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1. Inledning 
 
Att media har makt i vårt samhälle är de flesta medvetna om, dock underskattas i många fall 
hur stor makten egentligen är. Särskilt tidningar kan påverka sina läsare och skapa en bil av 
omvärlden för dem. Media kan med ordval som ”frihetskämpe” få läsaren att bli engagerad 
med dessa kämpar, men skulle tidningen beskriva dessa individer som terrorister skulle 
läsaren ha en annan uppfattning. Media har makten att bestämma vår bild av en händelse eller 
av en person, även om vi som läsare själva skulle påstå att vi skapat denna bild själv. 
 
Frågan man då kan ställa sig är hos vem ligger makten? Är det hos utgivaren på en tidning? 
Denne person kontrollerar nyheterna som flödar från tidningen och kan med ett enkelt 
knapptryck lägga till eller ta bort fakta. Eller är det journalisten som har den största makten? 
Den som ”hittar nyheterna” samt formulerar dem och kan då välja vad som ska med eller vad 
som kommer väljas bort. Journalisten kan när denne är på plats välja att ”se åt andra hållet” 
för vissa händelser, just för att något annat kan vara av större intresse för tidningen.  
"
Detta är vår studie om hur tidningarna Svenska Dagbladet och Aftonbladet framställer 
inbördeskriget i Libyen och på vilka sätt framställningen skiljer sig åt. Denna uppsatsidé har 
framkommit från vårt intresse av nyhetskonstruktion och framställningen av hotbilden i 
media. Ett flertal tidigare studier har gjorts om hur ett mediums politiska ställning speglas i 
deras nyhetsförmedling av exempelvis ett politiskt val. Vi ansåg det dock mer intressant att 
undersöka hur nyhetsformuleringen ser ut under andra förhållanden, som inbördeskriget i 
Libyen. Tidigare forskning lämnar utrymme för mer utvecklande forskning av detta slag. 
Efter vår research av tidigare forskning har vi skapat en uppfattning av att studierna fungerar 
som komplement till varandra. I vår studie vill vi därför utveckla forskningen kring 
framställningen i medier kan skilja sig åt, i vårt fall två tidningar. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår studie är att undersöka de skillnader som kan finnas i de olika tidnigarna och 
utifrån det uppnådda resultatet resonera kring huruvida detta kan påverka läsarens 
uppfattning. Utifrån vårt syfte har vi formulerat två frågeställningar som vi vill svara på med 
hjälp av våra analyser på tidningsartiklarna.  
 
 
1.  På vilka sätt skiljer sig framställningen i de två olika tidningarna åt?  
 
2.   Hur påverkar tidningarnas nyhetsförmedling läsarens syn på inbördeskriget i             

Libyen? 
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1.2 Bakgrund och problem 
 
Historia 
 
Libyen är Afrikas fjärde största land som till 90 % består av öken, invånarantalet är dock 
ungefär 6 miljoner och närmare 1,5 miljoner bor i landets huvudstad Tripoli." Det libyska 
territoriet består av tre regioner som under historiens lopp varit befolkade av olika folkgrupper 
och format olika imperier. Dessa tre regioner är Tripolitanien på den nordvästra kusten, 
Cyrenaica på den nordöstra kusten och Fezzanöknen, ett enormt ökenområde som breder ut 
sig i de södra delarna av Libyen. 

Den första september 1969 började ett nytt kapitel i Libyens historia, både politiskt och 
militärt. Bara 27 år gammal tog Gaddafi makten genom en statskupp och detta blev en början 
på en historiskt lång tid vid makten för Gaddafi.  

Omvärlden började tidigt reagera på diktatorns handlingar och under hela hans tid vid makten 
kantades av kontroverser och internationellt uppmärksammade incidenter, men det var främst 
under inbördeskriget som omvärlden fick en tydlig inblick i Libyens egentliga situation och 
blev engagerade i landets framtid. 

Kriget 

Den libyska revolten mot Gaddafi startade den 19 mars 2011 och pågick fram till den 23 
oktober 2011. Kriget började, likt flera andra folkliga uppror, med demonstrationer som sedan 
utvecklades till ett inbördeskrig. Libyen var uppdelat i två delar, striderna började mellan 
Muammar Gaddafis militära styrkor och det Nationella övergångsrådets stridande enheter. 
Rebellerna tog snabbt kontroll över östra delen av Libyen och fortsatte sedan västerut mot 
huvudstaden Tripoli. I mars satte Gaddafi in flygvapnet mot oppositionen viket ledde till ett 
tillbakapressande av rebellerna långt österut. Snart var flertalet städer åter under Gaddafis 
kontroll. I augusti började rebellerna rycka fram mot Tripoli men mötte här starkt motstånd. 
Styrkorna lyckades dock etablera sig i kustområdet väster om Tripoli, vid gränsen mot 
Tunisien, vilket öppnade en ny front. Under augusti månad rörde man sig sedan allt närmare 
huvudstaden och den 19 augusti bombade NATO Tripoli, vilket blev början till slutstriden. 
Den 21 augusti utbröt eldstrider inne i Tripoli, det symboliskt viktiga Gröna torget intogs, och 
dagen därpå uppgavs att rebellerna hade kontrollen över 80 % av staden. Snart var nästan alla 
motståndsfickor eliminerade och enbart Bani Walid och Sirte höll stånd. Den 20 oktober 
erövrades Sirte och Gaddafi dödades i samband med sitt gripande. Tre dagar senare, 23 
oktober 2011, förklarade rebellerna Libyen befriat. Även om kriget nu var slut så har media 
bevakat händelser som skett i Libyen, bland annat Gaddafis begravning. 

Källa: Wikipedia.se 
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2. Bakgrund 
 
2.1 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenterar vi den forskning som legat till grund för vårt val av ämne som vår 
studie samt forskningsfrågor bygger på. Vi berättar om den redan existerande forskningen 
och hur den har hjälpt oss i vår studie.   

Efter vår insamling av tidigare forskning så fick vi intrycket av att studierna visar att medier, 
och framförallt nyhetsmedier, påverkar hur vi ser på en händelse och vad det ger för 
konsekvenser, men man får inte en lika ingående förklaring hur de gör för att påverka. Vi vill 
därför med vår studie enbart försöka analysera mer djupgående på ”hur” delen i de två 
tidningarnas nyhetsförmedling, med fokus på deras agendor och förmedling. 

Vi började redan i första kursen ”vetenskapsteori och metodologi” att samla in vetenskapliga 
artiklar om tidigare forskning som passade vårt ämne. Artiklarna handlade framförallt om hur 
medias vinkling av olika händelser påverkar oss. En artikel handlade specifikt om hur rykten 
skapas och sprids och vilka konsekvenser det kan få, forskarna gav flera exempel. Flera 
artiklar handlade även om krigsjournalistik, bland annat ”Propagandakriget i backspegeln, en 
studie i påverkansförsök och svenska nyhetsmedier” av Kari Andén Papadopoulos. Eftersom 
vi hade valt ”medias framställning av hotbilden” som ämne till vår c-uppsats så var de 
vetenskapliga artiklarna till stor användning för att förstå hur vi skulle närma oss ämnet.  

De flesta studier vi hittade behandlade främst amerikanska medier och den forskning vi 
hittade om svenska nyhetsmedier belyste främst deras förmedling ur ett politiskt perspektiv 
vilket inte är vårt syfte med vår studie. I avhandlingen ”Kosovokonflikten, medierna och 
medlidandet – Ett projekt om medierapporteringen, propagandan och allmänhetens 
reflektioner” av Stig Arne Nohrstedt Birgitta Höijer Rune Ottosen1 har forskarna gjort en 
jämförelse hur konflikten beskrivits av olika medier från olika länder, förutom svenska 
nyhetsmedier så har även brittiska och norska medier analyserats om Kosovo konflikten. De 
använder sig av både innehållsanalys och diskursanalys till studien. De beskriver hur de olika 
parterna i konflikten genom propaganda och vilken tillgång till information journalisten 
tillges, styr allmänhetens uppfattning om konflikten. Denna studie är mycket mer omfattande 
och ger oss viktig information i hur vi ska tänka angående vårt resultat. Exempelvis, hur hade 
vårt slutresultat sett ut om vi också hade analyserat och jämfört svenska nyhetsmedier med 
utländska och vilken bild av händelsen hade svenska medier valt att förmedla tillskillnad från 
exempelvis brittiska? Denna studie om Kosovo konflikten har hjälpt oss att sätta vår studie i 
kontrast till större studier där vi har kunnat jämföra och diskutera likheterna och skillnaderna 
för att utveckla vår studie.  

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1Stig Arne Nohrstedt Birgitta Höijer Rune Ottosen ”Kosovokonflikten, medierna och medlidandet – Ett 
projekt om medierapporteringen, propagandan och allmänhetens reflektioner” 
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I boken ”Overblown- How the politicans and the terrorism industry inflate national security 
threats and why we belivie them” av John Muller, presenterar samt behandlar författaren 
mediernas makt i samhället. Boken tar upp  hur händelser kopplade till terrorism förstoras till 
den grad att endast ordet terrorism idag är något som skrämmer många, detta trots att risken 
att man ska bli offer för en terroristattack är mycket liten. Detta påvisar Muller med hjälp av 
statistik inom detta ämne. ”Since 9/11, over a period in which there have been no international 
terror attacks whatever in the United States and in which an individual’s chances of being 
killed by a terrorist have remained microscopic even if one-or many- did occur, nearly half of 
the population has continually expressed worry that they or a member of their family will 
become a victim of terrorism”2. Detta menar författaren, visar hur stark påverkan media har, 
som i sin tur påverkas av politikers och experters uttalanden under händelserna. Boken har 
gett oss förståelse för vilka steg i processen som kan vara avgörande för hur ett medium 
framställer en händelse, till vår studie kommer vi tillämpa detta synsätt när vi analyserar val 
av källor och ordval i jämförelsen av artiklarna.  

I den vetenskapliga artikeln ”Critical realism and news production” av Raymond W.K. Lau 
använder forskaren sig av ett kritiskt realistiskt perspektiv på nyhetsförmedlingen. Han 
beskriver den rådande typologin i nyhetsproduktionens sociologi. Forskaren skriver om de 
olika faktorerna som påverkar nyhetsproduktionen och beskriver hur man kan dela in den i två 
typer, faktorer som är främmande för journalisten och journalistens inre faktorer och dennes 
självständighet. Mer om hur vi tillämpar kritisk realism i vår studie kan ni läsa i kapitlet teori.  

Han förklarar att ”sociala konstruktionister ser nyheter som en ren konstruerad diskursiv 
verklighet som enbart härrör från journalisters rutin metoder”3 Vi har dock valt att inte 
innefatta journalistens påverkan på ett sådant omfattande sätt som Raymond utgår ifrån. Dessa 
är några exempel på artiklar och böcker ansåg vi vara bäst lämpade att utgå ifrån i vår studie. 
 
2.2 Avgränsningar 
 
Studieämne 
 
Vi har avgränsat vår studie baserat på feedback från vår handledare samt den tidsbegränsning 
vi har. Avgränsningen har innefattat ”vad” vår studie skall studera. Vårt första syfte med vår 
studie var att studera nyhetsförmedlingen i tidningar och hur det har förändrats de senaste tio 
åren. Vi ville då undersöka hur hotbilden ändras och hur den framställs olika genom de 
senaste åren. Då planerade vi att undersöka vad som framställs som ”hotbilden”, exempelvis 
var det största hotet terrorister med kapade flygplan, 2004 var det naturkatastrofer som 
tsunamis. Med denna undersökning ville vi se huruvida media skapar de hoten som gäller nu. 
Vi insåg dock att denna studie skulle kräva mer tid än vad vi hade, samt researcher som vi inte 
hade tillgång till. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2 John Muller 2006:3 
$"Raymond W.K Lau ”Critical realism and news production”"
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Eftersom vår första idé som var att undersöka hur nyhetsförmedlingen förändrats de senaste 
tio åren inte var genomförbar eftersom vi hade behövt mycket mer material samt tid så valde 
vi istället att fokusera på två framställningen av inbördeskriget i Libyen samt Syrien. Syftet 
var att analysera hur hotbilden av de båda länderna framställdes och hur den utvecklades. 
Återigen blev tidsbrist en av anledningarna till varför vi valde att inte genomföra denna 
studie. Dessutom hade vi svårt att hitta ett tillvägagångssätt som vi kunde genomföra vår 
studie på. Vi ansåg också att ämnet var ospecifikt och det skulle då ta onödigt lång tid att bara 
specificera ämnet vi vill studera. 
 
Dessa idéer kom att leda till vår slut idé då vi bestämde oss för att endast analysera 
inbördeskriget i Libyen. Vi exkluderade Syrien i vår studie eftersom det är en pågående 
händelse och därmed skulle påverka studien i form av för mycket påståenden om hur vi antar 
det kommer utspela sig i media. Att bara göra en analys av Libyens framställning i media 
skulle minska utrymmet för våra egna antaganden.  
 
2.3 Historia Aftonbladet och Svenska dagbladet 

 
2.3.1 Svenska Dagbladet 
 
Svenska Dagbladet är en obunden dagstidning som grundades 1884 i Stockholm med 
chefredaktör Axel Jäderin i spetsen. Aktiemajoriteten i SvD, som 1994 förvärvades av företag 
i Wallenberggruppen, köptes 1998 av det norska medieföretaget Schibsted. Under 1900-talets 
första årtionde gled SvD successivt över till att inta en politiskt konservativ hållning, dock 
med ett fortsatt starkt intresse för sociala reformer. Idag har tidningen nästan 500 000 läsare, 
varav 70 000 är digitala prenumeranter. 
 
2.3.2 Aftonbladet 
 
Aftonbladet grundades 1830 av Lars Johan Hierta och är sedan 1910 en sjudagarstidning. 
Under Hiertas ledning blev tidningen ett slagkraftigt organ för den liberala oppositionen mot 
Karl XIV Johan samt för borgarklassens krav på näringsfrihet och andra ekonomiska 
reformer. Aftonbladets respektlösa polemik frigjorde den politiska debatten och inledde ett 
nytt skede för den svenska pressen. År 2013 korade Branschtävlingen Topp100, som anordnas 
av svenska InternetWorld/IDG.se, Aftonbladet till vinnare i kategorin "Bästa nyhetssajt". 
År 2012 hade www.aftonbladet.se drygt 2 miljoner unika besökare per dag och mobilsajten 
närmare 700 000 unika besökare per dag. 
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3. Teori och metodval 
 
3.1 Inledning 
 
I detta kapitel kan ni läsa om vår teori samt metodval vi har valt för att kunna genomföra vår 
studie. Kapitlet kommer även behandla huruvida vi planerar att tillämpa dessa metoder till 
vår studie och varför vi anser att de teorier vi har valt kan tillämpas. 
 

 
3.3Teori 
 
Vi insåg när vi hade valt ämne att vårt perspektiv kan anses som kritisk realistiskt, detta är en 
tradition inom socialvetenskapen som behandlar verklighetsuppfattning och vår relation till 
verkligheten. Vi har valt att lägga stor vikt på de bakomliggande mekanismer till 
nyhetsförmedlingen från Svenska dagbladet och Aftonbladet, samt fokus på hur dagordningen 
sätts i respektive tidning. Utifrån detta mål har vi valt att tillämpa agenda-setting teorin till vår 
studie. Agenda-setting var en teori som vi valde att tillämpa då vi anser att medias makt har 
stor påverkan på den samhälleliga nivån. Det är sällan en läsare tänker på det den blir tillsagd, 
men bryr sig sällan om vad det är den hör4. Idag ses verkligheten allt för komplex för att 
allmänheten ska kunna skapa en sammanhållen bild av den och det är därför medierna har en 
sådan stor makt idag eftersom de kan skapa denna dagordningsteori. 
 
Vårt syfte är att försöka få en bild av, och förstå de två olika tidningarnas dagordningsteori. 
Detta blir intressant eftersom man som McQuail säger inte reflekterar så mycket vad det är 
man läser. På ett granskande sätt försöka se vad det är tidningarna vill att vi ska läsa samt hur 
det påverkar våra åsikter om olika händelser och samhällsfrågor.  
Det är här vi anser att man även som läsare gör antagandet om att vi lever i en objektiv värld 
och att den nyhetsförmedling som sker i samhället sker objektivt. Detta är den grundläggande 
forskningsteorin inom kritisk realism, enligt Roy Bhaskar.  
 
3.3.1 Kritisk realism 

Kritisk realism är en brittisk tradition som har spridits internationellt, även i Sverige. Den som 
anses som grundaren av kritisk realism är den engelske filosofen Roy Bhaskar. Denna 
tradition hade sin början under 70-talet då Bhaskar skrev ett antal verk utifrån denna tradition. 
Kritisk realism uppkom som en motsvarighet till socialkonstruktivism, ofta anses kritisk 
realism vara en mer radikal version av socialkonstruktivism. Grunden till kritisk realism är att 
man vill (med sin forskning) blottlägga de bakomliggande mekanismer som genererar 
fenomen.5 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
4 McQuail 2010:512 
5 Alvesson & Sköldberg 2008:107 



*"
"

 Inom denna tradition vill man koppla samman epistemologi med ontologi, alltså vad som 
existerar med vad vi har för kunskap.6 Bhaskar diskuterar om de tre domänerna7 som skulle 
definiera verkligheten. Dessa domäner är den empiriska, den faktiska och den verkliga. Detta 
är tre sätt på hur verkligheten definieras beroende på perspektiv. Den empiriska domänen 
består av det som vi faktiskt ser och upplever. Den faktiska definieras av det som sker oavsett 
om det observeras eller dokumenteras av någon. Slutligen verklighetens domän som innefattar 
de mekanismer som ligger bakom en händelse eller ett fenomen, inom nyhetsproduktion anser 
forskaren Raymond W.K. Lau att detta är de ideologier som finns inom produktionen samt 
den mänskliga faktorn.8 

Likt denna tradition vill vi studera de bakomliggande mekanismer till en händelse, 
inbördeskriget i Libyen. Vi vill studera huruvida de sociala strukturerna på en tidning 
påverkar nyhetsförmedlingen, med detta kommer vi då studera det som beskrivs som 
verklighetensdomän. 

Enligt den kritiska realistiska traditionen anser vi att agenda-setting teorin är en del av denna 
tradition, detta då agenda-setting intresserar sig för hur media kontrollerar agendan i samhället 
och därmed då fungerar som en bakomliggande mekanism. Agenda-setting anser vi kan 
spåras till den kritisk realistiska traditionen och att denna teori studerar den s.k. verkliga 
domänen och dess förhållande till den empriska. 

3.3.2 Agenda-setting 

För att kunna besvara våra forskningsfrågor kommer vi använda oss av olika metoder, men 
vår teoretiska utgångspunkt grundas i agenda-settings. Detta är en teori som har myntats av 
Dr. Max McCombs and Dr. Donald Shaw i slutet av 60-talet. Denna teori går ut på att 
undersöka hur tidningars nyheter skapar agendan i samhället. Den bästa beskrivningen är: 

 
“The press may not be successful much of the time in telling people what to think, but is 

stunningly successful in telling its readers what to think about”9  

Som namnet lyder är detta studier om hur agendan bestäms i både samhälle och media, samt 
vilka konsekvenser detta kan leda till. Detta betyder att man inte fokuserar på hur något 
framställs i en text (positivt eller negativt) utan snarare vad som framställs i texten och hur 
nyheter ersätter varandra konstant. Agenda-setting teorin kan tillämpas olika, men vi har valt 
att utgå från beskrivningen av James W. Dearing och Everett M. Rogers.  

De beskriver hur man kan dela upp agenda-setting i tre olika ”nivåer”, dessa är the media 
agenda, the public agenda och the policy agenda10. Dessa tre nivåer skulle kunna beskrivas 
som olika nivåer av kommunikation mellan media och samhälle.  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
6 Ibid 
7 Ibid 
8 Raymond W.K. Lau “Critical realism and news production”"
9 Dearing & Rogers 1996:1 
10 A.a:5 



!+"
"

Alla tre nivåerna är beroende av varandra och analys av den ena utgår från analys av den 
andra. De två första nivåerna, media och public, utgör den tredje nivån policy. De två första 
fokuserar på agendor inom antingen media eller samhället, medan den tredje nivån fokuserar 
på de politiska åtgärder som görs i svar mot de två första nivåerna11. Det man studerar, genom 
att ha denna indelning, är förhållandet mellan dessa.  

I agenda-setting teorier är det den s.k. ”Saliencen” eller ”det framträdande” som ligger i 
fokus12. Uppgiften i en studie med denna utgångspunkt är att förstå hur förändringen av ”det 
framträdande fortgår konstant och varför förändringen sker. 

Först om främst i vårt urval av artiklar till den faktiska analysen. Utifrån agenda-setting har vi 
valt att fokusera på de mest framträdande nyheterna inom en viss tidsram. I urvalet har vi inte 
fokuserat på i vilken framställning något görs, utan snarare de händelser som man minns man 
läste om och sedan hittat motsvarigheterna i respektive tidning. Med andra ord de händelser 
som man minns var på agendan. Vi kommer tillämpa agenda-setting genom att uppdela den i 
två nivåer, vi kommer att fokusera på den första nivån (the media agenda) som behandlar 
objektet och dess attribut. Objektet i detta fall är tidningarna Svenska Dagbladet och 
Aftonbladet och attributet är hur dessa tidningar framställer inbördeskriget i Libyen. I kapitlet 
analys kan ni läsa om hur vi tillämpat den första nivån, media agenda, i vår innehållsanalys. 
Detta genom att analysera utifrån objekt och attribut (se sida 15). 

3.4 Metod 

Utifrån tidigare avgränsningar av metodval bestämde vi oss för att använda oss av en 
kvalitativ innehållsanalys enligt Krippendorffs modell.  

3.5 Urval och material 
 
Till vår undersökning samlade vi in totalt tio stycken tidningsartiklar från deras webbsidor, 
fem stycken från kvällstidningen Aftonbladet och fem stycken från dagstidningen Svenska 
Dagbladet. Under urvalet hade vi som krav att artiklarna skulle behandla Libyenkonflikten 
som startade 2011. Artiklarna skulle även innehålla utvalda s.k. värdeord. Detta är ord som 
förekommer frekvent i artiklarna och skulle då hjälpa oss att sortera ut de artiklar vi skulle ha 
behov av. Dessa ord var Libyen, Gaddafi och inbördeskrig.  
Efter dessa ord har vi också sorterat artiklarna efter årtal. Flertalet av våra artiklar kommer 
från 2011 då inbördeskriget var som mest aktivt. Efter dessa kriterier har vi sedan genomfört 
ett slumpmässigt urval bland de artiklar som då fanns.  
 
Enligt Krippendorff är urvalet en stor del, men också ett av de svåraste momenten av ett 
forskningsprojekt13. Detta stadie kan bli väldigt problematisk för forskaren och kan leda till 
stora problem. Krippendorff ger därför 11 exempel på olika sätt att genomföra ett bra urval 
på.  
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
11 Ibid. 
12 A.a:8"
13 Krippendorff 2004:111 
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Dessa är: Slumpmässigt urval, systematiskt urval, strategiskt urval, varierande 
sannolikhetsurval, kluster urval, ”snöbolls” urval, bekvämlighetsurval och census urval14. Alla 
dessa alternativ beskriver olika sätt att genomföra ett urval på. Beroende på vilken sorts studie 
man genomför och hur lång tid man har till studien gör sig olika metoder mest lämpade. Till 
vår studie valde vi att ha ett s.k. strategiskt urval15. Som det låter genomförs urvalet med viss 
strategi. Hur strategiskt detta urval kan vara beror på vad forskaren vill ha för ramar i urvalet.  
För vår studie var det denna urvalsprocess som vi ansåg passade bäst. Det största kriteriet till 
just detta sätt var att det skulle fungera bäst under den tidsperiod som studien skulle 
genomföras. Hade vår studie pågått under en längre tid skulle möjligen ett censur urval passat 
bättre. Detta urval går ut på att man analyserar allt material inom ett visst ämne eller 
händelse16. Utefter dessa kriterier har vi sökt på de respektive tidningarnas hemsida efter 
artiklar som matchade. Vi har valt ut artiklar som kan jämföras med varandra, detta då vi 
anser att det tydligt skulle visa tidningarnas skillnader från varandra trots att de presenterar 
samma nyhet. För att kunna göra denna jämförelse har vi valt artiklar som berör samma 
händelse.  Detta urval passar exempelvis om man skall analysera arbeten av en viss författare 
eller som i vårt fall analysera en specifik händelse. Artiklarna vi i slutändan valde var: 
 
Svenska dagbladet ”Orolig väntan i libyska Bani Walid” 2012-10-10 
Aftonbladet ”Det kan bli blodigt, Jan Eliasson om slaget om Bani Walid” 2011-09-05 
Svenska Dagbladet – ”Libyen kallade till sig USA diplomat” 2013 -10-8 
Aftonbladet – ”Al-Qaida ledare gripen i Libyen” 2013-10-06 
Svenska dagbladet – ” Gaddafis kropp obducerad” 2011-10-23 
Aftonbladet – ” Far och son visas i shoppingcenter” 2011-10-23 
Svenska Dagbladet – ”Gadaffi begravdes i hemlighet idag” 2011-10-25 
Aftonbladet – ”Muhammar Gaddafi begravdes imorse” 2011-10-25 
Svenska dagbladet – ”Gadaffi i tv-tal” 2011-02-22 
Aftonbladet – ”Gadaffi: Jag ska dö som en martyr!” 2011-02-22 
 
Artiklarna som vi samlade in kommer från olika tidpunkter i kriget, detta för att undersöka 
hur tidningarna presenterar en nyhet beroende på hur aktiv den är. Artiklarna som vi valde 
varierar också angående huvudämnet i artikeln, vi har artiklar som handlar om Gaddafi både 
vid liv, om hans gripande samt kommande död.  
 
3.5.1 Innehållsanalys 
 
Under 1980-talet var innehållsanalys en undersökningsmetod som hade blivit en del av 
psykologisk- och socialvetenskap, men metoden var mest inriktad på journalistik och 
kommunikationsvetenskap. På den tiden var innehållsanalys en ansträngande och 
tidskrävande metod där insamlingen av data, transkriberingen och kodningen tog tid. Idag har 
metoden blivit ett mycket effektiv alternativ till opinionsforskning och undersökning av 
dagens massmedia17.  
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
14 A.a:114-120 
15 A.a:115 
16 A.a:120"
17 Krippendorff 2004:14 
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Idag är innehållsanalys potentiellt en av de mest viktiga undersöknings teknikerna i 
socialvetenskap. Innehållsanalytikern ser på data som representationer men inte av fysiska 
händelser, men av texter, bilder, och uttryck som är menade att bli sedda, lästa och tolkas18. 
 
Innehållsanalys, eller engelskans ”content analysis” är en empirisk vetenskaplig metod som 
används för att dra slutsatser om innehållet i olika slag av kommunikation, som i vårt fall, 
tidningsartiklar. Vi valde detta tillvägagångssätt eftersom det är en välbeprövad metod som 
passade vår forskningsidé och vårt val av data. Vi utgår från Klaus Krippendorffs välkända 
innehållsanalysmetod som till stor del är kvalitativ. I analysen utgår han från sex stycken olika 
steg, dessa stegen behöver nödvändigtvis inte utföras i den ordningen han presenterar dem i 
boken19. Dock argumenterar Krippendorff att innehållsanalys aldrig är renodlat kvalitativ eller 
kvantitativt.  
 
1. Unitizing: I detta steg väljer forskaren vad för slags text som är mest relevant för studien. 
Det kan vara allt ifrån en skriven text, som i vårt fall, tidningsartiklar. Men det kan också vara 
bilder, observationer eller särskilda stycken i ett dokument.   
 
2. Sampling: Texten delas sedan in i tre underavdelningar och ”sample units” är då en 
avgränsning av vad i den insamlade data som är intressant. Här kan man undersöka vilka ord 
som används och hur meningarna är uppbyggda. Man kan läsa texten som helhet eller kapitel 
och stycken för sig och analysera helheten eller teman och idéer som ingår. Detta steg kan 
man sammanfatta som att det handlar om vilka avgränsningar som görs när man väljer vad 
som ska analyseras. 
 
3. Reducing: I den här processen sammanfattar man data, eller statistiskt presentera stora 
datamängder. 
 
4. Recording/coding: Detta steg används för att skapa ett permanent resultat och att förvisa sig 
om att det insamlade materialet blir inspelat eller antecknat, främst om man gör intervjuer, 
observationer och muntliga källor. Detta för att senare kunna gå tillbaka till materialet om det 
så krävs. Steget Coding handlar om att därefter dela in data i flera enheter av hanterbar 
storlek, s.k. kodningsenheter. Här kan man då exempelvis skapa ett schema för 
struktureringen av data. 
 
5. Inferring: Här väger man in kontexten i analysen och beskriver vad analysresultatet kan 
betyda eller ha för konsekvenser. I detta fall handlar inte kontext om intertextuell kontext utan 
omständigheterna utanför texten. Det kan menas med textens ursprung, syftet med texten och 
vilka händelser som ligger bakom dess skapande, vilka som är textens förväntade mottagare 
och hur de skulle tolka vad som förmedlas. 
 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
18 A.a:13 
19 A.a:83-85"
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6. Narrating: Att formulera svaren på frågeställningen på ett enkelt och tydligt sätt. 
 
Dessa punkter planerar vi att tillämpa på vårt insamlade material för att få ett tydligt och 
analyserbart resultat. Första steget kommer att bestämma vilken form av data vi ska analysera 
och vi valde då tidningsartiklar. Andra steget, ”sampling” används för att göra en avgränsning 
av vad som är intressant i det insamlade materialet, i vår analysdel kommer vi kalla detta för 
”meningsbärande enheter” som är den svenska termen för denna punkt. Om vi hade gjort en 
etnografisk studie så hade båda punkterna ”recordnig” och ”coding” varit av större relevans 
eftersom vi då skulle haft inspelat material som sedan hade behövts analyserats. 
 
Vi använde oss dock av denna punkt på ett annat sätt eftersom vi använder oss av data i 
textformat så är organiseringen av den insamlade datan av hög prioritet för att kunna gå 
tillbaka om analysen behöver återupprepas vid ett senare tillfälle. I vår analys kommer vi 
använda oss av ”koder” där vi antecknar de viktigaste orden i artiklarna, som förmedlar 
helheten. I punkten ”reducing” sammanfattar man data, i vår analys heter denna process 
”kondenserad meningsenhet”. Vi har även under analysens gång haft Krippendorffs begrepp 
”Latent” och ”Manifest” i åtanke, för att på ett djupare sätt kunna analysera artiklarna och få 
fram det manifesta, det som faktiskt står i artikeln, men främst för att försöka se det latenta, 
osagda, i texterna.20 
 
Motiveringen till att vi har valt att använda oss av Krippendorffs metod är för att den passar 
bäst till vårt val av material. De olika stegen i Krippendorffs innehållsanalysmetod gör att 
man kan göra en utförlig analys som anpassas efter ens material 
 
Metodavgränsningar  
 
Metodvalet till vår studie valde vi att avgränsa till att göra en kvalitativ innehållsanalys av ett 
tio artiklar. Detta metodval efter att vi granskat flertalet möjliga metodval. Den metod vi var 
nära att använda oss av var en etnografisk metod. En etnografisk metod går ut på att man 
befinner sig i den miljö man vill studera.21 Vi planerade att tillämpa detta genom att vara med 
hos en tidningsredaktion och då studera de ideologier som då skulle kunna finnas där.  
Dock valde vi att förkasta denna metod. För att kunna genomföra en etnografisk undersökning 
med bra resultat rekommenderas det att den genomförs under en längre tid. Detta skulle för 
vår studie bli problematiskt då vi har en relativt kort tid att genomföra hela vår studie på.  
 
En vanlig metod att använda inom medieforskning är diskursanalys vilket vi till början 
övervägde att använda oss av. Men efter feedback från handledare så bestämde vi oss enbart 
för att tillämpa innehållsanalys på vår data för att kunna göra en mer utförlig analys.  
 
 
 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
20 Krippendorff 2004:19–20 
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4. Analys 
 
4.1 Inledning 
 
I detta kapitel kan ni läsa om våra analyser och hur vi gick tillväga. Vi använder oss av 
innehållsanalys för att analysera och jämföra tio artiklar från respektive tidning. Detta 
resulterar i sammanlagt fem analyser. Analyserna är uppdelade i två stadier, först har vi 
analyserat enskilda artiklar som objekt, då behandlar vi det som är mätbart i artikeln 
exempelvis tema, koder samt rubrik. Den andra delen av analysen består av vår analys av 
artiklarnas attribut. Då går vi mer in på djupet i artiklarna samt analyserar ordval m.m. och 
hur detta påverkar hur artikeln uppfattas/tolkas.  
 
4.1.1 Objekt analys 1 
 
Analysenhet: Svenska Dagbladet ”Orolig väntan i libyska Bani Walid” 
 
Meningsbärande enheter: Libyska staden Bani Walid som ligger i västra Libyen är omringad 
av stridsfordon av före detta rebeller som anklagar invånarna för att skydda Gaddafi lojala 
brottslingar. De kommer från Misrata, Zintan och Zliten - städer med starka lokala miliser 
som i fjol stred mot Gaddafiregimen.  I artikeln står det att Bani Walid har under dagen utsatts 
för raketattacker från milisgrupperna utanför staden med flera dödsoffer som följd, uppger en 
representant för lokala myndigheter i telefon för TT. Minst 10 personer har dödats men 
uppgifterna har inte kunnat bekräftas av oberoende källor. ”Något mycket farligt kan hända 
Bani Walid” säger Massoud Milad, talesman för det lokala rådet, i telefon till TT. I artikeln 
förklarar man situationen att ”konflikten mellan staden och dess grannar har pyrt länge men 
blossade på allvar upp när Omran Shaaban från Misrata, hyllad som Gaddafis baneman, i juli 
kidnappades i Bani Walid. Två månader senare släpptes han, så allvarligt skadad att han dog. 
Miliserna kräver, med stöd av centralregeringen, att de ansvariga utlämnas. Tidsfristen har 
flyttats fram men regeringen har gett Bani Walid den nära förestående kvällen som sista 
deadline” Källor angivna: Stockholm TT 
 
Kondenserad meningsenhet: Libyska staden Bani Walid är i konflikt med före detta rebeller 
från städerna Mistrata, Zintan och Zliten. Staden har blivit utsatt för raketattacker av 
milisgrupperna med flera dödsoffer som följd. 
 
Deltagande/frånvarande: ”Klockan tickar mot deadline för en fredlig lösning” delvis 
deltagande, spekulerar, påstående. 
 
Latent: Vi får intrycket av att artikeln vill lyfta fram de civilas situation genom bland annat 
citat från en av de drabbade. I artikeln får vi svar på frågorna vad, vem, hur, när. I artikeln 
nämner man också att viss fakta inte stöds av oberoende källor vilket vi har märkt är typiskt 
för Svenska Dagbladet när de anger sina källor.   
 
Koder: Bani Walid, rebeller, dödsoffer, fokus på civila, Stockholm TT, mycket information, 
centralregering, tidsfrist, raketattacker. 
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Analysenhet: Aftonbladet ”Det kan bli blodigt, Jan Eliasson om slaget om Bani Walid” 

Meningsbärande enheter: Ökenstaden Staden Bani Walid som ligger 14 mil sydost från 
Tripoli som är ett av Gaddafis sista fästen i Libyen är på väg att attackeras av flera tusen 
civila rebellsoldater. Jan Elisasson, före detta utrikesminister säger att slaget kan bli blodigt 
eftersom Gaddafi bland annat kallat sitt folk för råttor vilket avhumaniserar dem och öppnar 
upp för obegränsat våld. Jan Elisson menar att Gaddafis anhängare inte ger upp skapar en 
möjlighet att Gaddafi och hans familj kan gömma sig i staden. Rebellerna har genom 
Nationella övergångsrådet påbörjat arbetet att ta fram en ny regering. Förhoppningsvis kan 
övergångsregeringen komma i arbete inom de närmaste veckorna, säger Jan Eliasson. Källor, 
förutom Jan Eliasson, nämns inte i artikeln. 
 
Kondenserad meningsenhet: Staden Bani Walid är på väg att attackeras av flera tusen civila 
rebellsoldater. Före detta utrikesminister Jan Eliasson säger att slaget kan bli blodigt. 
Rebellerna har genom nationella övergångsrådet påbörjat arbetet att ta fram en ny regering. 
 
Latenta: Den här artikeln använder sig av fler laddade ord, redan i rubriken och ingressen 
byggs en väldigt beskrivande spänning upp av vad som kan hända om Gaddafis anhängare 
inte ger sig för rebellstyrkorna. Ordvalen i artikeln är främst det som man reagerar på.   
 
Koder: Bani Walin, Tusen civila rebellsoldater, obegränsat våld, blodigt, Jan Elisasson, 
Gaddafi, Gaddafis familj, nationella övergångsrådet, inga nyhetskällor, fokus på striden inte 
de civila. 
 
Deltagande/frånvarande: Både och, inga egna påståenden angående händelsen, men 
deltagande i val av underrubriker och ordval. 
 
Attribut analys 1: 

Som tidigare nämnt så har krigsjournalistik en tendens att distribuera en förvrängd bild av en 
händelse men även helt felaktig information. Aftonbladet anger bara Jan Eliasson som källa. 
Artiklarna ger samma information om vart händelsen har ägt rum, vilka som är inblandade, 
osv. Även om händelsen har beskrivits nästan på samma sätt så har Aftonbladet en mera 
aggressiv framtoning och backar upp sina påståenden med citat taget av Jan Eliasson. 
Aftonbladet väljer att lägga vikt på att ge läsaren en beskrivande bild av hur händelsen kan 
komma att utvecklats om de tusentals civila rebellsoldaterna drabbar samman med Gaddafis 
anhängare. 

Många tidningar väljer att använda sig av ”experter” på ämnet om en händelse för att skapa 
mer trovärdighet vilket man kan se i Aftonbladets artikel i valet av att ge en före detta 
utrikesminister syn på saken. De ordval som nämns i artikeln känns väldigt dramatiska, några 
exempel är ”alla försök till förhandlingar mellan grupperna har ”havererat” som nämns redan 
i början av artikeln, samt ”det kan bli blodigt” och ”obegränsat våld” nämns hela fyra gånger i 
artikeln, redan i rubriken och ingressen. Språket i en text överlag konstruerar och påverkar för 
oss läsare hur vi ska känna och ta ställning om en händelse eller hur länge vi reflekterar över 
det vi läst. Vi får känslan av att en onödig oro för situationen kan byggas upp eftersom ingen 
attack har skett än. Svenska Dagbladets artikel ger samma fakta, och man får svar på frågorna 
när, var, hur o.s.v. som i Aftonbladet.  
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Svenska Dagbladet väljer att lyfta fram hur de oskyldiga civila drabbas av striden. Två citat 
från deras artikel är ”Något mycket farligt kan hända Bani Walid, säger Massoud Milad, 
talesman för det lokala rådet, i telefon till TT” och ” I dag har minst tio människor dödats. En 
hel familj, fyra personer, dog alldeles nyss”. Svenska Dagbladet väljer till skillnad från 
Aftonbladet att ge hela historien till varför konflikten startade, det handlar inte bara om att 
störta staden Bani Walid för att den skyddas av Gaddafis anhängare utan konflikten ”blossade 
upp” när Omran Shaaban från Misrata, hyllad som Gaddafis baneman, i juli kidnappades i 
Bani Walid. Han släpptes två månader senare men avled av skadorna. Denna information är 
en viktig pusselbit som Aftonbladet bortsett ifrån vilket kan påverka helhetsbilden av 
händelsen för läsaren. 
 
Den slutsats vi kan dra efter denna jämförelse är att i denna händelse väljer Aftonbladet att 
fokusera på striderna medan Svenska Dagbladet väljer att fokusera på de civila. Detta märks 
främst i val av källor och citat. Den språkliga nivån i Aftonbladet är mer berättande och 
beskrivande medan Svenska Dagbladet förmedlar fakta.  
 
4.1.2 Objekt analys 2 
 
Analysenhet: Svenska Dagbladet – ”Gaddafi begravs i hemlighet idag” 
 
Meningsbärande enheter: Muammar Gaddafi har avlidit när sin hemstad Sirte. 42 år av 
Gaddafi styre är nu över efter en 8 månader blodig revolution. Begravningen kommer ske 
hemligt utanför staden Misrata. Bilder på den avlidne Gaddafi har spridits under veckan. Hur 
händelseförloppet kring hans död har fortgått är fortfarande oklart. Olika källor påstår olika, 
brutaliteten i gripandet varierar också med dessa källor. Efter att Gaddafis död bekräftats firas 
det på Libyens gator. Även Libyensvenskar firar på Sergels torg i Stockholm. 
 
Kondenserad meningsenhet: Muammar Gaddafi har dödats och skall begravas med sin son 
och den före detta försvarsministern. Samtidigt firar Libyens folk på gatorna. 
 
Deltagande/frånvarande: Journalisten är i denna artikel ganska deltagande enligt vår tolkning. 
Både rubrikvalet och innehållet tyder på detta. Även om rubriken lyder att Gaddafi ska 
begravas idag är innehållet i artikeln mestadel om hur folket firar att Gaddafiregimen äntligen 
i slut, både i Sverige och i Libyen. De t.o.m. intervjuar svensk-libyer på Stockholms gator om 
hur lyckliga de är. 
 
Latenta: Fokus från Gaddafi och hans begravning försvinner snabbt.  Hans begravning nämns 
endast i ingressen, resten av den otroligt långa artikeln handlar om hur han dödades och hur 
folket firar detta. 
 
Tema: Politisk, Moralisk 
 
Koder: Gaddafi död, Folk firar, Hemlig begravning(nämns knappt) 
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Analysenhet: Aftonbladet – ”Muammar Gaddafi begravdes imorse” 
 
Meningsbärande enheter: Artikeln behandlar situationen om att Muammar Gaddafi 
tillsammans med sin sån och före detta försvarsministern har begravits. Begravningen har 
genomförts på en hemlig plats och endast familj samt ett antal tjänstemän medverkade. 
 Familj till Gaddafi, med son, läste böner under ceremonin.  Gaddafis kropp har under den 
senaste tiden visast upp för befolkningen i ett kylrum i en galleria. Gaddafi dödades under 
hans tillfångatagande, det misstänks att han fastnat i krosselden mellan rebeller och 
Gaddafiföljare. 
 
Kondenserad meningsenhet: Libyens fördetta diktator Muammar Gaddafi har begravits på 
hemlig ort tillsammans med sin son och den före detta försvarsministern. 
 
Deltagande/frånvarande: Här förblir journalisten relativt frånvarande. Trots att det är ett 
väldigt känslosamt ämne som ger mycket öppningar för att kunna delta mer så förblir 
journalisten frånvarande. Hon förmedlar endast fakta om en händelse och spelar inte in mer på 
varken känslor av Gaddafis familj eller det libyska folket. 
 
Latenta: Den före detta försvarsministerns begravning borstas undan snabbt, trots att han 
begravs tillsammans med Gaddafi. Inte mycket information om Gaddafis son som också 
begrav ges inte. 
 
Koder: Gaddafi, Begravning, son, familj 
 
Attribut analys 2: 
 
Denna artikel som publicerats av Aftonbladet beskriver händelsen relativt bra. Dock 
innehåller artikeln mycket motsägelser när det gäller källhänvisning. Artikeln motsäger både 
tidigare artiklar från aftonbladet och andra källor när de säger att Gaddafis kropp visades upp i 
en galleria. Flera andra källor säger att kroppen visades upp i en moské. 
 
Klassiskt för Aftonbladet så berättas det händelser som möjligen inte tillför mycket till 
historien men som kan bidra med en dramatik. I detta fall anser vi att det är när de berättar att 
Gaddafis brorsöner var där och bad en bön. Det läggs också otrolig vikt på att det är just 
Gaddafi som begravs, hans son får också en relativt stor roll, men den före detta 
försvarsministern som också begravs på samma plats nämns endast hastigt i först andra 
stycket av artikeln. Gaddafi får plats redan i ingressen. Det är förståeligt att de gör detta då 
Gaddafis namn är mer känt för den oinsatte läsaren, men faktum att de ens nämner 
försvarsministern tyder på att även han måste spelat en stor roll. 
 
Att Svenska Dagbladet i detta fall valt ett rubriksval som egentligen inte har mycket med 
innehållet i artikeln att göra tolkar vi som ett väldigt tydligt försök att locka läsare. Denna 
artikel kom den 20 oktober, alltså samma dag som Gaddafi greps och dödades. Alltså fem 
dagar innan övriga tidningar påstår att Gaddafi begravs. Vi misstänker att svenska dagbladet i 
detta fall satt en felaktig rubrik och förklarar inte denna alls i artikeln. Man börjar läsa artikeln 
i tron att få inblick i Gaddafis begravning och möjligen omständigheter kring hans död 
belysta. Dock efter första stycket förmedlas information som journalisten själv påstår kommer 
från osäkra källor och är då inte heller bekräftade.  
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Artikeln forsätter med att sedan berätta om hur Libyens folk firar diktatorns död även här i 
Sverige, detta må vara något som kommer vara värt att skriva artiklar om, men när det hamnar 
under denna rubrik anser vi att det inte tillför något till historien som avses berättas. Detta 
leder till artikeln blir väldigt lång med väldigt korta stycken bestående av mestadels 
spekulationer. All information om Gaddafis begravning ges i ingressen, det som sedan är 
själva artikeln handlar inte om begravningen alls. Att den före detta försvarsministern också 
begrav tillsammans med Gaddafi sopas undan väldigt snabbt. Detta anser vi för att de vill 
använda namnet Gaddafi så mycket som möjligt för att locka läsare.  
 
Skulle rubriken varit ”Abu Bakr Yunis Jabir begravs idag på hemlig ort” hade troligen många 
inte förstått vad denna artikel skulle handla om, men om man enkelt bara skriver Gaddafi kan 
man genast associera namnet med inbördeskriget i Libyen. Den stora delen spekulationer och 
brist på egentlig fakta anser vi är ifrågasättande till artikels källor, har hela artikeln egentligen 
bara baserats på ”möjliga” källor? Och avslutas sedan med en insändare lik del om lyckan 
efter diktatorns död. Bristen på användbara källor stärks då stora delar av artikeln består av 
citeringar. Inte mycket av artikeln består av faktiskt eget skrivande från journalistens sida. 
 
Att i denna konflikt inte bli partisk är svårt, dock brukar Svenska Dagbladet kunna förmedla 
nyheter på ett relativt opartiskt sätt. Dock är denna artikel inte en av dem.  Exempelvis väljer 
de att citera New York Times som påstår att Gaddafi ”bönade och bad om nåd” under sitt 
gripande, information som inte bidrar till det som utlovas i varken rubrik eller ingress. Att 
läsare vill höra om hur denna (hemska) människa betedde sig inför döden är förståeligt, men 
som sagt syns det väldigt tydligt att journalisten och tycker detta, därför försvinner den 
opartiskhet som Svenska Dagbladet borde ha. 
 
Den skriftliga nivån i artikeln blir relativt låg då den består av flera småstycken som till stor 
del består av citat eller refereringar till andra tidningar. Artikeln innehåller även ett flertal 
stavfel samt variation i stavningen av namn. Detta ger intrycket av att artikeln är skriven i hast 
för att kunna publicera en artikeln om ämnet så fort som möjligt. 
 
Den stora skillnaden mellan dessa artiklar är längden. Aftonbladets artikel är kort och koncist 
i jämförelse med Svenska Dagbladets utdragna artikel. Aftonbladet har också i detta fall 
undvikit att använda sig av laddade ord, det tillskillnad från Svenska Dagbladet som använder 
beskrivelser som ”blodig revolution”. 
 
Både Aftonbladet och Svenska Dagbladet visar att de haft problem med att hitta legitima 
källor att använda sig av i artikeln. Aftonbladet har då valt att hålla artikeln kort och vågar 
inte använda sig av information som inte är bekräftad. Svenska Dagbladet å andra sidan har 
istället valt att använda sig av ”alla” källor möjliga för att kunna skriva en så lång och utförlig 
artikel som möjligt, detta leder då till att de försvinner från huvudämnet och vilseleder läsaren 
med alla händelser och citat. Tillslut är det inte längre säkert vad det är man läser längre. 
Dock syns källbristen i Aftonbladet artikeln då den ger information som motsäger andra 
artiklar i samma tidning. 
 
Trots att båda artiklarna har väldigt liknande rubriker så får man tyvärr intrycket av att 
Svenska Dagbladet endast använt en sådan laddad rubrik för att locka läsare. Läsaren får 
sedan läsa i ingressen om Gaddafis begravning, men resten av artikeln handlar inte om det 
alls. Aftonbladet har antagligen också valt rubriken för att locka läsare, men då Aftonbladets 
artikel endast tar upp begravningen (som rubriken utlovar) anser vi det mer ”korrekt”. 
 



!*"
"

Slutsatsen i jämförelsen av dessa två artiklar är att vi i detta fall anser att Aftonbladet har varit 
en mer ”avskilda” från ämnet och att de vet att rubriken är så laddad att den kommer locka 
läsare att de inte behöver skriva artikel ladda eller fylla den med oviktig information för just 
den rubriken. Svenska Dagbladet har i detta fall låtit journalistens åsikter speglas tydligt i 
artikeln. De har troligen känt press av att behöva skriva en artikel med utförlig information, 
som inte finns tillgänglig vid denna tidpunkt. Den språkliga nivån ligger lika i båda artiklarna, 
kan tyda på att de riktat sig till samma läsare. Dock kan den grammatiska nivån ifrågasättas i 
Svenska Dagbladets artikel då den innehåller flera stavfel och består av för korta stycken som 
inte förmedlar någon viktig information. 
 
4.1.3 Objekt analys 3 
 
Analysenhet: Svenska Dagbladet – ”Libyen kallade till sig USA:s diplomat”  

Meningsbärande enheter: Artikeln handlar om att Libyen kallar till sig USA:s diplomat, 
Deborah Jones, efter att amerikanska specialförband gripit en misstänkt al-Qaida ledare vid 
namn Nazih Abd al-Hamid al-Ruqai i huvudstaden Tripoli. USA har jagat ledaren, mer känd 
som Abu Anas al-Libi, i 15 år eftersom han är misstänkt för inblandning i sprängdåden mot 
USA:s ambassader i Kenya och Tanzania. Libyens justitieminister Salah al-Marghani kallade 
därför till Deborah Jones för att få svar på flera frågor angående fallet meddelar Libyens 
regering. Källorna i artikeln kommer från Tripoli TT (Libyska källor) och AFP. I lördags sade 
källor i Washington att Libyen var ”med på noterna”, men premiärminister Ali Zeidan 
”tvådde sina händer”.   

Kondenserad meningsenhet: USA:s diplomat tillkallades av Libyens justitieminister efter 
amerikanska specialförband gripit misstänkt al-Qaida ledare i huvudstaden Tripoli.  

Deltagande/frånvarande: Frånvarande, artikeln bygger på ren fakta från olika källor som 
kontinuerligt anges. 

Latenta: Vi tolkar Svenska dagbladets artikel som trovärdig eftersom man får svar på alla 
frågor som vem/vilka det handlar om, vad, när, osv samt vilken källa de använder sig av. 
Något som vi reagerade på så var det ordvalet av att Libyen ”vad med på noterna” angående 
gripandet men att Libyens justitieminister ”tvådde sina händer”. Båda dessa ordval känns som 
en väldigt svensk översättning av de amerikanska källorna samt att använda ordspråket 
”tvådde sina händer” i en artikel som förväntas ge tydlig information är ett väldigt lätt sätt att 
förvirra läsarna om man inte känner till det uttrycket.  

Koder: USA, diplomat,  Al-Quaida, Tripoli, Libyens justitieminister, Källor: AFP, Tripoli TT 
Washington.  

Analysenhet: Aftonbladet – ”Al-Qaida ledare gripen i Libyen”  

Meningsbärande enheter: Aftonbladet artikel handlar om samma händelse som Svenska 
dagbladet men belyser från ett helt annat perspektiv.  
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USA:s diplomat nämns inte utan artikeln består främst av att Al-Quaida ledaren Abu Anas Al-
Libi har gripits av amerikanska säkerhetsstyrkor och hur länge USA har jagat honom samt 
vilka brott han har begått. Gripandet ska ha varit resultatet av säkerhetsstyrkornas samarbete 
med CIA och FBI. 

 I artikeln nämns, som i Svenska dagbladet, hans inblandning i bombattentaten mot de 
amerikanska ambassaderna i Kenya och Tanzania 1998. Artikeln innehåller citat från USA:s 
utrikesminister John Kerry som säger att ” Dessa medlemmar i Al-Quaida och andra 
terrorgrupper kan bokstavligen springa, men de kan inte gömma sig, säger USA:s 
utrikesminister John Kerry” Källa: AFP. Libyska myndigheter uppger att de inte vetat om 
operationen, men en amerikansk källa säger till New York Times att den libyska 
övergångsregeringen hjälpte till. 

Kondenserad meningsenhet: Al-Quaida ledaren Abu Anas Al-Libi har gripits av amerikanska 
säkerhetsstyrkor nära huvudstaden Tripoli. USA har jagat honom i 15 år och han har legat 
högt upp på USA:s ”mest eftersökta”- lista. Kände libyska myndigheter till operationen? Flera 
citat från USA:s utrikesminister John Kerry om terroristbekämpning.    

Deltagande/frånvarande: Frånvarande, artikeln bygger på ren fakta från olika källor.  

Latenta: Aftonbladets artikel ger känslan av att vilja lyfta fram USA:s terrorbekämpning samt 
ge mer bakgrundsinformation om den gripne vilket man får känslan av redan i rubriken och 
ingressen.  

Koder: USA, Al-Quaida, FBI, USA:s utrikesminister John Kerry, citat, terroristbekämpning,  

Attribut analys 3: 
 
Även om dessa artiklar handlar om samma händelse så är de konstruerade på väldigt olika sätt 
och väljer att belysa olika delar av händelsen. Båda har därför sina för och nackdelar. Svenska 
Dagbladet väljer att kort men detaljerat ge sin bild av händelsen och man får svar ganska 
snabbt på vad det är som har hänt, vart någonstans, vem/vilka som är inblandade, osv. 
Rubriken och ingressen är det man som läsare ser först och som bestämmer i många fall om 
man vill läsa vidare i artikeln. Genom Svenska Dagbladets val av rubrik får man reda på 
information om vilka som är inblandade i händelsen (USA och Libyen) och ingressen 
förklarar varför. Artikelns funktion fyller att ge läsarna snabb information utan att försöka 
styra läsarnas åsikt om händelsen. Denna tolkning får vi av att språket i artikeln är neutralt när 
det gäller den fakta som ges, det är i slutet man märker av journalisten mer på grund av 
ordvalen som att Libyen ”var med på noterna” gällande gripandet, samt ordvalet att den 
libyske justitieministern ”tvådde sina händer” angående händelsen. Dessa ordval ger 
intrycket, och kan konstruera, en känsla av att gripandet inte var så dramatiskt och ger 
intrycket av att amerikanska styrkor har inflytande på den libyska regeringen eftersom man 
får intrycket av att justitieministern inte protesterade mot gripandet eller verkade vilja bli mer 
inblandad än vad som behövs. 
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Svenska Dagbladet ger också läsarna den gripnes fulla namn, Nazih Abd al-Hamid al-Ruqai 
för att senare nämna det namn han är mest känd för, Abu Anas Al-Libi. Det är inget vi 
reagerar på först efter vi läst och jämfört Aftonbladets artikel där man väljer att använda det 
namn han är känd för efter bombningarna 1989. Motivet till val av vilket namn man väljer att 
publicera kan vara flera, men att Aftonbladet använder hans ”bombattentat namn” relaterat till 
Al-Quaida kan vara för att skapa uppmärksamhet och få mer ”klick” på artikeln. Svenska 
Dagbladets använder sig av två källor för den här artikeln och det är Tripoli TT och AFP 
(Agence France-Presse) som är en av världens största nyhetsbyråer.  Att ange vilken källa 
informationen kommer ifrån är viktigt för att skapa reabilitet 
 
I Aftonbladets artikel lyfts den gripne mannens bakgrund fram redan i rubriken, och vi tolkar 
det som ett sätt att dra till sig uppmärksamhet eftersom Al-Quaida är en välkänd terrorist 
organisation som de flesta känner till, vilket kan göra att fler läser artikeln även om de inte är 
så insatta i konflikten i Libyen. Aftonbladets artikel konstruerar händelsen att handla om 
USA:s terroristbekämpning och man får inte lika utförlig information som i Svenska 
Dagbladets artikel. Fokus ligger mer på mannen som blivit gripen och man får veta mer om 
hans bakgrund och hans tidigare brott, fokus ligger mycket på hans terroristverksamhet som 
sätts i kontrast till två av de citat Aftonbladet valt att använda från USA:s utrikesminister John 
Kerry som väldigt starkt belyser hur USA kämpar mot terrorismen. Intrycket man får av 
artikeln är att den har tre mål, där ge information om händelsen inte är det primära målet. Att 
dra uppmärksamhet till sig känns som det primära, att belysa den gripnes inbladning med Al-
Quaida känns som det sekundära målet, och de tertiära är att förmedla USA:s reaktion och 
åsikter om händelsen.    
 
4.1.4 Objekt analys 4 
 
Analysenhet: Svenska Dagbladet – ”!Gaddafis kropp obducerad”  
 
Meningsbärande enheter:" Muammar Gaddafis kropp obducerades under natten till i dag, 
uppger Reuters med hänvisning till libyska rättsläkare. Från början hade man inte tänkt 
obducera kroppen. Gaddafi och hans son Motassim fördes sen till ett kylrum i Mistrata där 
allmänheten köat för att få se den forna diktatorns kvarlevor." 2Omständigheterna kring 
Motassims död är liksom Gaddafis fortsatt höljda i dunkel” ”I går i fryshuset var Motassims 
kropp täckt med en filt upp till hakan. Såren på hans käke och hals hade sytts ihop” 
 
Kondenserad meningsenhet: Gaddafis kropp obducerades tillslut. De fördes senare till ett 
kylrum i staden Mistrata där allmänheten köat för att få se kropparna.  
 
Latenta: I SvD:s artikel gör man en mer neutral och respektfull förmedling av händelsen. Ett 
exempel är att man använder ordet kylrum istället för köttfrys, lyfter fram obduktionen mer 
istället för att folk vill gå och kolla på kropparna. Ger en motsatt beskrivning om att man kan 
se ”sår och skottskador”. Artikeln innehåller dock också en bild som kan anses stötande. 
Källa: Reuters 
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Kod: obduktion, Gaddafi, son, Misrata, Gaddafis död hålls i ”dunkel”. Källa: Reuters 
 
Deltagande/frånvarande: Mest frånvarande, men deltagande i hur fakta presenteras till 
skillnad från Aftonbladet eftersom journalisten håller en mer neutral och respektfull ton. 
 
Analysenhet: Aftonbladet – ”!Far och son visas i shoppingcenter”  
 
Meningsbärande enheter: Muammar Gaddafis och hans son Mutassims kroppar visas upp för 
allmänheten i en ”köttfrys” i ett köpcentrum staden Misrata och många köar för att se och 
försäkra sig om diktatorns död. Omständigheterna till hans död är oklara och Gaddafis familj 
som flytt till Algeriet kräver en utredning. Även FN:s organ för mänskliga rättigheter vill se 
en sådan utredning av Gaddafis död. Myndigheterna har inte bestämt sig för vart de ska 
begravas.  I artikeln spekuleras det också om Gaddafis andra son, Saif al-Islam tillfångatagits 
och vårdades på ett sjukhus. Sjukhusets militära talesperson Hakim al-Kisher förnekar att han 
är där, rapporterar AP. Övergångsrådet NTC förväntas i dag förklara landets frigörelse. Inom 
en månad ska en internregering vara på plats. De första valen förväntas hållas inom åtta 
månader, uppger AP. 
 
Kondenserad meningsenhet: Gaddafi och hans son Mutassims kroppar visas upp för 
allmänheten. Gaddafis familj, samt FN:organ för mänskliga rättigheter begär en utredning av 
dödsorsaken. Myndigheterna vet inte vart begravningen ska ske. Övergångsrådet NTC 
förväntas i dag förklara landets frigörelse. Inom en månad ska en internregering vara på plats. 
De första valen förväntas hållas inom åtta månader, uppger AP. Källor: AP 
 
Latenta: Rubriken, tillsammans med att de väljer att publicera bilderna på kropparna kan 
uppfattas som provocerande, speciellt tillsammans med ordvalen ”far och son visas upp i 
shoppingcenter ”köttfrys” och i artikeln ger man en väldigt beskrivande bild av vad 
”besökarna” får ta del av: ”Enligt nyhetsbyrån AP kan besökarna se skadorna, allt från 
skotthål till sår och torkat blod, på kroppen” 
 
Kod: Gaddafi, son, familj, obduktion, shoppingcenter, visas upp, Misrata, FN, blod, 
frigörelsen, nytt val inom 8 månader. Källor: AP 
  
Deltagande/frånvarande: Deltagande, val av formuleringar och vilken fakta som lyfts fram. 
 
Attribut analys 4: 
 
Aftonbladets formuleringar om händelsen skiljer sig mycket från SvD:s. Orsaken till varför 
kan man spekulera om men första intrycket vi får efter att ha läst artikeln är att man vill skapa 
en reaktion. Att läsaren ska sättas in i en konflikt om det är rätt eller fel att exponera två 
människor för allmänheten i en ”köttfrys” i ett köpcentrum, eller förtjänar dem det efter att 
terror dem spridit i landet? Förtjänar människorna som har varit drabbade att få ett bevis för 
att det är över? Många tankar kan sättas igång enbart med hjälp av Aftonbladets 
formuleringar.  
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En annan tanke till varför dem valde dessa formuleringar kan bero på att nyheten om Gaddafis 
död blev en stor nyhet i flera medier runt om i världen, och att Aftonbladet ville sälja så 
många nummer som möjligt av de svenska tidningsmedierna. Den har ändå benämningen 
”kvällstidning” som oftast kopplas till underhållning.  Svenska Dagbladet belyser mer att en 
obduktion genomfördes och håller en låg ton angående uppvisandet av kropparna. Svenska 
Dagbladet har ingen information vad som kommer att hända i Libyen nu rent politiskt, till 
skillnad från Aftonbladet som skriver att ”inom en månad ska en interimsregering vara på 
plats. De första valen förväntas hållas inom åtta månader” 
 
4.1.5 Objekt analys 5 
 
Analysenhet: Svenska Dagbladet – ”Gaddafi tv – tal: ”jag avgår inte” 

Meningsbärande enheter: Den libyske presidenten håller ett tal där han säger att han inte 
tänker avgå från sin post och att han kommer att lämna landet som en martyr. Gaddafi läser ur 
sin gröna bok om vilka straff som väntar rebellerna om de inte slutar.  Förbundskanslern 
stödjer sanktioner mot Libyen. 

Kondenserad meningsenhet: Gaddafi håller tal till befolkningen och hotar med straff om inte 
revolutionen upphör. 

Deltagande/frånvarande: Journalistens deltagande i denna artikel är svårt att spåra. Den 
information som förmedlas är faktiska citat ur Gaddafis tal. Men å andra sidan så har man valt 
vilka delar av talet som ska citeras, man har valt att beskriva saker som Gaddafis klädesval 
och hans ålder. Journalistens deltagande kan då i detta fall spåras, då det troligen är denna 
som valt ut citaten som ska användas och beskrivningen av Gaddafi. 

Latenta: Av någon anledning anser journalisten att det är viktigt att beskriva vad Gaddafi har 
på sig, vilket är ännu mera konstigt då han inte har på sig något mer annorlunda än vad han 
brukar.  Förståeligt att journalisten endast valt att citera de mer brutala delarna av Gaddafis 
tal, men detta tyder också på att han vill göra det mer dramatiskt.  Nämner förbundskansler 
ytterst hastigt och citerar även henne ur sammanhang. 

Koder: Gaddafi, tal, hotar folket 

Analysenhet: Aftonbladet – ”Gaddafi: Jag ska dö som en martyr!” 

Meningsbärande enheter: Muammar Gaddafi har påstår i ett tal att han inte tänker avgå. Han 
kommer endast lämna landet som en martyr. Han fortsätter att hota folket att om de fortsätter 
sina protester kommer de möta hårda straff. 

Kondenserad meningsenhet: Gaddafi hotar befolkningen med dödsstraff om de inte sluta 
protesterna. 

Deltagande/frånvarande: I denna artikel framstår journalistens deltagande tydligt. Allt från 
ordval till beskrivning av händelsen kan tydligt spegla skribentens egen uppfattning av 
Gaddafi. Hela artikeln har ett ”ironiskt tonläge”. 
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Latenta: Väldigt ironisk artikel som har utgångspunkt i att förklara Gaddafi galen. 

Koder: Gaddafi tal, hot, våld, drogade ungdomar, dödstraff 

Attribut analys 5: 

Svenska Dagbladet har i detta fall valt en relativt lugn inledning i ingressen. De har inte valt 
några laddade ord, detta troligen då detta tal är väldigt laddat i sig vilket kommer visa sig 
senare i artikeln. De avslutar ingressen dock med att påpeka för läsaren vilken grym man 
Gaddafi är genom att berätta för oss att han hotar att döda sitt egna folk om inte protesterna 
upphör. 

I artikelns början väljer de att förmedla vilka kläder Gaddafi har på sig, trots att det inte är 
någon unik utstyrsel för Gaddafi. Detta anser vi kan vara för att ge läsaren intryck av vilken 
konstig man detta är då det i Sverige troligen skulle anses ytterst märkligt att gå klädd i 
sandfärgade kläder i samma stil som Gaddafi. Det påpekas också att talet hålls från samma 
plats där Gaddafis adoptivdotter dödades, detta troligen för att styrka vårt intryck av att 
Gaddafi är en man som drivs av ilska. Kan det möjligen vara en hint från tidningen att de 
anser att Gaddafi drivs av hat.  

Artikeln fortsätter att trycka på vilken brutal man Gaddafi är genom att citera delar ur hans tal. 
Att Gaddafi beskriver protestanterna som en grupp drogpåverkade ungdomar blir en väldigt 
laddad mening, sedan jämför Gaddafi protestanterna med möss. Att Svenska Dagbladet valt  
just dessa citat är för att återigen styrka bilden av vilken sorts människa Gaddafi är. 

I denna artikeln använder Aftonbladet laddade ord och meningar flera gånger. Rubriken är 
citerad ut Gaddafis tal och redan där sätter Aftonbladet tonen. Samma citat nämns i Svenska 
Dagbladets artikel men där utan utropstecken vilket gör utrycket mindre laddat, men när 
aftonbladet sätter det i rubriken med utropstecknet blir meningen väldigt laddad.  

Ingressen fortsätter med att påpeka att Gaddafi inte tänker ge upp striden. De fortsätter också 
att citera med utropstecken, något som inte är nödvändigt även om han skrek i talet. Att 
använda utropstecken är oftast ett tecken på att det som sägs är argt och inte tvunget bara att 
det sägs högt.  Detta kombineras också med otroligt laddade ord som exempelvis ”den 
rasande diktatorn” eller ”Drogpåverkade råttor”. 

Artikeln fortsätter även här att påpeka vad Gaddafi har på sig, men tillskillnad från Svenska 
Dagbladets artikel beskrivs hans kläder här som ”en brun dräkt med matchande turban”. 
Tillsammans med hans klädsel beskrivning beskriver de också Gaddafi som ”Uppenbart 
skakad” och ”vilt gestikulerande ömsom dödshotande”, detta anser vi som ett försök till att 
framställa Gaddafi som smärre galen. 

Nästa stycke inleds med underrubriken ”Döden, döden, döden”. En väldigt tonsättande 
mening som också skrivs i svart fet text så läsaren ser den innan denne ens börjat läsa artikeln. 
Anledningen till den rubriken är för att stycket handlar om hur Gaddafi läser upp straffet för 
de brott han säger protestanterna begår. De flesta blir då bestraffade med döden.  
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Stycket fortsätter med att berätta att Gaddafi uppmanar till sina trogna medborgare att slå 
tillbala mot rebellerna, detta anser vi som ett till försök från Aftonbladet att framställa honom 
som smärre tokig. Detta då det vid detta laget är relativt tydligt i västvärlden att de som är 
emot att är mycket flera än de som är med han. Det anses också tydligen viktigt att påpeka att 
Gaddafi nu tagit på sig sina läsglasögon. 

Följande stycke inleds med underrubriken ”drogade ungdomar” också denna i svart fet stil. 
Fortsatt spelande på Gaddafis galenskap, detta nu då de påpekar hans teorier om att revolten 
drivs på av utländska krafter som vill se Libyen falla. De citerar också att Gaddafi kallar 
rebellerna för ”råttor” och ”drogpåverkade ungdomar”, detta tyder på att tidningen anser att 
han inte bara är galen men också brutal. Att talet i detta fall kan ha översatts av olika personer 
blir tydligt då beskrivningen i Svenska Dagbladets är ”möss”. 

Avslutande stycket har underrubriken ”Hotade med våld”, att ha denna underrubrik så sent i 
artikeln är underligt då hela artikeln redan handlat om hur hotfull han är i sitt tal. Artikeln 
fortsätter att håna Gaddafi genom att säga att han är känd för sina ”evighetslånga tal”, detta tal 
skall ha varat i över en timme. Först nu nämner de platsen där han hållit talet, vilket är att 
gammalt palats som bombades under 80-talet. Framför finns det en staty av en gigantisk näve 
som krossar ett amerikanskt flygplan, som möjligen i detta sammanhang kan låter otroligt 
brutalt av Libyen och skulle tyda på Gaddafis USA hat. Men det är inte ovanligt att ha 
monument för USA:s anfall, exempelvis Vietnam som har behållit flera gamla byggnader i 
skadat tillstånd för att visa vilken brutalitet de genomlidit. 

Den stora skillnaden i respektive artikel är hur de valt att framställa Gaddafi i respektive 
tidning. I aftonbladet framställs han som en brutal galning, men i Svenska Dagbladet har de 
valt att lägga vikt på hur grym Gaddafi är som ledare samt skoningslös.  

Aftonbladets artikel är mer hånande mot Gaddafi och mycket mer dramatisk med sin ordval. 
Som sagt tidigare har de valt att citera mycket av Gaddafi följt av ett utropstecken. Något som 
Svenska Dagbladet höll sig undan från, istället citerade de honom utan att lägga tyngd på hur 
han sa det utan snarare vad han sa. 
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5. Resultat  
 
5.1 Inledning 
 
Nedan följer vårt resultat av analyserna. Vi redovisar de skillnader som finns mellan 
tidningarna i framställningen av inbördeskriget i Libyen i form av text, bild och språk.  
 
5.1.1 Resultat Aftonbladet  
 
De artiklar från Aftonbladet vi valt att analysera fokuserar främst på striderna och våldet i 
Libyen. Man väljer att lyfta fram dramatiska händelser men även ibland överdramatisera en 
händelse. Detta märker man tydligast i val av rubriker och vilken fakta som väljs att lyftas 
fram i ingressen och i början av artikeln. Den gemensamma nämnaren i Aftonbladets artiklar 
är att de lyfter fram det mest ”spännande/dramatiska” i händelsen först för att sedan ge 
historian bakom händelsen, eller omkringliggande fakta. Ett bra exempel är en av våra artiklar 
som ingått i analysen. Den handlar om att Libyen har tillkallat USA:s diplomat efter att 
amerikanska styrkor gripit en man vid namn Nazih Abd al-Hamid al-Ruqai, misstänkt för 
inblandning i sprängdåden mot USA:s ambassader i Kenya och Tanzania 1998. Här skiljer sig 
Aftonbladets rubrik sig från Svenska Dagbladet eftersom man väljer att fokusera på den 
misstänktes inblandning med Al-Quaida. Rubriken och ingressen lyder ”Al-Quaida ledare 
gripen i Libyen. Amerikanska säkerhetsstyrkor har gripit Abu Anas el-Liby, en ledare för 
terrororganisationen Al-Quaida. Mannen misstänks ligga bakom bombattentaten mot de 
amerikanska ambassaderna i Kenya och Tanzania år 1998. 
 
USA:s utrikesminister John Kerry säger enligt AFP ”– Dessa medlemmar i Al-Quaida och 
andra terrorgrupper kan bokstavligen springa, men de kan inte gömma sig” Artikeln 
utelämnar informationen om att USA:s diplomat Deborah Jones anlänt till Libyen för att ge 
svar på frågor angående gripandet till skillnad från Svenska Dagbladet. 
 
Ett till bra exempel när Aftonbladet väljer att fokusera på striderna är artikeln ”Det kan bli 
blodigt, Jan Eliasson om slaget om Bani Walid” Artikeln handlar om rebeller som håller på 
att inta ett av Gaddafis sista fästen. I ingressen och första stycket står det ”Ett av Gaddafis 
sista fästen, staden Bani Walid, vägrar ge upp. Nu hotar rebellerna att gå in”. – Det kan bli 
ganska blodigt, säger Jan Eliasson, före detta utrikesminister och ordförande i FN:s 
generalförsamling. Alla försök till förhandlingar har havererat skriver man i ingressen vilket 
ger intrycket för oss läsare att situationen börjar bli ohållbar. Trots att rebellerna nu 
kontrollerar större delar av Libyen, håller de sista av Gaddafis trogna krampaktigt kvar i 
regimens sista spillror” Valet av att använda Jan Eliasson som vi som läsare antar på grund av 
sin bakgrund är en ”expert” på ämnet känns som ett medvetet val för att styrka tankarna om 
att striden om Bani Walid kommer bli våldsam. Ord som ”blodigt” ”våldsamt” ”strider” 
används upprepade gånger genom hela artikelns gång. Aftonbladet skapar många gånger en 
onödig oro för läsarna.  
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Vi anser att man använder dessa strategier för att skapa en reaktion och bjuda in läsaren för att 
reflektera och starta en diskussion. Denna strategi går tillbaka enda sedan tidningen grundades 
1830 då man använde sig av mycket provokativa texter. Anledningen till varför de väljer att 
fokusera mer på strider och sådant som uppfattas som dramatiskt tror vi kan bero på detta. 
 
Förutom att använda sig av laddade ord och lyfta fram de dramatiska händelserna så anser vi 
att Aftonbladet lägger mer fokus på hur något sägs än vad som sägs. 
 
I artikeln från Aftonbladet ”Gaddafi: ”Jag ska dö som en martyr!” lägger man stor tyngd på 
att beskriva diktatorns tal. Ord som ”- Jag ska kämpa till sista blodsdroppen! skrek han i 
libysk tv på tisdagseftermiddagen” och ” Vilt gestikulerande ömsom dödshotade han folket, 
ömsom uppmanade han till enighet” Det står klart att Gaddafi inte har några som helst planer 
på att vika sig för revolutionen. – Jag ska dö här som en martyr! skrek han.”  
 
Att ge mycket beskrivande bilder av en händelse kan ibland överskugga, enligt oss, det 
viktigaste syftet med en artikel och det är att förmedla relevant och korrekt fakta så objektivt 
det går. Citat är något som ofta förekommer i Aftonbladets artiklar. I de artiklar vi har 
analyserat är majoriteten av citaten från högt uppsatta amerikanska befälhavare, politiker och 
myndigheter. Citat från civila som kan vara relevant för händelsen lyfts inte fram till skillnad 
från Svenska dagbladet. 
 
I artikeln ”Al-Quaida ledare gripen i Libyen” använder man sig av citat från amerikanska 
personer som är inblandade i det militära eller politiska som rör Libyen, ibland både och. 
Svenska myndigheter nämns också, bland annat i artikeln ”Det kan bli blodigt”. Många 
gånger uppfattar man artiklarna som partiska eftersom de frekvent väljer att lyfta fram USA:s 
perspektiv på de olika händelserna. 
 
Under krigets gång så har Aftonbladet uppdaterat och förmedlat händelserna, både under och 
efter krigsperioden. I alla artiklarna refererar man till källor, både svenska och internationella 
och vi läsare får en bred syn över händelseförloppets gång även om vi får känslan av att 
journalisterna ibland är lite väl deltagande." Vi beaktar även valet av rubriker och 
underrubriker i vår innehållsanalys och hur det påverkar vårt intryck av artikeln. Det finns 
både för och nackdelar med att använda underrubriker. Fördelarna är att vi läsare får en 
överblick över innehållet och kan orientera oss i artikeln. Nackdelarna är att journalisten kan 
bli för deltagande till den grad att artikeln och händelsen känns för vinklad.  Att anspela på 
dramatiken märks som sagt många gånger inte bara i rubrik och ingress men även i 
underrubriker. I Artikeln ”Gaddafi: ”Jag ska dö som en martyr!” är valet av underrubriker 
minst sagt dramatiska. I artikelns första stycke står det bara ”Döden, döden, döden” i följd av 
”Drogade ungdomar” och ”Hotade med våld”.  
 
Aftonbladet ger intrycket av att vilja få ut så mycket av konflikten som möjligt både under 
2011, men också händelser som skett kopplat till Libyen 2012 och 2013. Till skillnad från 
Svenska Dagbladet ger inte Aftonbladet något avslut på händelsen. Detta grundar vi på 
artiklarna som handlar om Libyens befrielse och Gaddafis död, samt artiklarna från respektive 
tidning om Gaddafis begravning. I artiklarna som behandlar Gaddafis död antyder man 
Aftonbladets provokativa framställning av händelsen. Artikeln börjar med rubriken ”Far och 
son visas upp i shoppingcenter” och att ”besökare köar till köttfrysen för att försäkra sig om 
att diktatorn är död” Hela händelsen framställs, för oss, ganska okänslig där man ger åter igen 
en extremt beskrivande bild och viss information känns onödig.  
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Ett exempel är ” Enligt nyhetsbyrån AP kan besökarna se skadorna, allt från skotthål till sår 
och torkat blod, på kroppen” Svenska Dagbladet har en mer neutral och respektfull ton som 
man främst märker i form av ordval, de använder exempelvis inte order ”köttfrys” utan 
kylrum och lyfter fram familjens önskemål om en obduktion istället för att fokusera på ”folket 
som köar till för att kolla på kropparna”.  I Aftonbladets artikel om Gaddafis begravning 
”Muammar Gaddafi begravdes i morse” förmedlas dock en annan, oväntad, ton där man 
håller händelsen saklig och tydlig under hela artikelns gång. Man lämnar dock läsaren i 
ovisshet i hur Libyens framtid kan komma att se ut. 
 
Bilder och språk 
 
I innehållsanalysen så granskade vi tidningarnas val av bilder och annat som kan tillkoma i 
artikeln, som faktarutor. Vi har även analyserat den språkliga nivån för att komma fram till 
vem det är tidningarna riktar sig till och hur tydligt/otydligt språket är. I Aftonbladet gjorde vi 
en bildsökning på deras hemsida hur många gånger man använder en bild till artiklar 
kopplade till Gaddafis död. Sökorden var Gaddafi+död+2011. Resultatet visade att av 30 
artiklar så använde sig 8 stycken av dem bilder, många på den sargade diktatorn. Mestadels av 
bilderna kändes onödiga och åter igen får man intrycket av syftet med användandet av 
bilderna var för att väcka en reaktion av läsarna, speciellt i artikeln som vi nämnde tidigare 
”Far och son visas upp i köpcentrum” som i relation till texten kan bli provocerande. 
Aftonbladet känner vi, vänder sig till en bred läsarkrets och språket är inte så akademiskt utan 
håller en rätt alldaglig ton i alla de artiklar vi analyserat. I vissa ger journalistens deltagande 
en ironisk ton, bland annat i artikeln ”Gaddafi: Jag ska dö som en martyr!” som handlar om 
Gaddafis tal.  Här får vi intrycket av att journalisten vill framställa Gaddafi som galen, bland 
annat genom beskrivningar av att han ”Vilt gestikulerande”. Aftonbladet artiklar innehåller 
också fler skiljetecken, exempelvis utropstecken, än Svenska Dagbladet. Detta gör också att 
journalisterna blir mer deltagande. Utropstecken används för att förstärka och största 
skillnaden mellan Aftonbladets artikel och Svenska Dagbladets var att de har citerat samma 
del ur Gaddafis tal, men Aftonbladet väljer att sätta ett utropstecken efter vilket ger en helt 
annan ton. 
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5.1.2 Resultat Svenska Dagbladet 
 
 
Svenska dagbladets nyhetsförmedling baseras till stor del(under denna konflikt) på att berätta 
om de civila som drabbas enligt vår analys. SvD:s tempo i sina artiklar beskriver vi som en 
kurva som konstant går upp och ner genom hela artikeln. Början av artikeln består av en 
lockande rubrik, följt av en lika intressant ingress, sedan sjunker spänningen en aning för att 
sedan återigen gå upp. Artikeln ”Gaddafi i TV-tal: jag avgår inte” kan påvisa denna tes. 
Artikeln börjar intensivt med en stark rubrik, följt av en intensiv ingress. Spänningen går 
sedan ner under det första stycket, för att sedan gå upp igen när Gaddafi tar fram sin ”gröna 
bok”, mer känt som brottsbalken. Då blir artikeln samt skrivningen mer intensiv. Detta pågår 
under hela artikeln.  
 
Dock har Svenska Dagbladets grund i att förmedla de civilas åsikt stor chans till att vilseleda 
läsaren i vad artikeln egentligen handlar om. Ett exempel på när Svenska Dagbladet har låtit 
sig vilseleda läsaren på detta sätt är artikeln ”Gaddafi begravs i hemlighet idag”. Artikelns 
rubrik ger intrycket av att artikeln kommer handla om Gaddafis begravning och möjligtvis 
hans död. Dock handlar artikeln till större del om spekulationer kring hans död och hur 
Libyens folk firar diktatorns bortgång. Artikeln visar tydligt hur Svenska Dagbladets princip 
av att fokusera på de civila kan påverka artikelns upplägg. Att ha denna grundtanke gör också 
att en del information väljs bort för att ge plats för de civila. Vilket leder till flera artiklar om 
samma ämne. 

Svenska Dagbladet skriver artiklar på ett sådant sätt så att läsarens egna känslor tar större 
plats en tidnings eget ställningstagande. Tillskillnad från Aftonbladet som gärna 
överdramatiserar för att framkalla känslor hos läsaren, så inser Svenska Dagbladet att de inte 
behöver överdramatiseras med laddade ord. Istället låter de händelserna tala för sig själva. 
 
Temat som vi kan spåra genom vår analys av Svenska Dagbladets artiklar om inbördeskriget i 
Libyen är att det börjar dåligt men avslutas med ett lyckligt slut. Detta tema gäller enskilda 
artiklar lika väl som deras täckning av händelsen överlag. Händelsen börjar ledsam och tråkig, 
men efter Gaddafis död är till stor del av de artiklar som Svenska Dagbladet skriver positiva 
och de försöker få ett avslut på händelsen. Vi anser att det är väldigt tydligt när det är ”bra” 
eller ”dåliga” nyheter som förmedlas och att de ofta kommer i balans med varandra. Om det 
publiceras en artikel om något dåligt som hänt följs den upp av en artikel med ”goda” nyheter. 
 
Faktum är att flertalet av de texter som vi analyserat så undviker de att smutskasta någon. 
Exempelvis i artikeln ”Orolig väntan i libyska Bani Walid” där det beskrivs om blodiga 
strider vid staden Ban Walid där flertalet civila dödas. De inblandade i striden är lokala 
miliser och Gaddafilojala. I artikeln berättar stadens medietalesman att ” I dag har minst tio 
människor dödats. En hel familj, fyra personer, dog alldeles nyss”, Här väljer SvD att inte 
hitta en syndabock för dessa dödsoffer. Istället tonar de ned dramatiken kring dessa dödsfall 
genom att låta grunden till dessa händelser få större utrymme i artikeln.  
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Bilder och språk 
 
Trots att bilder inte har varit ett huvudfokus i vår studie så anser vi att det har varit svårt att 
undvika att överväga bilderna som har använts i artiklarna. Bilderna har haft stor betydelse för 
tidningarna i dessa artiklar. Detta då bilderna kan ge en mer verklighetsbild av situationen 
som beskrivs i artiklarna (detta är vad anser efter att ha genomfört denna analys). 
 
Språket som Svenska Dagbladet använder sig av i dessa artiklar anser vi som ett ”vanligt” 
språk, alltså så är det inte skrivet överdrivet akademiskt men inte heller skrivit på ett sådant 
sätt som dumförklarar läsaren. Ett alldagligt språk skulle man kunna beskriva det som. 
Svenska Dagbladet undviker i många fall att skapa ett ställningstagande i sina texter. Trots att 
det är svårt att i en händelse som denna att inte visa vilken sida man står på lyckas Svenska 
Dagbladet i de flesta fall att hålla en neutral ton och använder sig av så säkra källor som 
möjligt i sina texter. Svenska Dagbladet undviker i de flesta fall att spekulera om händelser 
eller att använda sig av osäkra källor, om en sådan källa används påpekas det väldigt tydligt i 
texten. Till de artiklar vi har analyserat har bilderna som används inte varit lika brutala som de 
som publicerats i andra tidningar. De flertal artiklar som Svenska Dagbladet publicerat kring 
Gaddafis tillfångatagande och död, innehåller endast två av de 27 bilder på en blodig Gaddafi. 
I jämförelse med Aftonbladet som publicerat 30 artiklar om ämnet och åtta av dessa innehöll 
dessa brutala bilder, samt ett flertal webbsändningar med film av Gaddafis gripande. Exakt 
varför Svenska Dagbladet valt att inte använda sig av dessa bilder är svårt att fastställa, men 
vi anser att det kan bero på att de inte vill förnärma läsaren med en sådan bild. 
 
5.2 Jämförelse av resultat   
 
Aftonbladet innehåll fokuserar mer på att dramatisera händelser och med sitt journalistiska 
deltagande påverkar läsarnas åsikt mer. Detta till skillnad från Svenska Dagbladet där 
journalisten är mer frånvarande och ger mer möjlighet för läsaren att själv skapa sig en 
uppfattning. Aftonbladet formulerar texten till ett mer bildligt språk och fokuserar mer på hur 
något sägs än vad som sägs. Detta anser vi kan vara både positivt och negativt då detta kan 
engagera läsaren men också lätt gå till överdrift. Svenska Dagbladet har ett mer sakligt språk 
vilket är positivt eftersom det ger en mer objektiv och trovärdig text. Dock kan detta leda till 
att läsaren inte sätter sig in i allvaret i situationen. 
 
Utifrån vår analys har vi fastställt tre teman, som baseras på vad tidningen har som 
huvudfokus i flertalet artiklar. De som främst förmedlas genom Aftonbladets fem artiklar är: 
 

• Striderna (Civila dödsoffer) 
• Provocerande fakta (Brutala attacker, våld samt frekvent användande av bilder) 
• USAs perspektiv på kriget (amerikanska källor) 

I Svenska Dagbladets artiklar ligger innehållsfokus till stor del på de civila i situationen. De 
lägger också fokus på den politiska bakgrunden till problemet. Aftonbladet har mer fokus på 
att beskriva striderna och använder sig av mer laddade ord. De lägger inte så stor fokus på att 
förklara bakgrunden till situationen för läsarna. Aftonbladet använder sig till skillnad från 
Svenska Dagbladet, av flera metoder för att dra till sig läsare. Exempelvis dramatiska bilder, 
videor och rubriker. Fördelningen av fakta är mer jämn än i Svenska Dagbladet medan 
Aftonbladet väljer det mest intensiva av händelsen först. 
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De teman (utifrån tidigare definition) som vi tycker främst syns i Svenska Dagbladets fem 
artiklar är: 

 
• De civilas situation (inte döda, snarare hur de påverkas av kriget) 
• Politiska situationen 
• Icke-provocerande fakta (Fakta  förblir relevant för ämnet utan att provocera 

läsaren) 
 
Om man ska se svenska medier i en större kontext så kan man efter tidigare studier utgå från 
att det förkommer nationella skillnader i hur medier framställer nyheter i samband med 
internationella konflikter22 Vi anser, grundat på vårt resultat, att det även finns skillnader i 
nyhetsmedierna inom samma land.  
 
Studier gjorda på Gulfkriget 1990-91 har indikerat att europeiska medier successivt anpassade 
sig till den amerikanska propagandabilden i denna konflikt23. Detta öppnar upp frågor för oss 
nu i efterhand om det kan ligga till grund för Aftonbladets sätt att förmedla kriget i Libyen 
genom hänvisningarna till många amerikanska källor eller är det Aftonbladets historiska 
provokativa stil som ligger till grund. Oavsett så anser vi att båda tidningarnas medvetna val 
som speglas i deras artiklar har gett oss en inblick i hur deras dagliga agendor fungerar.  
 
Agenda-setting theory 
 
Analysen har vi genomfört i två steg: det första är objekt, detta är då vi fasställer 
”grundstenarna” i varje artikel. Detta i handlingen, neutralitet från journalisten samt de 
värdeord som vi fastställde i artiklarna. Den andra delen av analysen genomfördes genom att 
analysera artiklarnas attribut. Under denna del av analysen sökte vi efter de utmärkande 
kännetecknen i artiklarna, vi lade då stor vikt på språk samt ordval. Dessutom jämförde vi då 
de olika tidningarnas artiklar med varandra för att kunna få klart för oss vad skillnaderna var. 
Detta tillvägagångssätt kom vi fram till i samband med vår handledare. 
 
Skillnader i objekt 
 
Objekt i vår analys är artiklarna i korthet och vad man i första stund kan tolka i dem. Denna 
del kan hjälpa oss att få en inblick i hur agendan ser ut i respektive artikel, för att sedan få en 
djupare inblick i hur agendan ser ut genomförs en analys av attributet i artiklarna. 
 
Objektsanalysen av artiklarna kan snabbt visa tydliga skillnader på vad som framställs som 
viktigt samt framställningen av vad hotet är. De skillnader vi fasställer, gällande artiklarnas 
objekt, är att Aftonbladet i flera fall har starkare värdeord. Att de mest frekventa orden i 
artiklarna är oftast väldigt laddade och kan i flera fall provocera fram reaktioner från läsaren. 
 
 
 
 
 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
22Stig Arne Nohrstedt Birgitta Höijer Rune Ottosen ”Kosovokonflikten, medierna och medlidandet – 
Ett projekt om medierapporteringen, propagandan och allmänhetens reflektioner”  
23 Ibid"
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Skillnader i attribut 
 
Utifrån denna analys har vi kunnat se tydliga skillnader i tidnigarnas attribut. Attribut 
förklarar vi kort som vad texten skriver och hur det skrivs. Med detta försöker vi då ”läsa 
mellan raderna” och försöker bilda en uppfattning av vad artikeln kan ha för påverkan på 
läsaren med sin formulering. Attributet är vad vi som forskare har fasställt, detta lämnar 
självklart risk för förförståelser. Vi vill dock påstå att vi har utfört studien på ett sådant sätt 
och med sådan attityd från början, att förförståelserna vi kan ha inte påverkat vårt resultat. 
 
Sammanfattning av resultat 
 
Sammanfattningsvis påvisar vårt resultat att det finns stora skillnader i nyhetsförmedlingen av 
inbördeskriget i Libyen. Anledningen till dessa skillnader har vi inte undersökt i denna studie, 
utan har istället påvisat att skillnaderna faktiskt finns. Efter att vi har genomfört denna studie 
vill vi påstå att Aftonbladet ofta fokuserar på att göra artiklarna så dramatiska som möjligt och 
kan då utelämna detaljer av en händelse som kan ge en annan innebörd. I kontrast till Svenska 
Dagbladet som, snarare än att bara förmedla dramatik, fokuserar på att förmedla händelsen ur 
ett perspektiv som behandlar de drabbade av händelsen. I flera fall kan dock Svenska 
Dagbladets artiklar bli långdragna och förlora syftet som ges i rubriken, Aftonbladet är 
däremot väldigt duktiga på att hålla artiklarna korta och beskriver det som rubriken utlovar. 
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6. Slutdiskussion  

I detta avslutande kapitel kan ni läsa om vår slutdiskussion utifrån våra analyser i tidigare 
kapitel. Vi kommer att diskutera huruvida vi upplever hur analysens genomförande har 
besvarat våra forskningsfrågor. Kapitlet består i stor del hur vi resonerar kring valen vi har 
gjort och diskuterar kring vad som kunde gjorts annorlunda. 

För att inleda en slutdiskussion återgår vi först till forskningsfrågorna, vilka är: 

1.    Hur påverkar tidningarnas nyhetsförmedling vår syn på inbördeskriget i Libyen? 

2.    På vilka sätt skiljer sig framställningen i de två olika tidningarna åt? 

Syfte och frågeställning 

Genom denna studie har vi hållit fast vid vårt huvudsyfte som vi formulerade i början av 
studien, detta var: 

” Syftet med vår studie är att undersöka de skillnader som kan finnas i de olika tidnigarna och 
utifrån det uppnådda resultatet resonera kring huruvida detta kan påverka läsarens 

uppfattning” 

 Detta genom att jämföra artiklar från två tidningar och utifrån dessa resultat identifiera de 
typiska dragen för respektive tidning. Vi hoppades också på att kunna få en inblick i de 
agendor som finns i tidningarna. Att få en konkret bild av hur respektive tidnings agenda ser 
ut är i vårt fall svårt med de förutsättningar vi har. Detta då detta är en väldigt begränsad 
studie som genomfördes med få resurser samt tid. Däremot vill vi påstå har vi fått insikt i de 
skillnader som finns mellan Svenska Dagbladet och Aftonbladet gällande framställningen av 
inbördeskriget i Libyen. Skulle vårt arbete haft möjlighet att kunna genomföras under en 
längre tid och med mer resurser hade vi förhoppningsvis kunna besvara våra forskningsfrågor 
mer. I detta fall valde vi att specificera studien till en specifik händelse och har då endast 
utgått från detta. Därför ska vi inte påstå att vi har besvarat vår forskningsfråga helt, men har 
istället gjort en studie som uppfyllt vårt syfte och har möjlighet att vidareutvecklas. Vi tycker 
dock att det syftet som angavs i inledningen var forskningsbart eftersom vi genom våra 
analyser kunde identifiera flertalet tydliga skillnader i de olika tidningarnas sätt att förmedla 
inbördeskriget i Libyen.  

Vi anser att vi har så objektivt som möjligt genomfört insamlingen av data samt hur vi har 
genomfört analyserna.  Vår studie kan bli problematisk om man ser till de förförståelser som 
vi som forskare kan ha när studien inleds. Vi förväntade oss att finna skillnader i 
nyhetsförmedlingen, men hade ingen förutfattad bild av hur vi skulle se dessa skillnader och 
de som upptäcktes genom hela studiens gång var oväntade.  
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Kunde studien ha utförts på ett annat sätt? 

I efterhand kan man resonera kring huruvida studien genomfördes på det bästa sätt. Vi vill 
påstå att med de förutsättningar vi har haft är det metod- och teorival vi gjort har varit det 
mest passande för att genomföra vår studie. Inför vår studie genomförde vi en grundläggande 
research bland tidigare material, samt litteratur, för att se vilket metodval som skulle passa 
bäst. Utefter denna research kom vi fram till att innehållsanalys skulle vara bäst för att kunna 
uppnå vårt syfte. Vi är medvetna om att ett annat tillvägagångssätt förmodligen hade gett ett 
annorlunda resultat.   

Om vår studie hade pågått under en längre period hade vi kunnat undersöka fler nyhetsmedier, 
som tv, radio o.s.v. och vilken påverkan och konsekvenser. Detta hade då gjort det möjligt att 
tillämpa fler eller andra metoder för att kunna genomföra studien. I vårt fall har vi behållit 
studien på en mikronivå, men med mer tid hade vi möjligen kunnat använda fler metoder för 
att kunna undersöka hur tidningarna påverkan på en samhällelig nivå skulle kunna vara. 

Validitet 

Vi anser att vår studie har relativt hög validitet. Validitet som innebär att studien skall kunna 
genomföras igen med samma förutsättningar och instrument skall då ge samma resultat. 
Skulle vår studie genomföras igen anser vi att resultaten skulle bli desamma som de vi 
kommit fram till. Som vi dock har påpekat tidigare så har vår studie möjlighet för att 
utvecklas och skulle då denna studie genomföras igen fast med andra förutsättningar samt 
metoder skulle möjligtvis ett annat resultat uppnås. Dock skulle vi vilja påstå att det resultat 
som då skulle uppnås vara liknande till vårt egna resultat. I början av vår studie resonerade vi 
kring om vi skulle genomföra en etnografisk studie, dock insåg vi att tidbegränsningen skulle 
leda till att studien inte skulle kunna genomföras på det sätt den hade krävts för att ge ett 
användbart resultat. Vi vill fortfarande påstå att användandet av en etnografisk undersökning 
skulle vara användbart om man skulle vilja undersöka detta ämne igen. Vi ansåg att 
genomföra en etnografisk studie på detta vis hade kunnat ge oss som forskare en annan 
inblick i de bakomliggande faktorer till en artikel. Detta kan vara en fortsättningen till vår 
studie som skulle kunna genomföras i framtiden. En etnografisk studie skulle dock vara mer 
tidskrävande, vilket är varför vi inte har genomfört någon sådan..  

Resultat och tidigare forskning 

Som vi har resonerat kring tidigare, i kapitlet teori, så har vi ett kritisk realistiskt perspektiv 
under denna studies gång. Detta perspektiv har hjälpt oss att uppnå detta resultat, utan denna 
kritiska utgångspunkt skulle vi troligen inte forska inom detta ämne. För att forska kring en 
fråga som denna måste man som forskare ha en kritisk synvinkel på ämnet. Att ha denna 
tradition som utgångspunkt har även hjälpt oss att kunna genomföra studien med de bäst 
lämpade metoder samt teorier. Agenda-setting theory skulle visa sig vara lämplig efter vår 
research. Agenda-setting är en teori som vi vill påstå kan kopplas till kritisk realism. Teorin 
går ut på att studera agendor i media samt samhälle på ett kritisk sätt.  
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Att studera den tidigare forskningen inför vår studie har varit en stor del. Detta för att förstå 
lämpade metodval och för att få en inblick i vad som redan gjorts. Frågan är dock har vår 
studie tillfört något? Finns det resultat som står i strid med tidigare forskning? Våra resultat 
vill inte vi påstå att de strider mot den tidigare forskning vi funnit. Snarare bidrar våra resultat 
till tidigare forskning och stärker tidigare resultat. Detta samtidigt som de tidigare resultaten, 
som är liknande till vårt, hjälper till att stärka vårt resultat. Då vår studie skiljer sig från 
tidigare inom detta ämne då vi har fokuserat på en händelse i två specifika svenska medier. 
Flertalet av de studier vi har hittat har endast undersökt amerikanska medier, även de svenska 
studierna utgår från amerikanska medier och har endast analyserat svenska medier hastigt i 
relation till de amerikanska. Exempelvis är studien genomförd av Stig  Arne Nordstedt, 
Brigitta Höjier och Rune Ottosen24, som fokuserar på medias framställning av 
kosovokonflikten.  De har undersökt den propaganda i svensk media om denna händelsen. De 
har likt oss genomfört en innehållsanalys, fast av större omfattning. Likt vår studie har de 
också jämfört olika nyhetsreportage och fokuserat på att jämföra framställningen. Deras 
resultat är att propagandan i media, som till stor del kontrollerades av Nato , hade stor 
påverkan på befolkningen i både Sverige och Norge. Dock var propagandan mer omfattande i 
Norge och mötte därför hård kritik när det kom fram vad som faktiskt skett. De lyckades i sin 
studie att påvisa skillnaderna mellan norska och svenska medier genom att analysera 
innehållet i både TV och tidningar. Deras slutresultat kan liknas vid vårt, då de fann stora 
skillnader i olika medier och hur vissa medier kunde framställa händelsen på olika sätt. 

Vår studie förblir på en ”lokal nivå” genom att bara beröra Sverige. Detta tillför därför till 
tidigare studier inom ämnet då våra resultat är liknande till tidigare studier. Vi skulle då vilja 
påstå att vår studie påvisar att tidningarnas skillnader kan ha en påverkan på en global nivå. 
Efter vår studie då vi har försökt besvara våra forskningsfrågor står vi med mer information, 
men också med flera frågor. Då flera tidningar använder andra tidningar som källor till sina 
artiklar sprids då en tidnings framställning av en händelse mer globalt. Flertalet av de artiklar 
vi analyserade refererade till New York Times som källa, kan man då påstå att denna tidning 
då speglar New York Times syn på händelsen? Eller sker det ännu en filtrering av 
informationen när nyheten sprids vidare genom en svensk tidning? 
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