Sverige ska medverka i är 

till för fred och demokratisk utveckling. Att Reinfeldt sagt att uppdraget inte inkluderar 

markstrider framhävs också i artikeln. 

 

DN:s Nato ber Sverige om Libyenhjälp berättar att det för Socialdemokraterna är viktigt att 

Sverige även bidrar med humanitära insatser om insatsen i Libyen ska förlängas. Huruvida 

det är något som fått motstånd eller vad andra parter i förhandlingarna egentligen anser om 

det sägs det däremot inget om. Men på den tematiska strukturen ser vi att det som belyses 

som viktigt i sammanhanget är att det är bråttom för regeringen att fatta ett beslut, samt att 

riksdagspartierna har svårt att komma överens. I Gripens bomber kan skada civila ur DN 

kan vi också läsa om att Socialdemokraterna drivit igenom tillägget att svenska plan inte 

ska få anfalla mål på marken. SvD:s artikel ”Sverige går nu in i en krigsinsats” informerar 

också om att det har varit kompromisser i riksdagen angående beslutet om Sveriges 

insatser. Nya förhandlingar om Libyeninsatsen ur SvD tar också upp att partierna inte är 

överens. Folkpartiets Jan Björklund uttalar sig här om att socialdemokraternas Håkan 

Juholt ställt krav för insatserna som inte varit relevanta; ”– Den uppgift som marinen har 

fått är bara till för att rädda ansiktet på Håkan Juholt (S). Bordningsstyrkan har aldrig 

behövts. Den blev till för att vi skulle få en uppgörelse med Socialdemokraterna och få ha 

kvar Gripenplanen. Alliansen var tvungen att säga ja” 
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I DN:s Gripens bomber kan skada civila kan vi läsa om hur Sveriges medverkan i NATO- 

operationerna innebär risker för civilbefolkningen, vilket skiljer sig från motsvarande 

artiklar kring Sveriges insatser. Artikeln informerar om att flygplanen Sverige bidrar med 

brister i beväpning och stridsledning, framförallt i bemärkelsen att deras bomber kan träffa 

civila istället för de mål som de är avsedda för. Något som också nämns är att Sverige har 

skickat sitt enda lufttankningsflygplan till Libyen vilket gör att svenska piloter inte kan 

tränas i lufttankning. 

 

5.3 Vilken bild ges av NATO?   

I DN:s artikel Rebelledare: Nato lämnar civila att dö kritiseras NATO:s passivitet av 

Libyens rebelledare. Ledaren påstår att NATO lämnar civila att dö i och med att de låter 

stridsflygplan vara kvar på marken, samtidigt som regimens trupper härjar fritt. Utöver 

kritiken presenteras information kring Gaddafi och det aktuella krigsläget i Libyens städer. 

I en liknande artikel från SvD, Libyen: Civila dödade av NATO, berättar en talesperson för 

Libyen att NATO har gjort sig skyldiga till att ha dödat civila i en flygattack. Händelsen 

förklaras i ingressen som ”massaker”. Artikeln inleds med påståendet från talespersonen, 

därefter fortsätter och avslutas texten av NATO:s talesperson Roland Lavoie, där han 

förklarar situationen. 

 

Kring nyheten NATO medger civila dödsoffer har både DN och SvD skrivit snarliknande 

artiklar, med samma rubrikval. Dock skiljer sig informationen mellan tidningarna en aning. 

I DN bekräftas en flygattack mot staden Sorman, dock utan några civila förluster. I SvD 

förnekas flygattacken enligt en anonym NATO-tjänsteman ”Vi har inte opererat där”. 

5.4 Präglas medieinnehållet av olika parters uppfattningar? 

I DN:s artikel Svenska stridsflygplan till Libyen kan vi se att flera aktörer tillåts att komma 

till tals. Nyheten är att regeringen beslutat att skicka svenska trupper till insatserna i 

Libyen. Artikeln informerar om flera partiers tankar kring hur de har överlagt sitt 

ställningstagande gällande Sveriges insatser i Libyen. SvD har publicerat en liknande 
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nyhet, Sverige går nu in i en krigsinsats, där statsminister Fredrik Renfeldt står som 

huvudperson i artikeln och för majoriteten av uttalandena kring beslutet. 

 

I Rebelledare: Nato lämnar civila att dö, DN, får vi ta del av rebelledarens åsikter om 

NATO:s insats i Libyen. Utöver ledarens uttalanden berättar även Mohammed, en 

inneboende i staden, om hans upplevelse och tankar kring situationen. Någon företrädare 

från NATO:s sida går inte att finna i texten. 

5.5 Vilken bild ges och vilken bild stänger man ute? 

I DN:s artikel Rebelledare: Nato lämnar civila att dö berättar en rebelledare att NATO 

bidrar till att civila dör, genom att de har sina stridsflygplan på marken medan Gaddafis 

trupper attackerar Misrata. Att svenskarna inte påbörjat sina uppdrag lyfts också fram i 

sammanhanget, alltså verkar det som att svenskarna också är passiva på samma sätt som 

NATO. Eftersom det lyfts fram i samband med huvudnyheten kan en bild skapas av att 

rebelledaren lika gärna hade kunnat anklaga Sverige på samma sätt som han anklagar 

NATO. 

 

I Gripens bomber kan skada civila, DN, är helhetsintrycket att svenska flygplan inte är 

tillräckligt utrustade och kan skada civila vilket genomsyras i nästan hela artikeln. En bild 

som kan ses i artikeln är därför att försvarsmakten inte tar hänsyn till att de civila kan 

komma till skada genom användningen av de otillräckliga planen. Eftersom det inte finns 

någon bakgrundsinformation om att de svenska insatserna är ämnade som humanitärt stöd, 

kan artikeln också ge en bild av Sverige och Försvarsmakten inte har de civila i åtanke. 

Den bild som inte ges lika mycket är att Försvarsmakten verkar i Libyen för att ge stöd för 

civila, eftersom det inte berättas om bakgrunden till nyheten. 
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6. Diskussion 

Det finns en viss skillnad i hur samma information framställs i DN respektive SvD, hur 

aktörer framställs och vilken legitimitet de får. 

 

När det gäller hur konflikten beskrivs görs det ibland på ett mer dramatiskt sätt i DN än i 

SvD. Att skriva om att civila inte har tillgång till vatten och att de lever i skräck för 

Gaddafi kan göra en publik mer berörd. Det kan vara så att SvD tonar ner allvaret i 

insatserna i Libyen, eller att DN vill visa upp den negativa sidan och framhäva allvaret. I 

Van Dijks schematiska struktur ställer man sig frågande hur nyheterna konstruerar 

uppfattningar om konsekvenser och orsak/verkan-förhållanden med utgångspunkt från 

särskilda aktörers verbala kommenterar.
52

 Utifrån den schematiska strukturen kan det vara 

intressant att studera de uttryckssätt som används i sambandet med denna nyhet. Orden 

offer och död är två termer som vi efter analyserandet av artiklarna stött på ett flertal 

gånger. Vanligtvis har de förekommit i huvudrubriker och kan förklaras med viljan för 

uppmärksamhet från läsare.
53

  

 

Vad gäller Sveriges medverkan, som båda tidningarna skrivit om under tiden de har varit, 

är den tydligaste trenden att DN låter fler röster synas i nyheterna. I DN ges 

Socialdemokraterna mer utrymme, företrädare uttalar sig ofta i artiklarna. I SvD kommer 

uttalanden istället från företrädare för alliansen. I DN får till exempel Lindestam, S, sista 

och avgörande inlägget i artikeln som handlat om säkerheten för civila och både alliansen 

och oppositionen får komma till tals i Nato ber Sverige om Libyenhjälp. När nyheten om att 

Sverige ska skicka en styrka till Libyen kom, 29 mars, skrev både DN och SvD om 

regeringsbeslutet. I SvD:s artikel syntes bara Fredrik Reinfeldt. DN:s artikel återberättade 

flera av riksdagspartiernas tankar om insatsen och beslutet. I SvD:s artikel Sverige går nu 

in i en krigsinsats framgår det att Reinfeldt har brett stöd från regeringen, men ingen annan 

nämns i artikeln. Mot slutet av artikeln finns information som i sammanhanget kan anses 

vara överflödig. Ett uttalande från Reinfeldt som kan vara relevant är om riskerna med 
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insatsen och att de, “de” antar vi är regeringen, ser allvarligt och noggrant på dem. Det kan 

tänkas vara viktigt för regeringen och Reinfeldt att visa att de har tagit med riskerna i 

beräkningen och tar dem på allvar. Genom att välja ut sådana punkter från 

presskonferensen till artikeln visar också SvD den bilden av regeringen, att den tar hänsyn 

till risker. 

 

I enlighet med Van Dijks frånvarande information går det att upptäcka vissa aspekter i 

DN:s Svenska stridsflygplan till Libyen. Artikeln handlar om att Sverige sänder trupper till 

Libyen där läsaren tidigt får reda på att de inte kommer att delta i några markstrider. 

Diskuterbart kring detta fall är varför det berättas att svenskarna inte kommer att delta i 

markstrider, samtidigt som man utelämnar information om att de kan komma att delta i 

luftstrider ifall de blir anfallna och behöver försvara sig. Detta exempel kan vara tecken på 

frånvarande information.
54

 

 

Något som vi fann intressant var, att artikeln Flyget ger Gaddafi trumf i SvD endast 

innehåller aktörer med ytterst högt uppsatt position. Bland annat får en högre officer berätta 

om en eventuell flygförbudzon trots att Sveriges inblandning inte kommit på tal vid denna 

tid. I enlighet med Foucault handlar det om legitimitet, den som har legitimitet har också 

makt och kunskap att föra talan. När ett antal aktörer med stor legitimitet enas att något är 

på ett visst sätt, bildas en sanning eller vad som uppfattas som sanning.
55

 Utifrån det tror vi 

att SvD vill övertyga läsarna om Försvarsmaktens breda kompetens genom att använda sig 

av en högt uppsatt officer och på så sätt också legitimera Sveriges försvar. 

 

Utifrån Westerståhls balans/icke-partiskhets begrepp ska flera parter/aktörer få uttala sina 

argument och budskap med en jämn andel positiva och negativa indikationer.
56

 I DN:s 

Gripens bomber kan skada civila innehåller artikeln till största del en aktör, Allan Widman. 

I förhållande till Westerståhls begrepp balans kan artikelns presentation ifrågasättas samt 

den bild läsaren upplever av den. En annan aspekt som tål att diskuteras är textens ordval 
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som vi utgår från Van Dijks lexikala stil.
57

 Ett exempel i detta fall kan vara ordet 

uppenbart. Är ordvalet naturligt och nödvändigt, eller har det en djupare mening än att 

beskriva situationen?  

 

Att hitta artiklar gällande NATO:s bombning mot civila i SvD var svårare och mer sällsynt 

än i DN utifrån våra sökningar på Google. Endast två artiklar från SvD kunde relateras med 

NATO:s skuld mot civila dödsoffer, medan det från DN fanns fyra eller fler. I SvD:s artikel 

Libyen: civila dödade av Nato fick en kommentar från NATO som hävdade att det 

handlade om Gaddafis verk räcka som information. Gällande nyheten Nato medger civila 

dödsoffer har båda tidningarna, DN och SvD, publicerat nästan identiska artiklar. I DN 

skrivs det att NATO:s flygplan har attackerat staden Sorman, medan NATO i SvD nekar 

till det och hävdar enligt en anonym källa att de inte har verkat i Sorman överhuvudtaget. 

 

Upplägget i artikeln Rebelledare: Nato lämnar civila att dö ger bilden av att rebelledaren 

lika gärna kunnat hävda att Sverige lämnar civila att dö. Den informerar om att 

rebelledarens argument är att NATO inte agerar när Gaddafis trupper attackerar 

civilbefolkningen, men även att Sverige är passiva på samma sätt. Men både DN och SvD 

framhäver överlag positiva sidor med NATO:s operationer och Sveriges insatser i sina 

artiklar. Rubriken ur DN:s artikel: Nato ber Sverige om Libyenhjälp exempelvis, visar 

direkt att Sveriges kompetens är efterfrågad. I Nya förhandlingar om Libyeninsatsen låter 

SvD Håkan Juholt från Socialdemokraterna berätta vilken nytta svenskarna har gjort. 

 

När det handlar om skarpa uttalanden, anklagelser eller åsikter, är både DN och SvD noga 

med att tydliggöra vilken aktör som står bakom uttalandet. För att ta ett exempel; om 

NATO sägs ha gjort sig skyldiga till misstag eller andra fel går det inte att se om någon av 

tidningarna/författarna till artiklarna har en egen åsikt om huruvida de är skyldiga eller inte. 

De skiljer mellan sanning och part och håller fast vid en neutral presentation, för att se på 

det utifrån Westerståhls teorier om objektivitet.
58
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Fakta som återkommit i några artiklar är om det är viktigt för Socialdemokraterna med 

andra insatser än de med stridsflyg. Det handlar om förhandlingarna kring Sveriges 

medverkan, men vad det beror det på skriver ingen nyhetsartikel om. Vi finner det svårt 

som publik att få en åsikt om huruvida kravet var befogat eller inte eftersom vi inte vet 

vilka argument som finns hos respektive part. I SvD:s artikel Nya förhandlingar om 

Libyeninsatsen kan ett tecken på ställningstagande upptäckas; “Det slutade med en 

nuvarande lösning med fem Gripenplan för spaningsuppdrag och bordningsstyrkan som 

inte behövs.” Bakgrunden som ges till uttalandet är att Socialdemokraterna krävde att 

Sverige ställde upp med en bordningsstyrka för att godkänna fortsatta insatser i Libyen, 

medan Jan Björklund från Folkpartiet ansåg det onödigt. 

  

6.1 Slutdiskussion 
För att först återgå till forskningsfrågan; 

Syns det spår av de politiskt ideologiska bakgrunder dagstidningarna Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet har när de rapporterar kring Sveriges medverkan i de 

NATO- ledda operationerna vid konflikten i Libyen? 

 

Det finns inga tydliga spår av politiska ideologier kring Sveriges medverkan i NATO- 

operationerna från DN eller SvD. Det kan bero på att alla partier faktiskt stod bakom 

beslutet att skicka svenska trupper till Libyen. Därför vill DN och SvD inte kritisera 

beslutet som vi utgår ifrån är ett ganska stort och viktigt beslut för Sverige, samt har stor 

betydelse för allmänhetens uppfattning om regeringens ansvarstagande. Hursomhelst, valet 

av information, hur mycket av informationen och vilka som får uttala sig och kommentera 

händelser kan ha att göra med att det finns ett synsätt grundat i ideologi. 

 

SvD och DN har en positiv utgångspunkt till insatserna i Libyen. Det stärker regeringens 

beslut att skicka svenska trupper till området, dagstidningarna legitimerar handlingen 

genom att rapportera om nyttan.
59

 Som Nohrstedt skriver i New War Journalism är det 

                                                           
59

 Jfr 3.4.1 Legitimitet 



 30 

viktigt för en nation att få samtycke från befolkningen för handlingar som har att göra med 

krig
60

, detsamma tror vi gäller även för den svenska regeringen. Vid tidpunkten för beslutet 

hade Sverige en moderat ledning och det var då deras företrädare som i huvudsak fick 

utrymme att ta ställning till och svara på NATO:s förfrågan om hjälp. Det föregicks 

emellertid av förhandlingar från samtliga riksdagspartier som stod bakom svensk 

medverkan. För två alliansnära nyhetsförmedlare som SvD och DN kan det vara naturligare 

att inte ge beslutet en negativ vinkling då det är alliansen som har mest inflytande över det. 

DN:s dramatiska rapportering kan dock vara ett sätt att ställa sig ifrågasättande och skapa 

debatt, alternativt väcka intresse för läsning i ämnet. 

  

Förenklat uttryckt har vi kunnat se vissa tendenser, att DN låter fler röster synas och verkar 

vilja belysa nyheterna ur flera perspektiv, i jämförande med SvD. Detta eftersom DN inte 

bara framställer positiva aspekter med medverkan, utan även dåliga sidor i exempelvis 

Gripens bomber kan skada civila. DN låter även flera aktörer medverka i artiklarna medan 

SvD:s artiklar i stort sett innehåller uttalanden och åsikter från statsministern angående 

medverkan. Några direkt negativa sidor om medverkan som tas upp är svåra att hitta. Det 

enda negativa är till exempel när frågor om säkerhet tas upp, som i Gripens bomber kan 

skada civila, men båda har överlag framhävt att Sverige har gjort en stor nytta. Att DN 

gärna ger utrymme och legitimitet till oppositionen kan vara naturligt då de har en liberal 

utgångspunkt. Det trodde vi också på förhand skulle innebära att flera sidor skulle få uttala 

sig och att röster skulle ges till olika företrädare och politiker. Det blir tydligt när beslutet 

om att Sverige ska delta i insatserna i Libyen kommer ut i båda tidningarna. DN skriver om 

hur olika riksdagspartier ser på frågan, SvD skriver bara om Fredrik Reinfeldt. På så sätt 

tycker vi att SvD skriver om beslutet på ett sätt som gör att Reinfeldt kommer att kopplas 

starkare till det. 

 

Utifrån våra analyser kan vi i studien se att SvD stödjer insatserna i Libyen mer än DN, 

eftersom DN rapporterar om fler negativa aspekter av medverkan. Vi kan se likheter med 

SvD och den norska dagstidningen i studien om Gulfkriget, på så vis att de båda visar en 
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mindre sida av tanke på civila och kritik mot medverkan och dess konsekvenser, än andra 

nyhetsförmedlare. Att Norge upplevdes som positiva i den tidigare studien troddes bero på 

att de är en NATO-medlem.
61

 Vi kan spekulera i om SvD:s rapportering som framhäver det 

positiva med Sveriges insatser i Libyen har att göra med dess bakomliggande moderata 

hållning. 

 

Faktorer som kan ha påverkat studiens resultat har varit tidsbegränsning och hur vi gjort 

urvalet av artiklar. För säkrare generaliseringar hade vi behövt leta upp och analysera alla 

artiklar som berör konflikten i Libyen och publicerats i DN och SvD.  

Vad gäller urvalet finns det variabler vi kunde tagit med, till exempel vilka källor som DN 

och SvD använt sig av i sina nyhetsartiklar. Det vill säga om de hämtat informationen från 

nyhetsbyråer, intervjuat själva eller haft korrespondenter på plats. Vi har inte gjort någon 

indelning efter den aspekten.  

 

Sammanfattningsvis anser vi att den utvalda metoden har varit användbar och kunnat ge 

oss värdefull information sett till studiens storlek. Eftersom vi har sett vissa tendenser, som 

tidigare nämnts, är det intressant att i en större studie undersöka dessa vidare. Vi kan dock i 

vår studie inte belägga några konkreta påståenden eftersom studien inte innehåller de 

resurser som hade behövts. Vi anser ändå att uppsatsen har varit givande och öppnat upp de 

kritiska ögonen för oss ännu mer. 
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