
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för humaniora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bomber över Bagdad 

En kvantitativ innehållsanalys av New York Times rapportering av Irakkriget. 

                                        Sebastian Vestberg 

                                                   2017 
 

C-uppsats, Examensarbete på grundnivå, 15 hp 
Medie- och kommunikationsvetenskap 

Informatörsprogrammet 
Medie- och kommunikationsvetenskap C (61-90) 30 hp 

Handledare: Gabor Bora 

Examinator: Eva Ekstrand 



 

 



 

 

Abstract 

Under Vietnamkrigets förlopp så ändrades sättet som samhället betraktade journalister 

samt hur deras egen praxis var. Daniel C Hallin beskriver det som att de gick från att ses 

som en del av myndigheterna till att vara ”vakthundar”. De gick från att vara soldater 

vid skrivmaskinen till att övervaka det politiska styret. En högre journalistisk standard 

blev följden. En tidigare studie av New York Times rapportering av förloppet av kriget 

visar förändringar i användandet av källor och hur vinklingen gick från positiv till kriget 

till att vara emot det. Denna studie undersöker New York Times rapportering av 

Irakkriget och fokuserar på om tidningens journalister agerade som vakthundar eller 

som skrivmaskinssoldater. Genom en kvantitativ innehållsanalys med fokus på fyra 

datum under 2003 och samma datum 2005 kan studien se hur tidningen använde källor 

och om den stod bakom bevisen som President Bush presenterade emot Saddam 

Hussein. 

  

Ur en teoretisk synvinkel tillämpas Pierre Bourdieus fältteori som beskriver media fältet 

och det politiska fältet som i en tävling mot varandra. En tävling som styrs av normer 

som reglerar hur interaktionen mellan fälten går till. Förändringen som tillkom under 

Vietnamkriget ändrade dessa normer. Tidningar som New York Times blev mer 

självständiga gentemot politiken och normen blev att övervaka myndigheten istället för 

att föra fram dess budskap. Denna studie går igenom ett antal faktorer som påverkade 

hur NY Times rapporterade om Irakkriget. En av dessa faktorer är ett kapitalistiskt 

system som gör att media känner sig tvungna att producera nyheter även om de är 

osäkra på källorna. Samt det politiska klimatet som existerade i USA där nationell 

säkerhet prioriterades. President George W Bush använde dessa faktorer på ett smart vis 

och skapade en situation där media återigen kopplades samman med styret under 

Irakkriget.  

 

Tidigare forskning gjord av Rod Brookes och Justin Lewis samt av FAIR visar att delar 

av brittisk media och amerikansk tv-media var för kriget i majoriteten av deras 

sändningar. Denna innehållsanalys visar att även NY Times rapportering var positiva till 

Bushs bevis och anklagelser mot Saddam Hussein. Under 2003 så var tidningen 

beroende av militären och det politiska styret som källor till dess rapportering. De var 

inledningsvis positiva till kriget och förde fram George W Bushs budskap om att kriget 

var nödvändigt. Ett flertal variabler visar dock att tendensen var att rapporteringen blev 



 

 

mer skeptisk till Bushs anklagelser mot Saddam Hussein. Under 2005 så ifrågasattes 

motiven och tidningens skildring vinklade kriget negativt.   

 

Uppsatsens diskussion kopplar denna tendens till att fler krigskritiska källor kommer 

fram på grund av att Bush förlorade kontrollen av informationsflödet. En jämförelse 

görs med Vietnam-studien vilket visar att rapporteringen av Irakkriget hade ett större 

beroende av militära källor (32,3% under 2003 och 10 % totalt under Vietnamkriget). 

Samt ifrågasatte sina källor mindre. En slutsats görs att den högre graden av journalistik 

som kom till under Vietnamkrigets tid inte var representerad under inledningen av 

Irakkriget.  
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Abstract 

Around the time of the Vietnam war the way journalists were looked upon by society 

changed aswell as their own praxis. Daniel C Hallin describes it as they went from 

appearing as an extended part of the government to being watchdogs. They went from 

being typrewritersoldiers to monitoring the government and a higher standard of 

journalism came with it. A previous study of mine of the New York Times report of the 

Vietnam war showed that the way sources were used changed during the course of the 

war. And the report went from being positive to opposing the war. This study examines 

New York Times report of the Iraq war and focuses on the role of the newspaper. Were 

their journalists watchdogs or typewritersoldiers. By making a quantative content 

analysis focusing on four dates in 2003 and the same dates 2005. The study sees how 

the newspaper used it 's sources and if it stood behind President Bushs motives for the 

war.    

The study applies Pierre Bourdies field theory which describes media and politics as 

fields that are in a contest with eachother. Their interactions are controlled by norms. 

This study looks at the changes that occured during the Vietnam war as the norms 

changning. Media grew more independent from politics and monitoring the government 

became the norm instead of broadcasting it 's messages. This study describes a 

capitalistic system that pressures the media to produce news even if they're unsure of it's 

sources. Aswell as a political climat in the USA that prioritised national security. 

President George W Bush used these factors in a smart way and created a situation 

where the media once again became less independent from the political field during the 

first stages of the war. 

 

Previous studies done by Rod Brookes and Justin Lewis and F.A.I. R have shown that 

parts of the brittish and american tv-media were pro-war in a majority of their 

broadcasts. This content analysis had a similar result. During 2003 a majority of the 

newspapers sources came from the american military and the political field. It concludes 

that the NY Times was positive to Bushs motives for the war. But grew sceptical and 

questioned them in 2005. The discussion in the study connects this to more anti-war 

sources coming forward as a consequence of Bush losing the flow of information. A 

comparison with the Vietnam war shows that the journalists covering the Iraq war used 

military sources significantly more (32,3% in 2003 and 10 % in total in the Vietnam 

war). And questioned their sources less than in the coverage of the Vietnam war. 



 

 

The conclusion of the study is that the higher standard of journalism that surfaced 

during the Vietnam war wasn 't present at the start of the Iraq war.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I sin bok Democracy without Citizens (1989) menar Robert Entman att dagens 

demokrati är skör. Medborgarna kan inte bidra till att rätt beslut tas, då de helt enkelt 

inte får rätt information. Medier ska sprida kunskapen som medborgarna baserar sina 

åsikter på. Men Entman menar att de misslyckas att producera högkvalitativa nyheter. 

Trots att det mediala utbudet har växt så vet dagens folk inte mer om den politiska 

processen än vad man gjorde för tjugo år sedan (1989, s.12). Entman säger att 

journalister är offer för ett system som gör att nyhetsproduceringen konstant är i 

farozonen för manipulation. Påverkan från den finansiella och den politiska världen 

reglerar ofta vad man producerar. Han menar att det inte är en fri marknad av idéer, 

medier är snarare beroende av andra delar av samhället (1989, s.11) vilket skapar en 

problematik för den vanliga medborgaren som är beroende av medier. ”Ingen individ 

kan själv förskaffa informationen som krävs för att intellektuellt utföra dennes politiska 

ansvar” (Chomsky, Herman, 2008, s.346). Så sade domare Powell av den amerikanska 

högsta domstolen. Han menar också att medier är livsviktiga för att ha meningsfull 

kontroll över det politiska styret (ibid). Utan fungerande medier så skapas just det som 

Entman kallar för en demokrati utan medborgare.    

 

På slutet av 1960-talet växte en professionalisering fram hos dåtidens journalister. En ny 

standard av högkvalitativ nyhetsproducering växte fram. Publiceringen av bland annat 

Watergateskandalen 1972 räknas som en höjdpunkt inom modern journalism. Man 

lyckades genom undersökande journalistik att koppla republikanska presidenten 

Richard Nixon till ett inbrott på demokraternas högkvarter. Man skapade också Pulitzer 

Price, ett årligt pris för enastående journalistik (Downie jr. 2012). Dessa händelser 

skapade en positiv aura runt massmedierna och i en undersökning av Gallup från 1976 

visar att 72 % av den amerikanska befolkningen hade ett högt förtroende för medier 

(Swift, 2016). En studie av Vietnamkriget (Vestberg, 2017) undersökte denna 

professionalisering och kom fram till att man kunde se att journalismen kunde agera 

motpart till Vita huset vid slutet av kriget på ett sätt som inte kunde ses i början. 

 

Men sedan hände något. Det system som Entman skriver om började etablera sig och 

samma Gallup-undersökning visar att det amerikanska förtroendet för medier låg på 

rekordlåga 32 % 2016 (Swift, 2016). Denna studie tänker undersöka skillnaden mellan 
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två nyhetsrapporteringar. Den ena utspelade sig när journalismen skröt med 72 % 

förtroende och den andra nästan 40 år senare. Nämligen New York Times rapportering 

av Vietnamkriget och Irakkriget.  

 

En nyfikenhet ledde till utförandet av denna studie. Kan den journalistiska standard som 

fanns under Vietnamkriget ses 40 år senare. Eller har den försvunnit helt? Studien vill 

inledande förklara hur denna professionalisering såg ut och hur den påverkade 

Vietnamkrigets rapportering. Och sedan förklara faktorer som kan ha påverkat 

rapporteringen av Irakkriget.  

 

1.2 Frågeställning 
 

Bakgrunden till frågeställningen kommer ifrån att New York Times i Maj 2004 skrev en 

artikel till sina läsare där de ursäktade sin framställning av motiven till Irakkriget. De 

skrev att de önskade att de varit aggressivare i deras argumentation med Vita huset och 

att de inte låtit vissa tveksamma källor stå oemotsagda (New York Times, 2004). 

Faktumet att 84 % av den amerikanska befolkningen tyckte att Irak var ett stort hot tre 

månader innan kriget började (Pew research center, 2002, s.3) säger att tidningen 

kanske inte var ensamma i deras bristfälliga skildring av kriget. Det amerikanska 

nyhetsankaret Dan Rathers sade att:  

 

Se här, jag är amerikan. Jag har aldrig sagt att jag är någon sorts 

internationalist eller något. Och när mitt land är i krig, så vill jag att mitt 

land ska vinna. Oavsett hur definitionen av att vinna kan se ut. Jag kan inte 

argumentera att det är att rapportera utan vinkling. När det gäller det så är 

jag partisk (Solomon, 2004, s.157). 

 

Det rättfärdigar att vara skeptisk till hur medier tog sig an kriget. Det är tydligt att 

medier bär på en viktig roll i det demokratiska systemet och ska kunna agera 

självständigt gentemot politiken. Så denna studie vill ta upp frågan om medial autonomi 

med utgångspunkt i Irakkriget. Sedan ska detta resultat jämföras med autonomin under 

Vietnamkriget. 
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En avgränsning görs i att studien enbart handlar om New York Times och fokuserar sig 

på två år under Irakkriget (2003 och 2005). Samt så kommer den finansiella världen att 

nämnas som en eventuell faktor i rapporteringen men studien kommer inte få fram 

konkreta svar på dess inblandning. Studien kommer inte heller konkret kunna visa 

varför förtroendet för medier sjönk. Det får vidare forskning visa. Frågeställningen är; 

 

1. Hur var New York Times autonomi gentemot det politiska styret under 

Irakkriget?  Motsatte tidningen Vita husets budskap om krigets nödvändighet? 

2. Sedan ska en jämförelse mellan resultatet från studien om New York Times 

rapportering av Vietnamkriget med resultatet från Irakkriget göras. Går det att se 

om professionaliseringen fanns kvar?   

 

 

2. Professionalisering  

2.1 Watergate 

Mats Hyvönen skriver så här om den rörelse inom journalismen som växte fram på 

1960-talet: 

 

Krav på oberoende framfördes tillsammans med en ökad betoning på 

journalistikens betydelse för samhället och demokratin. Det gamla 

förmedlingsidealet utmanades av nya idéer om en mer aktiv journalistik där  

journalister också kunde driva egna frågor (Hyvönen, 2015,s. 290). 

 

Hyvönen skriver visserligen om svensk journalistik men hans beskrivning passar även 

in på den professionalitet som utvecklades i USA. Och den betydelse som Hyvönen 

nämner kommer i att medier agerade som ”watchdogs”. Denna metafor om 

journalismen som vakthundar menar att de bevakar de som styr. Vakthund-mentaliteten 

gav en seriositet till deras yrke och tanken om journalismen som en profession blev mer 

konkret. En profession är, enligt professor William J Goode, yrken där medlemmarna 

har en känsla av identitet och delar samma värderingar. Samt värnar om en 

handlingsetik som ger yrkesintegritet (Brante 2009, s.18). Denna handlingsetik bestod 

av oskrivna regler såsom att alltid ha flera källor och att vara expert inom det ämne man 

skriver om (Downie Jr, 2012). Enligt Jon Marshall så formade Watergate hur 
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journalismen praktiserades och hur journalisterna sågs av samhället (Marshall refererad 

i Downie Jr. 2012). Tanken att en nyhetsproduktion kunde få en president att se ut som 

en brottsling förändrade även hur de i produktionen såg på deras yrken. Man tog 

vakthund-rollen till hjärtat. 

 

2.2 Vietnam 

Vietnamkriget inleddes sakta för amerikanarnas del. Efter att John F Kennedy avled så 

trappade hans efterträdare Lyndon B Johnson sakta upp antalet soldater i landet. 

Johnson-administrationen hade svårt att få konsensus för kriget i den amerikanska 

kongressen. När sedan amerikanska skepp hamnade i en incident vid Nordvietnams kust 

så användes det som en anledning till att förstärka USAs närvaro i landet. Förslaget som 

kongressen röstade ja till kom att döpas efter den bukt där incidenten hände; ”Gulf of 

Tonkin”-resolutionen. Vad som egentligen hände i bukten kom man aldrig fram till. 

Amerikanska skepp sköt mot något som man misstänkte var nordvietnamesiska 

kommunister. Men sedan har till och med Lyndon B Johnson varit skeptisk till att så var 

fallet. Han skämtade om att det kunde ha varit valar som skrämt de amerikanska 

skeppen och lett landet in i ett krig (Gardner, 2010,s. 268).  Enligt forskare så skrevs 

resolutionen flera månader innan incidenten och skrevs sedan helt enkelt om för att 

passa det nya händelseförloppet (McMahon, 2010, s.293).    

 

När kriget drog i gång på riktigt så såg Johnsson ingen anledning till att införa någon 

censur på den amerikanska presskåren (Hallin, 1986, s.129). Det sågs som otänkbart att 

de inte skulle stödja deras egna land i ett krig. Vietnamkriget blev således kallat för det 

ocensurerade kriget. Daniel C Hallin skriver i sin bok Uncensored War (1986) att 

journalismen sågs som en förlängd del av myndigheten. Enligt Hallin så hade dåtidens 

presskår runt Vita huset gett upp deras egna politiska röster, så att politikerna skulle lita 

tillräckligt på dem för att öppna upp de innersta politiska rummen. Man såg dem som 

”soldater vid skrivmaskinen” (Hallin, 1986,s. 8). Men 1960-talets journalistiska rörelse 

skapade journalister som såg det som sin skyldighet att ta ansvar för det som 

publicerades och när kriget drog ut på tiden så blev nyheterna mindre och mindre 

krigsvänliga. Johnson beskyllde medier för att förlora kriget åt USA och proklamerade 

flera gånger att de behövde sälja deras produkt (kriget) på ett bättre sätt (Pach, 2010. 

s.199). 



 

5 

 

 

Mina tidigare undersökningar (Vestberg, 2017) om rapporteringen av Vietnamkriget 

utgick ifrån om attityden i New York Times var för eller emot kriget. En kvantitativ 

innehållsanalys gjordes av New York Times-arkiv. Artiklar som vidrörde kriget och var 

publicerade den första januari åren 1965-1973 undersöktes. Totalt blev det 80 artiklar. 

Man kunde se att de artiklar som nämner presidentskapet i en positiv bemärkelse 

förekom mest i inledningen av kriget. De sista åren så nämns denne för det mesta 

negativt. Samma tendens visades i resultaten när de artiklar som tyckte att kriget var 

nödvändigt minskar. Studiens resultat kan inte säga med säkerhet att det var 

professionaliseringen som åstadkom denna tendens men det skulle vara en förklaring till 

resultatet. Alla resultat ifrån Vietnamstudien finns bland bilagorna.  

 

3. Irak 

3.1 Irakkrigets narrativ 

 

När Bush-administrationen började bygga upp konsensus för ett krig mot Saddam 

Hussein så ansträngde man sig för att folket skulle se nödvändigheten av ett sådant 

företag. Man gjorde det genom att framställa krigsföring som den mest sympatiska väg 

att gå. 

 

 

 

       

 

 

 

(Översatt från Richardson, 2007, s.179)  

 

Vietnamkriget såldes i USA som ett krig för att förhindra kommunismen. Irakkriget 

såldes på tre sätt.  

1. Man propagerade för att förhindra Saddam Husseins våld mot sitt eget folk.  

2. Man målade upp Husseins Irak som ett näste för terrorism.  

3. En koppling mellan Saddam och massförstörelse vapen gjordes. 
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Bush-administrationen tillsammans med Tony Blair i Storbritannien presenterade ett 

narrativ där de som var emot kriget tillät dessa saker att fortgå. Både George W Bush 

och hans rådgivare Condoleezza Rice (som senare blev utrikesminister) förklarade flera 

gånger att ”ansikte mot ansikte med tydligt bevisad fara, kan vi inte vänta på det 

slutgiltiga beviset- den rykande pistolen- som kan komma i form av ett svampmoln” 

(Gardner, 2010, s.280). Vicepresident Dick Cheney deklarerade ”För att skydda den 

amerikanska befolkningen mot framtida attacker och att vinna det krig som startade 

förra elfte september… Så inser vi att krig aldrig vinns på defensiven. Vi måste ta kriget 

till fienden” (McMahon, 2010, s.290). Även Tony Blair gjorde sitt för att sälja 

Irakkriget. ”Jag tror att det är viktigt att vi gör allt vi kan för att visa folket kopplingen 

mellan massförstörelsevapen och dessa internationella terrorist grupper, huvudsakligen 

al-Qaeda” (Miller, 2003, s.5).  

 

Daniel C Hallin beskriver hur klimatet var för journalister tiden innan Vietnamkriget. 

Det rådde konsensus mellan medier och politiker att det viktigaste av allt var att besegra 

kommunisterna (Hallin, 1986, s.9). Denna mentalitet speglade även rapporteringen av 

inledningen av kriget. Vilket stämmer in på det klimat som existerade i upptrappningen 

av Irakkriget. Den rutinerade tv-journalisten Ted Koppel sammanfattade senare 

situationen som rådde:  

 

Här är vad presidenten säger. Här är vad försvarsministern säger. Här är 

vad direktören av CIA säger. Här är vad medlemmar av kongressen 

säger. Och självfallet när alla som under denna stund hade tillgång till 

hemligstämplad information säger med en enad röst, ja det verkar som 

att det finns bevis att Saddam Hussein fortfarande har massförstörelse 

vapen, kanske inte kärnvapen men uppenbarligen kemiska och troligen 

biologiska. Föreslår du då att hela den amerikanska presskåren då ska 

säga: Äsch, hästbajs (Borjesson, 2005, s.31).  

 

Den rädsla som fanns inom journalismen för att ifrågasätta legitimiteten av kriget för 

tankarna till den franska filosofen Alexis De Tocquevilles reflektioner på USAs 

yttrandefrihet. Något som även togs upp i Vietnam-studien. Fransmannen besökte 

Amerika när landet var nytt och sade följande:  
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I Amerika har majoriteten dragit en skräckinjagande cirkel kring tanken. 

Författaren kan röra sig fritt så länge han stannar inom dess gränser. Men ve 

honom om han vågar gå utanför den. Att brännas på bål behöver han inte 

frukta, men han utsätts för tråkigheter av alla dess slag och ständig förföljelse 

(Tocqueville refererad i Rosenberg 2004,s. 235).      

 

Gadi Wolfsfeld beskriver i sin bok Making sense of media and politics (2011) 

situationen som en metafor om en trollkarl som bränner sig levande på scenen. Det är ett 

bra trick men trollkarlen kan bara göra det en gång (2011, s.13). Argumenterar 

journalisten med den som bestämmer så kan utfrysning ske och speciellt i känsliga 

situationer så som i krig så är man extra rädd för repressalier. Ingen vill bli sedd som 

landsförrädare. Och ingen ville gå emot det budskap som kom ifrån det politiska styret. 

Vita huset korrespondenten Elizabeth Bumiller beskrev presskonferenserna med George 

W Bush i inledningen av Irakkriget som ”intensiva” och att de hade seriösa och tunga 

toner som gjorde att ingen ville argumentera med presidenten (Democracy now, 2004). 

 

3.2 Scott McClellan 
 

President George W Bushs gamla pressekreterare Scott McClellan har skrivit boken What 

Happened (2008) om hans erfarenheter i Vita huset under Irakkriget. McClellan menar 

att Bush såg Irak som nyckeln till ett fritt Mellanöstern men att presidenten insåg att det 

skulle vara svårt att sälja kriget till det amerikanska folket enbart baserat på det. Så man 

valde att fokusera på Saddam Husseins påstådda koppling till terrorism och 

massförstörelse vapen. McClellan menar att detta helt enkelt var ett politiskt drag. Han 

gör en metafor om att man agerade likt en advokat i en rättegång. Man spelade ner det 

som inte lät bra och lade fram det som gagnade dem (2008, s.159). I McClellans ögon så 

var det en självklar sak att göra i ett politiskt spel. I hans perspektiv så är det medier som 

är skurken. De var dem som ignorerade deras vakthund-roll och fokuserade på dramatiken 

istället för att ifrågasätta kriget (2008, s.151).  
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4 Tidigare forskning 
  

Det finns en stor mängd tidigare forskning om rapporteringen av Irakkriget. Denna studie 

riktar in sig på den utav dessa som hade ett liknande upplägg i metodiken. Rod Brookes 

och Justin Lewis gjorde en kvantitativ innehållsanalys av brittiska tv-kanalers 

rapportering av kriget mellan 20 Mars och 11 april 2003 (Brookes, Lewis, 2004, ss 132-

143). Den brittiska regeringen framförde klagomål på att BBC vinklade sina sändningar 

till att gagna krigsmotståndare. Brookes och Lewis undersökte om detta stämde. De valde 

1,534 nyhetsrapporteringar som sändes på kvällsnyheterna på BBC1, ITV NEWS, Channel 

4 News och Sky. Man fokuserade på hur mycket tv-kanalernas rapportering följde Bush 

och Blairs narrativ. Vid undersökningen fann man att 86 % av de segment som nämnde 

massförstörelse vapen antydde att Saddam Husseins hade sådana i sin arsenal. Bara 14 % 

var skeptiska till sådana uppgifter. Brooke och Lewis menar också att det var en mycket 

större chans att se irakier som firade Saddam Husseins fall (26 %) än att se irakier som 

var emot kriget (14 %) vid segment som vidrörde det irakiska folket. Och när det kommer 

till demoniseringen av Saddam Hussein, så vidrörde 7 % av rapportering hur ondskefull 

regimen var. Av dessa fokuserade 30 % på illa behandlade amerikanska eller brittiska 

soldater. 14 % handlade om regimens användande av tortyr och 18 % involverade 

regimens brott mot den egna befolkningen. Brooke och Lewis kom fram till att inte all 

rapportering var positiv till kriget men att majoriteten var för kriget. De menar att den 

största bristen hos medier var att de förlitade sig för mycket på amerikanska och brittiska 

militära källor som gjorde att de inte ifrågasatte motiven till kriget. Att fokusen istället 

hamnade på att rapportera om Saddam Husseins brutalitet och dekadens. 

 

FAIR (fairness & accuracy in reporting) är en grupp aktivister och journalister som 

undersöker medier. De undersökte 1,617 källor som figurerade i sändning hos sex av de 

största amerikanska tv-kanalerna under Irakkrigets första tre veckor (FAIR, 2003). De 

fann att nästan två tredjedelar av alla källor var för kriget. Enbart 10 % av källorna var 

emot kriget. Så tittarna hade sex gånger så stor chans att se källor som var för kriget än 

emot. Räknas enbart amerikanska källor så är ration 25 till 1 i fördel till källor för kriget. 
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5       Teori 

5.1 Fältteori 
 

Denna studie rör relationen mellan medier och politiken och hur aktörerna i dessa världar 

agerar gentemot varandra. Pierre Bourdieu kallar i sin bok The field of cultural production 

(1993) dessa världar för fält och aktörerna inom dessa fält för agenter. Teorin utgår ifrån 

att agenter inte interagerar i ett vakuum. Individerna i samhället agerar med varandra 

utifrån sociala konstruktioner. Det är dessa konstruktioner som är fälten. Bourdieu menar 

att dessa är hierarkiska. Så som journalistiska, politiska och finansiella fältet. De tävlar 

om vilket av dem som ska vara högst upp i hierarkin. Men stridigheterna existerar även 

internt där agenterna tävlar om att vara högst upp (1993, s.6). Inom fälten så finns egna 

suveräna lagar och ordningssätt som agenterna följer. Regler finns också sinsemellan 

fälten oftast i form av normer, alltså underliggande grundantaganden och 

förgivetantaganden. Det är dessa som styr hur interaktionen mellan fälten ska gå till. De 

kallas för doxa (Berglez, Olausson 2009, ss 22-34). Bourdieu förklarar också att habitus 

har med teorin att göra.  Det är en agents disposition, alltså dennes karaktär. Det som styr 

hur denne agerar i tävlingen (Bourdieu, 1993, s.14). Enligt Bourdieus teori är dessa fält 

relativt autonoma (1993, s.6).  

 

Bourdieu beskriver alltså fälten som i en tävling mot varandra. Precis så nämner 

Wolfsfeld relationen mellan medier och politiken. Han kallar det för en tävlande symbios. 

Både är beroende av varandra för att nå sina mål. Journalister vill ha källor från 

politikerna som i sin tur vill ha publicitet i gengäld. Men ingen av sidorna vill ge mer än 

vad de måste (Wolfsfeld, 2011, s.10).  

 

När Hallin skriver att klimatet före Vietnamkriget gjorde att journalister inte uttryckte 

sina egna politiska åsikter. Att de agerade som ”soldater vid skrivmaskinen” och enbart 

förde vidare politikernas syn (Hallin, 1986, s.8). Så skriver han om hur doxat var under 

denna tid. Det var detta som var dåtidens norm. Det var också detta doxa som gjorde att 

Johnson inte brydde sig om att försöka kontrollera presskåren som reste till Vietnam 

(Hallin, 1986,s.129). När professionalisering kom så ändrades doxan. Som nämnt så skrev 

Marshall att sättet som politiker såg på journalister ändrades samt att mediernas interna 

doxa förändrades (Marshall refererad i Downie Jr. 2012). Nya normer kom till eftersom 

att vakthund-rollen började att ta fäste. Saker som att använda multipla källor blev till en 
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standard. Och medier började att bryta sig ifrån idén att de var en förlängd del av 

myndigheten. Till att de istället kontrollerade de vars budskap de tidigare fört fram.  

 

Sedan händer det som Bourdieu vidareutvecklar i sin text Om Television (1996). Medier 

hamnar under större påverkan från det finansiella fältet än tidigare. Vad som ingår i det 

finansiella fältet kan vara otydligt. I detta fall så kan det betyda ägare, finansiärer osv. 

Medier måste mer och mer ta hänsyn till de spelregler som kapitalistiska världen ger. 

Bourdieu menar att journalismen blir rädda för att vara tråkiga och ängsliga för att 

konstant vara underhållande (1996, s.2). Enligt Bourdieu så tar dramatiseringar och 

sensationalism över från seriös journalism (1996, s.19). Detta försvagar den doxa som 

Watergate-generationen byggt upp. Och påverkar relationen mellan medier och politiken. 

Wolfsfeld menar att medier rapporterar politiken som en tävling. Något som han kallar 

spiralen av cynism. Man använder sportreferenser så som knockout under debatter och 

riktar in sig på konflikterna inom politiken och inte lösningarna (Wolfsfeld, 2011, s.74). 

Vilket Scott McClellan nämner i att medier riktade in sig på dramatiken av ett krig istället 

för att ifrågasätta presidentens bevis (McClellan, 2008, s.151). Samtidigt så skapas ett 

beroende av politiska källor. Det billigaste sättet att tillfredsställa sin publik är att använda 

sig av den information som kommer från etablerade politiker, säger Entman (1989, s.24). 

Drivet att bli störst på marknaden leder journalister till att publicera falska nyheter. I 

lustan att vara först med nyheter så ignorerar man att kolla upp om det man publicerar 

verkligen stämmer. Richard Sambrook, chef för BBC News 2003, menar att detta blev en 

del av spelet. Att hans journalister presenterade nyheter under Irakkriget som de inte 

visste något om. Så länge som de kunde gå tillbaka och korrigera det senare. En 

konsekvens av att producera direktsända nyheter dygnet runt (Lynch, 2003, s.119). Som 

tidigare nämnt så kommer inte denna studie att bevisa eller avfärda finansiella fältets 

påverkan på New York Times rapportering men det bör tas upp i och med att den påverkar 

doxan.  

 

5.2 Framing 
 
McClellan säger att det amerikanska folket inte skulle ha gått med på ett krig i Irak enbart 

för Mellanösterns stabilitet. Han menar då att de riktade in sig på att knyta Saddam till 

terrorism och massförstörelse vapen (McClellan, 2008, s.159). På liknande vis som 

Vietnamkriget såldes som en del av Kalla kriget. Enligt Daniel C Hallin så ansåg man att 
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något som kunde skifta maktrelationen mellan den ”fria världen” och kommunismen 

innebar att USA var tvungna att reagera (Hallin, 1986, s.49).  

 

Fenomenet att skapa diskurser inom nyhetsrapporteringen som kan anknytas till olika 

händelser kallas för framing. Wolfsfeld menar att det är journalisters knep att berätta 

sammanhängande berättelser (2011, s.4). Så som att saker som involverar attacken på 

World Trade Centre kopplas till ”War on Terror”, vilket blir som en titel för att berätta 

att denna nyhet tillhör tidigare nyheter inom ämnet. Bush arbetade för att koppla 

Irakkriget till ”War on terror” för att denna diskurs var lättast att sälja. Ingen ville gå emot 

att terrorism måste bekämpas (Wolfsfeld, 2011, s.25).  

 

6 Metod  

6.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Denna studie kommer att använda en kvantitativ innehållsanalys. Till hjälp används Åsa 

Nilssons beskrivande text i antologin Metoder i kommunikationsvetenskap (2010). 

Nilsson menar att denna metod är passande till att göra ett större material tillgängligt för 

analys och ger möjlighet till att jämföra tidsperioder. Man siktar in sig på att analysera 

det generella (2010, s.119). Metoden siktar alltså in sig på saker som förekommer ofta 

och analyserar frekvensen av dessa. 

 

Genomförandet av en kvantitativ innehållsanalys har mycket gemensamt med att göra en 

enkätundersökning. Men istället för att låta individer svara på frågorna (variabler) så får 

man svaren från analysenheter. Variablerna omvandlar textens innehåll till något som kan 

mätas. Så metoden står och faller med skapandet av dessa variabler (Nilsson, 2010, 

s.135). De måste vara skapta efter vad studien vill få reda på. Till frågorna så skapas 

svarsalternativen (variabelvärden) som den som analyserar (kodar) enheterna väljer 

mellan. Det optimala är att alla som kodar väljer samma variabelvärde och för att skapa 

rätt förutsättningar för detta så främjas objektiviteten. Variabelvärdena ska täcka alla 

möjliga scenarion och tillsammans med variablerna så ingår en förklaring (kodschema) 

på hur man ska applicera frågorna på enheterna. Samt så måste analysen begränsas till 

det som klart går att läsa i texten (Nilsson, 2010, s.122). Kritiken till denna metod är att 

den missar ”djupet” på ett innehålls betydelse (Nilsson, 2010, s.121). Det sker för att den 

ska vara effektiv. Som tidigare nämnt så kan man söka på ett större material än kvalitativa 
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metoder som går in på djupet på ett färre antal analysenheter. Nilsson menar att ”en 

enskild metod kan aldrig underställas kravet på att undersöka allt utifrån alla perspektiv” 

(Nilsson, 2010, s.124). Dock så har denna studie känt sig tvungen att applicera en viss del 

subjektivitet i kodningen. T ex om en artikel är för eller emot något så kan det krävas att 

kodaren använder bedömningsförmåga. Men med stödet som finns i variabelvärdena och 

kodschemat så bör det inte drabba tillförlitligheten i analysen.    

 

Som analysenheter valdes artiklar från New York Times. Tidningen valdes på grund av 

sin habitus (disposition). Daniel C Hallin beskriver New York Times rapportering som 

annorlunda från konservativa tidningar och att läsare av NY Times har en större chans att 

se kritiska invändningar till politiken än hos andra tidningar (Hallin, 1986, s.11). 

Nyckelordet ”Iraq” söktes i New York Times arkiv och de artiklar som var analyserbara 

valdes till studien. Detta exkluderade insändare och tv-tablåer. Totalt involverade studien 

96 artiklar. 

 

Det speciella händelseförloppet i Irakkriget skapade en problematik vid avgränsningen 

av materialet. En ursprunglig tanke var att replikera förutsättningarna från Vietnam-

studien, där undersöktes samma datum i alla krigsåren. Men eftersom att Irakkriget enbart 

innehöll några månaders traditionell krigsföring (armé mot armé) så ändrade detta 

förutsättningarna. Resten kriget var egentligen efterspelet av Saddam Husseins fall. Och 

en stor del av studien berör hur New York Times rapporterade om Saddam. Lösningen till 

detta var att välja fyra datum att koda med början vid krigets start och sedan 

återkommande varannan vecka. För att även se om rapporteringen ändrades under krigets 

gång så kodades samma datum två år senare. Analysenheterna blev alltså 20 mars, 3 april, 

17 april och 1 maj i 2003 och 2005.  

 

På detta vis så kunde den del av kriget med traditionell krigsföring kodas mer detaljerat 

samt datum som förekom efter det att New York Times publicerat sin ursäktande artikel. 

Analysenheterna samlades sedan in i två kategorier, 2003 och 2005. Efter kodningen så 

analyserades resultatet i SPSS, ett program som är användbart för att ta fram statistik. Det 

data som kom fram visar i vilken frekvens New York Times använde sig av de frames av 

kriget som Vita huset presenterade och reflekterar där av hur autonomin såg ut. 

 



 

13 

 

Det som skiljer denna studie från den tidigare forskningen är användandet av 2003 och 

2005. De tidigare studier som gjorts om Irakkriget fokuserar främst på vad som skedde 

under 2003. Detta kommer att visa krigets förlopp och inte enbart vad som skedde under 

de inledande stadierna av kriget. Sedan så kommer en jämförelse med Vietnam krigets 

rapportering ge skillnaden mellan New York Times agerande i dessa två krig. Ett upplägg 

som är sällsynt att hitta bland tidigare forskning.  

 

6.2 Variablerna 
 

Variablerna är gjorda för att mäta i vilken mån New York Times tillät sin rapportering att 

styras av den version av kriget som Vita huset ville få fram. De är nästintill lika som de 

som utgjorde Vietnamstudien. Variablerna frågar efter saker som bör visa rapporteringens 

attityd till kriget. Så som att nämna avlidna soldater och negativa aspekter av kriget 

kommer att ses som att tidningen gick ifrån Vita husets linje. Här följer en motivering 

och förklaring av dessa. 

 

Variabel 1-2 är identifikationsvariabler som frågar efter datumet och artikelnamnet.    

Variabel 3-4 behandlar tidningssida och volym. Kan man utgå ifrån att alla artiklar är lika 

betydelsefulla för läsarna? Influerar en negativt vinklad artikel lika mycket som en positiv 

sådan? Dessa är frågor som bör tas upp och det enda en studie kan göra är att försöka 

mäta vilken slagkraft en artikel kan ha (Nilsson, 2010, s.124). De inledande variablerna 

är designade för detta ändamål. Volymen säger om artikeln är liten eller stor. 

Tidningssidan som artikeln är publicerad på skulle ge ett tecken på hur uppmärksammad 

artikeln var tänkt att bli. Dock så visade det sig att denna tanke var gammaldags. New 

York Times består av flera sektioner. Flera små tidningar i en större bunt. Detta gjorde att 

slagkraften inte kunde ses enbart med en variabel om tidningssida. Så den kasserades helt 

och hållet. 

 

Variabel 5 frågar efter platsen som journalisten utgår ifrån. Skriver denne från USA, Irak 

eller något annat land?  Efter att presskåren i Vietnamkriget inte rapporterade så som den 

amerikanska ledningen ville till fullo så tänkte man inför Irakkriget ut en strategi som 

återigen gjorde journalisterna totalt beroende av militären och politikerna som källor. Till 

att börja med så uppmanade man internationella journalister att lämna Bagdad. Sedan 

placerades dessa i Qatar på ett multimiljon dollar komplex där de gavs nyheter av militära 
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källor. De journalister som fick vara i Irak var tvungna att skriva på ett kontrakt om vad 

som fick ingå i deras artiklar. Samt så blev de tilldelade militärer som de skulle följa 

(Miller, 2004, s.89).  

Variabel 6-8 behandlar källor. Som tidigare nämnt så gjorde professionaliseringen att ett 

ifrågasättande av källor var standard (Downie Jr, 2012). Men som också nämndes så har 

appliceringen av denna standard blivit ifrågasatt under Irakkriget (New York Times, 

2004). Så hur såg det egentligen ut? Variabel 6 frågar vilken källa som den viktigaste 

informationen i artikeln kommer ifrån. Variabel 7 följer upp om denna källa tyckte att 

kriget var nödvändigt eller inte. Variabel 8 frågar sedan om journalisten ifrågasätter 

källan. Detta kan gå till på flera sätt. Journalisten kan själv motsätta vad källan säger eller 

använda en sekundär källa som presenterar motstridiga uppgifter. 

 

Variabel 9 frågar om artikelns attityd till krigets nödvändighet. Denna fråga är rak och 

kommer att visa hur rapporteringen var i det stora hela. Variabel 10 behandlar hur artikeln 

nämner den amerikanska militären. Nämns t .ex framgångar i kriget eller förluster. Samt 

är artiklarna som handlar om enskilda soldater positiva till de som figurerar i dem?  

Variabel 11 frågar om krigets ekonomiska förluster nämns i artikeln. Variabel 12-14 

frågar om man nämner människoförluster i kriget och såvida det är civila eller 

amerikanska eller irakiska soldater. 

 

Variablerna 11 till 14 kommer att visa om artikeln nämner krigets destruktiva sida. 

Scott McClellan skriver att dessa sidor var något som Vita husets helst inte ville ha med 

alls. ”Inget av de möjligen otrevliga sidor av kriget- avlidna, ekonomiska kostnader, 

geopolitiska risker, diplomatiska konsekvenser- var del av budskapet […] Dessa skulle 

bara spela in i argumenten som våra kritiker och motståndare till kriget ville få fram 

”(McClellan, 2008, s.147). Variabel 15 handlar om hur antikrigsrörelsen nämns. Den 

amerikanska professorn Nancy Snow menar att anti-krigsrörelsen knappt nämndes i 

amerikanska medier under Irakkriget. ”De amerikanska medierna täckte en viss del av 

anti-krigsrörelsen i USA men mest i kontexten av folk som tog över gatorna filmade från 

en helikopter” (Snow, 2004, s.60). Kommer frekvensen av positiv rapportering av anti-

krigsrörelsen att öka under krigets gång? 

 

Variabel 16 tar upp hur den amerikanska presidenten nämns i artikeln. Under krigets 

inledande veckor så steg förtroendet för George W Bush hos det amerikanska folket. Den 
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20 Mars 2003 tyckte 71 % av befolkningen att han gjorde ett bra jobb. Under den del av 

studien som täcker 2005 var denna siffra runt 45 % (Gallup u.åa). Kommer detta att 

reflekteras i rapporteringen av honom i kontexten av Irakkriget?  

Variabel 17 handlar om hur artikeln nämner kopplingen mellan Saddam och terrorism. 

Ifrågasätts den eller ses den som legitim? Variabel 18-19 handlar om amerikanska och 

irakiska illdåd och om dessa ses som episodiska eller tematiska. Alltså om de är enskilda 

händelser eller en del av ett mönster av illdåd. Forskarna Bennet, Lawrence och 

Livingstone tog sig an hur Washington Post skildrade Abu Ghraib-skandalen (Bennet, 

Lawrence & Livingston, 2006, ss.467-485). Det uppkom att amerikanska soldater hade 

begått tortyr på irakiska fångar. Vid de 242 artiklar som forskarna undersökte så gjorde 

endast 2 artiklar kopplingen mellan det som hänt och tortyr. Resten av artiklarna 

behandlade det hela som ”abuse”-missbruk. Ett mindre kontroversiellt ord i 

sammanhanget. Washington Post gjorde mycket för att spela ner händelsen och de som 

åkte fast för tortyren nämns som ”vanliga människor som kände att de måste göra ett 

smutsigt jobb för att vinna kriget” (Bennet, Lawrence & Livingston, 2006, s.475). Så även 

om artiklarna nämner amerikanska illdåd så måste man se kontexten i vilket de nämns.  

  

Variabel 20 handlar om massförstörelse vapen. Nämner artikeln kopplingen mellan 

Saddam och massförstörelse vapen som legitim eller med skepsis. Variabel 21 handlar 

om hur artikeln nämner Saddam. Enligt Noam Chomsky och Edward Herman så överdrev 

Bush-administrationen medvetet om Saddam Husseins ondska. Man demoniserade 

honom för att vinna konsensus för kriget (2008, s.360).  
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7 Resultatet 

 

Enbart vissa tabeller kommer att finnas här, resterande bland bilagorna.  

En inledande notering är att intresset för kriget hos New York Times var större 2003. 66 

% av artiklarna kommer ifrån de inledande veckorna av kriget medan nästan hälften så 

många publicerades 2005 (34 %). 

 

De flesta av artiklarna skrevs från USA eller 

Irak. Totalt skrevs 40,4 % och 47,9 % från 

USA respektive Irak. De journalister som 

var på plats i Irak under de inledande 

veckorna av kriget var som tidigare nämnt 

tilldelade militärer att följa samt att de var 

förpliktigade under kontrakt på vad som fick 

ingå i deras artiklar (Miller, 2004, s.89). Det 

kan noteras att betydligt fler av dessa artiklar 

är positiva än negativa mot kriget. Det är 

nästan tre gånger så stor chans att en artikel från Irak är för kriget.  

   

 

Under 2003 användes den amerikanska militären som källa till nästan en tredjedel av 

artiklarna. Lägger man ihop dessa med republikanska källor så är det nästan hälften av 

artiklarna det året. 

 

 

Av källorna (V7) var 51,6 % positiva till kriget under 2003. Två år senare så är siffran 

21,9 %. Resultatet av Variabel 8 visar att de flesta källor inte blev ifrågasatta. 88 % av 

källorna under 2003 och 78, 1 % under 2005 fick föra fram sitt budskap utan hinder. Dock 
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så kan man notera att andelen ifrågasatta ökade ju längre kriget pågick. En korskörning 

mellan V8, V1 och V6 visar att militären ifrågasätts 15,0 % i 2003 och 28,6 % 2005. V7 

med V8 visar att ingen attityd hos källorna blev mer ifrågasatt än någon annan.  

 

 

V10 som berör hur artikeln nämner 

den amerikanska militärens styrka i 

Irak, visar att de flesta artiklar som 

berör detta ämne skriver om militären 

som framgångsrik. Noterbart är att 

inga artiklar nämner något annat än 

framgång eller förlust. De andra 

variabelvärdena kunde kasseras efter 

denna framställning. 

 

V11 visar att 11,7 % av artiklarna nämner kriget som en ekonomisk förlust. 

V12 visar att 17 % av artiklarna nämner avlidna amerikanska soldater, det är jämbördigt 

med hur civila offer nämns (16 %). Frekvensen av båda dessa ökar under 2005. Vilket 

innebär att de otrevliga sidorna av kriget som Vita huset ville undvika, enligt McClellan, 

fick mer bevakning (McClellan, 2008, s.147). 

V15 tar upp antikrigsrörelsen i New York Times rapportering. Majoriteten av artiklarna 

nämner inte denna. Noterbart är att nästan 10 % av artiklarna under 2003 nämner rörelsen 

i negativ bemärkelse. Dock ska det sägas att frekvensen av positiva nämningar är något 

fler (11,3 %) under 2003. Totalt 

så nämns inte rörelsen alls i 84 % 

av artiklarna. Precis som Nancy 

Snow sade (Snow, 2004, s.60). 

V16 visar att en fjärdedel av 

artiklarna rapporterar negativt 

mot presidenten 2005 men det är 

inte någon överväldigande 

majoritet då 12,5 % är positiva 

och resten nämner inte honom. Men återigen kan man se tendensen att anti-krig börjar 

rapporteras mer.  
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Skillnaden mellan hur amerikanska illdåd (V19) respektive irakiska illdåd (V18) nämns 

är stor. De senare är antingen en del av ett större mönster eller nämns inte. Medan 

handlingar av amerikaner nämns som engångsföreteelser. Ett resultat som stämmer in på 

studien om Washington Posts skildring av Abu Ghraib (Bennet, Lawrence & Livingston, 

2006, ss.467-485). En korsning mellan V6 och V19 visar att 57,1 % av de källor som tar 

upp amerikanska illdåd som en 

engångsföreteelse är amerikanska 

militären. V20 visar att de gånger som 

massförstörelse vapen nämns under 2003 

är uteslutande bekräftande av teorin att 

Saddam Hussein har sådana i sin arsenal. 

Två år senare så har detta vänts helt. De 

gånger som ämnet tas upp så är det med 

en överhängande skepsis. 

 

 

 

V17 som tar upp Saddam Husseins koppling till terrorism visar samma tendens.  

 

 

V21 visar att demoniseringen av Saddam Hussein var stark. Både 2003 och 2005 visar att 

de gånger denne nämns så är det oftast för att karakterisera honom som en ond figur.  

Även artiklar som var neutrala (26,9 %) eller emot kriget (7,1 %) använde sig av detta. 
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När det kommer till den artiklarnas attityd till kriget så ser man att de positiva är i 

majoritet under 2003. Två år senare så är den största delen av artiklarna antingen emot 

eller neutrala till kriget. 

 

 

 

 

 

 

Vid en korsning med V4 så ser man dock att de artiklar som var positiva till kriget oftast 

fick mer utrymme än de som var neutrala eller negativa. 
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8 Diskussionen 

8.1 Irakkriget 

Redan vid starten av kriget så hade politikerna ett överläge gentemot medier i och med 

det politiska klimat som fanns i landet. Bush hade gjort mycket för att koppla terrorism 

och landets säkerhet till kriget. I december 2003 trodde 53 % av den amerikanska 

befolkningen att Saddam Hussein varit personligt inblandad i attacken den 11 september 

2001 (Gallup u.åb). Så det krävdes mod för att ifrågasätta beslutet att gå in i Irak. Som 

nämnt så hade man även genomfört smarta strategier och skapat ett beroende hos medier 

av militären och politiker till källor. Vilket denna studie visar.  

 

Det politiska fältet kontrollerade alltså informationsflödet tillsammans med militären. 

Scott McClellan beskriver policyn som fanns inom Bush-administrationen att endast de 

som hade tillåtelse hade lov att skapa nyheter (McClellan, 2008, s.147). Man ville inte ge 

något utrymme till negativa vinklingar om kriget. Så ingen fick uttala sig om kriget om 

man inte absolut var tvungen. Administrationen anlitade även en reklambyrå som i sin tur 

tränade exil-irakier som flytt Saddam i att föra fram budskap i medier (Miller, Rampton 

& Stauber, 2004, s.46). Allt för att skapa ett positivt momentum i opinionen. En 

ansträngning gjordes för att föra fram källor som var för ett krig mot Irak. Journalisten 

Jim Lehrer förklarar hur bristen på källor som var emot kriget påverkade hans 

rapportering;  

 

Ordet ockupation […] nämndes aldrig under upptrappningen till kriget. Det var 

befrielse. Det var det som det pratades om i Washington. Ett befrielsekrig, inte ett 

krig av ockupation. Så en konsekvens blev att vi journalister aldrig kollade på 

saken som en ockupation (Mermin, 1999, s.1).  

 

Wolfsfeld beskriver situationen som en del av PMP-cykeln (politik-media-politik). Han 

menar att när något inom politiken händer, som att en politiker motsätter sig kriget. Så 

rapporterar medier om detta. Vilket i sin tur leder till att politiken reagerar på vad medier 

skriver. Som skapar mer för medier att skriva om (Wolfsfeld, 2011, s.30). Så om något 

negativt händer så är risken stor att en snöbollseffekt av kritik startar. Vilket förklarar 

varför det var av stor vikt för Bush-administrationen att tysta ner de politiker som inte 

hade ”tillåtelse” att prata. Genom att hålla konsensus stark och medier beroende av rätt 
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källor så lyckades Bush kontrollera informationsflödet under 2003. Detta förklarar att 

denna studie säger att New York Times gick på Saddam Husseins koppling till 

massförstörelse vapen och terrorism med hull och hår. 

 

Enligt Wolfsfeld PMP-cykel så händer följande 2005; den traditionella krigsföringen har 

slutat och medier får tillgång till flera källor. Politiska fältet förlorar då sin överhand och 

medier rapporterar nya uppgifter om kriget och återgår till sin vakthunds-roll. Man 

ifrågasätter ”framen” som Bush har presenterat. Folket känner sig lurade. En Gallup-

undersökning visar att 50 % av den amerikanska befolkningen tror att Bush medvetet ljög 

om Saddams massförstörelse vapen (Gallup u.åb). Och nästan hälften tror vid den här 

tiden att kriget gjort USA mer sårbart för terrorism (ibid). En negativ inställning till kriget 

börjar att synas i rapporteringen. Bristerna i bevisen mot Saddam och skandaler så som 

Abu Ghraib lyfts till ytan som skapar ännu mer kritik till kriget. Wolfsfeld säger att: 

”Många människor är beroende av medier som en politisk barometer och när 

rapporteringen blir negativ. Så krävs det mindre mod att uttrycka anti-krigs känslor” 

(Wolfsfeld 2011, s.32).  Entman kopplar även detta till journalisterna då han menar att 

dessa har lättare att kritisera en president som inte åtnjuter medborgarnas tilltro (Entman, 

1989, s.49).  Resultaten i denna studie stödjer PMP-cykeln. Den kan inte tyda om 

opinionen gick emot kriget före rapporteringen gick åt samma håll eller om det var vice 

versa. Wolfsfeld och Entman anser dock att dessa faktorer underlättade för varandra.  

 

Resultatet visar en ökning i källornas negativa attityd till kriget under förloppet. Vilket 

stödjer tesen att andra källor blev tillgängliga efter krigets inledande stadie. Tendensen 

att New York Times rapportering rör sig till att bli anti-krig visar sig i studien i och med 

att militären som källa blir mer ifrågasatt, mängden artiklar med avlidna civila och 

amerikanska soldater ökar. Samt så höjs de kritiska rösterna till George W Bush mer och 

mer. Man kan även se att det nya perspektivet på kriget för med sig att kopplingen mellan 

terrorism och massförstörelse vapen och Saddam Hussein förkastas. Och denna studie 

bekräftar att mängden artiklar med en negativ syn på kriget ökar kraftigt 2005 samtidigt 

som de positiva minskar.  

 

Det ska nämnas att Hussein presenteras genomgående som en ond figur och den 

amerikanska militären ses i positiv bemärkelse. Samt att de illdåd som begicks av 

amerikanska soldater tonas ner och ursäktas.  
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Resultatet påminner om Rod Brookes och Justin Lewis undersökning av brittiska medier 

(Brookes, Lewis, 2004, ss 132-143) och vad FAIR (FAIR, 2003) kom fram till. Deras 

studier och denna studie kom fram till att medierna förlitade sig för mycket på militära 

och politiska källor. Något som färgade av sig på rapporteringens innehåll. Brookes och 

Lewis nämner att brittiska medier inte var ”samma hejarklack som karakteriserade 

mycket av den amerikanska rapporteringen” (Brookes, Lewis, 2004, s.142). Att New York 

Times agerade hejarklack för kriget är kanske en överdrift men man kan konstatera att 

deras objektivitet hade mått bra av att vända tillbaka till den professionalisering som blev 

standard under och efter Vietnamkriget.  

 

Så på frågan om New York Times stod emot Vita husets framing så visar denna studie att 

de gjorde det. Men ifrågasättandet kom efter krigets början och då var det för sent. Man 

lyckades inte upprätthålla sin journalistiska standard från professionaliseringen som fanns 

under Vietnamkriget.  I och med att man inte ställde sina källor till svars och förde fram 

Bush-administrationens version av kriget utan hinder. En version som gjorde Saddam 

Husseins Irak till ett näste för terrorism och biologiska vapen. Kopplar man detta till 

Bourdieus ord om fältens interaktion som en tävling (1993, s.6) och Scott McClellans 

synpunkt att det ingår i det politiska spelet att lyfta fram saker och dölja andra (2008, 

s.159). Så blev New york Times förlorarna i denna tävling. Då tidningen inte gjorde det 

som krävs för att så som Powell nämnde i inledningen av studien ”ha meningsfull kontroll 

över det politiska styret” (Chomsky, Herman, 2008, s.346).  

 

8.2 Jämförelse med Vietnamkriget 

 

Som det visade sig så baserades båda krigen på svaga premisser. Så som Gulf of Tonkin-

incidenten och Saddams koppling till massförstörelse vapen. Paul Wolfowitz, biträdande 

försvarsminister i Bush-administrationen, förklarade redan i Maj 2003 att: 

 

Sanningen är att för anledningar som har mycket att göra med amerikansk 

myndighets byråkrati, så bestämde vi oss för den anledning som alla kunde 

komma överens om- vilket var massförstörelse vapen- som huvudanledningen 

(Borger, 2003). 
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Så båda Johnson och Bush gjorde sitt för att styra krigets narrativ i bestämd riktning. 

Johnson trodde på soldater vid skrivmaskinen-doxan vilket visade sig vara ett misstag. 

Bush däremot skapade sina egna soldater vid skrivmaskinen. Hallin förklarade att medier 

tidigare avsade sina egna politiska röster för att få delta i de innersta politiska rummen 

(Hallin, 1986, s.8). I Irakkriget så avsade sig medier frivilligt sina politiska röster för att 

få rapportera från fronten (Miller, 2004, s.89). Men när det stadiet av kriget var avklarat 

så visade som sagt denna studie att även Bush förlorade sina skrivmaskinssoldater. 

   

En jämförelse mellan denna studie och Vietnamstudien (Vestberg, 2017) visar att 

presskåren i Vietnamkriget inte var lika beroende av militären som källor. Totalt användes 

bara militären som källa vid 10 % av artiklarna och de två sista åren inget alls. Kontrasten 

är stor då rapporteringen från Irakkrigets inledning hade 32,3 % militära källor. Man kan 

också se att källornas attityd till kriget under Vietnamkriget gick från 50 % positiva 1965 

till 14,3 % 1973. Siffrorna påminner om Irakkrigets 51,6 % positiva 2003 till 21,9 % 

2005. Mängden ifrågasatta källor under Vietnamkriget var betydligt högre än i Irak. Totalt 

32,5 % av Vietnamkriget och 14,9 % i Irakstudien. 11,3 % av källorna från 2003 hamnade 

under luppen. 

   

När det gäller artiklarnas attityd till krigets nödvändighet så var det sällsynt att de positiva 

var i majoritet i Vietnamkriget. Redan från det andra året av kriget var majoriteten negativ 

och totalt 50 % av artiklarna var emot kriget och 18,8 % var neutrala. 2003 hade 53,2 % 

av artiklarna en positiv ton till Irakkriget men dessa sjönk kraftigt till 2005.  

 

Denna jämförelse bekräftar att Irakkrigets rapportering var beroende av militära källor på 

ett vis som inte (t. ex) Vietnamkrigets rapportering var. Man ser också misslyckandet med 

att ställa källor till svars. Dock så kan man se likheter med Irak och Vietnam-krigen. 

Samma tendens av att rapporteringen blev mer och mer negativ under förloppet. Men man 

kan konstatera att den mångfacetterade rapportering som var under Vietnamkriget, var 

som bortblåst vid starten av Irakkriget. Den doxa av autonomi och professionalitet som 

att vara vakthundar innebär var borta. Studien visar istället att New York Times var i ett 

läge av beroende av det politiska fältet. Och en stor del av det mediala fältet ter sig ha 

haft samma problem. Att medvetet sända saker som kan vara falska såsom BBC-chefen 

Richard Sambrook medger (Lynch, 2003, s.119). Och att inte rapportera med skepsis när 
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evidensen i krigsanledningarna är så svaga som Brookes och Lewis studie (Brookes, 

Lewis, 2004, ss 132-143) samt denna visar. Det är att kapitulera den professionalisering 

och den doxa mellan fälten som kom i arv från Watergate-generationen.    

 

Vidare forskning skulle vara att ytterligare undersöka hur medier förhåller sig till 

politiken i extremt känsliga lägen. Såsom vid krig och specifika tillfällen där den 

nationella säkerheten är hotad. Eftersom att tidningar så som New York Times publicerade 

ursäktande texter och att medier fick motta svidande kritik för sin del i Irakkriget. Så kan 

man förmoda att de kan stå upp för sin roll i det demokratiska samhället bättre nästa gång. 

Man bör också vidare undersöka hur kapitalismen påverkar rapporteringen.  
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Percent 
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