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TIDSKRIFT

E fter Kuwaitkriget 1990-1991
fick svenska massmedier rätt
hård kritik. Rapporter från SPF, Sty-

relsen för psykologiskt försvar, hävdade
att reportrarna hade spekulerat för mycket,
förenklat kraftmätningen som en kamp
mellan ont och gott. Man ansåg att det
hade varit för litet rapportering om själva
striderna och alltför mycket kommentarer.
Hur en utvärdering denna gång skall se ut
vet vi ännu inte. Ändå borde det gå att
redan nu säga något just om ställningsta-
gandena. Fortfarande anses väl pressen
och etermedierna ha en viktig roll för vår
krishantering.

Ett huvudintryck efter 2003 års krig i
Irak blir att våra massmedier någorlunda
hyggligt genomförde åtminstone vad de
själva hade föresatt sig att åstadkomma.
Det finns ingen välgrundad anledning att
tala om något slags totalt kollektivt miss-
lyckande. Svenska journalister förefaller att
ha tagit till sig tidigare kritik. I vilket fall
som helst har de visat viss förståelse för
krigshanteringens problem inom deras eget
yrkesområde. Den viktigaste frågan gäller
deras ansvar för vad som förmedlades till
oss, något som det finns skäl att återkomma

Massmedier och Irakkonflikten

av redaktör Olof Santesson

till mot slutet. På andra mindre centrala
punkter bör en diskussion snarast gälla
enskildheter och nyanser i olika officiners
skötsel av en stor internationell konflikt.

Till grund för några synpunkter som
här presenteras ligger en översikt över
medierna i det nya Irakkriget, påbörjad för
en utredning som av olika skäl aldrig kom
att genomföras. I praktiken berörs det opi-
nionsbildande materialet i fyra rikstidningar
– Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expres-
sen och Svenska Dagbladet.

När det gäller radion och TV-kanalerna
medger inte underlaget vid detta tillfälle
någon genomlysning. Etermedierna har ju
inte heller drivit någon märkbar linje. Vad
som där har vägts förefaller mindre egen-
producerat och mer ha grundats på stu-
dier av inkommande material. De mest märk-
bara analyserna gjordes dessutom av För-
svarshögskolans inhyrda herrar strategi-
lärare. En tidnings åsikter på ledarsidan,
dess debattsida och kulturmaterial säger
ofta desto mer om den politiska hållningen
hos de ansvariga för olika avdelningar.
Även urvalet på insändarsidan kan ha nå-
got att förtälja om redaktionella värde-
ringar.
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Först då några kvantitativa iakttagel-
ser. Den underliggande genomgången av-
ser tiden från den resolution i FN:s säker-
hetsråd, 1441 den 8 november 2002, då man
enades om att sätta press på Irak, till regi-
mens fall i Bagdad den 9 april 2003. Det
handlar därmed om cirka etthundrafemtio
dygn när Irakkonflikten stod i massmedier-
nas centrum. En summering har gjorts av
antalet artiklar på ledarsidan, ledare såväl
som signerade bidrag. Det har inte skett
med någon vetenskapligt statistisk bear-
betning, och någon klassificering av de
inslagen har heller inte skett. En uträkning
ger hur som helst följande bild av antalet
opinionsbildande artiklar på respektive
tidningars ledarsidor:

Aftonbladet 52
Dagens Nyheter 43
Svenska Dagbladet 33
Expressen 28

Vid några tillfällen har det förekommit flera
artiklar på ledarsidan samma dag. Kvar står
att Aftonbladet har kommenterat Irak var
tredje dag, medan Expressen har kommen-
tarer mindre än var femte dag. Aningen
anmärkningsvärt är att inte en enda kom-
mentar redovisas för Svenska Dagbladet
under hela december månad. När det gäl-
ler TV är det påfallande hur ofta Irakhändel-
serna kom långt ner i både Aktuellt och
Rapport.

Ovan angivna siffror säger inte san-
ningen om de fyra rikstidningarnas intresse
för frågan. Vilka andra problem som har
konkurrerat om innehållet har inte heller
kontrollerats. Om vi har den något lösliga

hypotesen att kritik ger upphov till fler ar-
tiklar än instämmanden, kan materialet kan-
ske ändå tyckas bekräfta bilden av att Af-
tonbladet var den tidning som ihållande
och konsekvent vände sig mot USA:s och
Storbritanniens hållning fram till krigsut-
brottet den 20 mars och fortsatte kritiken
medan anfallen mot Basra och Bagdad på-
gick.

I gengäld är det en vanlig uppfattning
i det USA-kritiska lägret att de tre andra
tidningarna i studien gick på de allierades
krigslinje. Ingen liknande polemik riktades
mot etermedierna med deras mer registre-
rande hållning.

Granskar man texterna litet mer sam-
lat är faktiskt skillnaderna inte så iögonen-
fallande stora. Det kan säkert sägas att
Aftonbladet mest ihärdigt tog ställning
mot Bush-Blair, och tidningen applåderade
också när Frankrike och Tyskland bildade
front mot de två. De övriga tidningarna såg
med desto större bekymmer på hur EU-läg-
ret splittrades. De tre var också mer be-
nägna att skjuta fram Saddam Husseins
skuld för krisen.

Alla tre oroades likt Aftonbladet för
att Förenta nationerna och folkrätten skulle
lida skada. Här kan man nog tala om en
utbredd svensk linje. Och Blair bemöttes
med en helt annan respekt än Bush, även i
Aftonbladet törs man säga. Men när stri-
derna väl började kom alla ledarsidorna att
inta en mer avvaktande hållning. Ingen ville
förmodligen ta risken att ha gjort en kapi-
tal felbedömning av hur kriget skulle ut-
vecklas.

Genomgående för våra massmedier är
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också att de följer en mångårig svensk
politik som sätter Förenta Nationerna i
högsätet. Så har det varit alltsedan Dag
Hammarskjölds tid. Det hör till svensk de-
batt att man betygar att folkrätten måste
följas, samtidigt som ledande kommenta-
tor endast undantagsvis är hemma på om-
rådet. Rätt oreflekterat får de flesta av dem
nöja sig med att ta stöd av landets folkrätts-
experter, av vilka vi faktiskt har rätt många.
Säkrast är sålunda att reservationslöst
medverka till att FN-stadgans krigsförbud
upprätthålls. Självförsvarsrätten får inte
tummas på, och beslut om våldsan-
vändning är ju i stadgan också förbehållet
säkerhetsrådet.

Därför blev det svårt för många att i
samband med Kosovokriget 1999 ta till sig
tanken att folkrätten är föränderlig. Men i
stort sett godtog flertalet under viss vånda
att NATO ingrep med bombningar mot
Slobodan Milosevics förtryckarpolitik. Det
föreföll inte rimligt att ett veto från ett en-
samt Ryssland skulle döma statssamfundet
till overksamhet inför en etnisk rensning.
Resultatet, med den serbiska maktappara-
ten bortdriven, tycktes i efterhand om inte
direkt legitimera bombningarna så åtmins-
tone tysta motståndet mot dem i media-
debatten. Och vid FN:s generalförsamling
på hösten förekom ingen samlad ansträng-
ning att hindra att folkrätten eventuellt kom
på glid.

Den här gången har läget varit annor-
lunda, delvis på grund av USA-adminis-
trationens motiv, där det mest tydliga tyck-
tes vara att man ville ”fullfölja jobbet” mot
Saddam Hussein och avlägsna honom från
makten. Att befria Iraks folk från förtryck

var inte det främsta målet. Oljan var en driv-
kraft. En vanlig svensk misstanke var att
amerikanerna med sin truppkoncentration
runt Irak tänkte gå till angrepp oavsett
säkerhetsrådets uppfattning. Hur som
helst borde svenska massmedier ha kun-
nat göra oss mer vaksamma genom att
trycka hårdare på hur konstlad enigheten i
säkerhetsrådet om resolution 1441 var.

Inga av de studerade massmedierna
reserverade sig det minsta mot Hans Blix
roll i spetsen för de återupptagna under-
sökningar som hade framtvingats som ett
resultat av trycket mot Saddam Hussein.
De amerikanska försöken att åstadkomma
enighet uppfattades alltmer som ett spel
för galleriet, även om utrikesminister Colin
Powell normalt haft god press i Sverige.
Och hur man än såg på Frankrikes och
Rysslands beslutsamhet att stopp en väp-
nad aktion mot Irak framstod det efterhand
som ett faktum att en stor del av säker-
hetsrådet, kanske en majoritet, skulle säga
nej till amerikanerna och britterna.

Några politiker, mest moderater med
Bo Lundgren i spetsen, utvecklade efter-
hand viss förståelse för särskilt Tony Blairs
tes att det räckte med resolution 1441 plus
dussinet tidigare resolutioner. Man var,
som Blair såg det, i sin fulla rätt att agera
med vapen för att återställa den fred och
säkerhet som saken har gällt alltsedan
Kuwaitkriget. Men den sortens argument
lyste mest med sin frånvaro i massmedi-
erna. I den mån som de förekom, då i
Svenska Dagbladet, skedde det tämligen
lågmält och inlindat.

Egendomligt är hur litet svenska me-
dier ansträngde sig att i enlighet med sin
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kritikerroll granska hur regeringen med
statsminister Göran Persson och utrikes-
minister Anna Lindh i främsta linjen han-
terade Irakkrisen. Länge intog de båda po-
litikerna hållningen att bara säkerhetsrå-
det bestämde sig för något så var det bra.
Men under slutet av FN-hanteringen, in-
för ett amerikanskbrittiskt resolutionsför-
slag till stöd för ett väpnat ingripande,
hette det plötsligt att Sverige, om möjlig-
heten förelegat, skulle ha inlagt sitt veto.
Och detta från en socialdemokrati som
länge har predikat att vetot borde bort. Re-
geringen har ju också haft som praxis att
inte kommentera hypotetiska stiuationer,
t ex vad det gäller olika angreppshot mot
Sverige. Det är förvånande att ingen av de
aktuella tidningarna på allvar tog itu med
den nya principlösheten.

En intressant fråga, som medierna re-
dan i våras borde ha kunnat förbereda sig
för, blir hur Sverige kommer att agera vid
höstens generalförsamling. Tystnad då
från en rad länder skulle rimligtvis kunna
uppfattas som att folkrätten börjar glida i
amerikansk riktning, tillåtande väpnande
insatser i förebyggande syfte.

Vi har när detta skrivs på försomma-
ren tid på oss inför ett höstställningsta-
gande, och nu gällde det hur konflikten
hanterades medan den pågick. Frågan är
om inte nyanserna och de mer uppenbara
skillnaderna kom tydligast fram i tidning-
arnas debatt- och kulturmaterial. Här är det
ingen alltför vågad bedömning att de tre
icke-socialistiska tidningarna hade en gan-
ska hygglig åsiktsblandning på sina sidor,
medan USA-kritiken hade ett markant över-

tag i Aftonbladet.
I Svenska Dagbladet skrev företrädare

från de svenska politiska partierna. Detta i
betydligt högre grad än fallet var med Da-
gens Nyheter, som mest använde sin egen
rad av USA-kritiska kulturmedarbetare.
Kritik märktes också mest i DN Debatts
annars överraskande sparsamma Irak-
material. Expressen var ensam om att släppa
fram några av de direkt engagerade ameri-
kanerna som säkerhetsrådgivaren Condo-
leezza Rice och utrikesministern Colin
Powell. Bill Clinton hade en artikel i tid-
ningen liksom han hade i Aftonbladet. I
Expressen skrev också moderaterna Carl
Bildt och Kristina Axén-Olin. Dagen efter
regimens fall i Bagdad analyserade den
berömde brittiske militärskribenten John
Keegan varför Saddam Husseins krigfö-
ring var totalt undermålig.

Hos Aftonbladet var det en formlig
parad av internationellt kända USA-kriti-
ker. Där skrev John Pilger sju gånger, Ed-
ward Said 3 gånger. Vidare presenterade
man kritiker som Noam Chomsky, John le
Carré, Harold Pinter, Arundhati Roy, Kurt
Vonnegut och Naomi Klein. Sean Penn, le-
dande bland Hollywoods krigsmotstån-
dare, kom också till tals. Av kända svenskar
fick Maj Wechselmann, Liza Marklund och
Jan Myrdal – 3 gånger – ta ordet. Men
även Elie Wiesel med en helt annan känsla
för paret Bush/Blair kom till tals.

Vad de här olika urvalen kan ha betytt
för läsarnas förståelse av det som stod på
spel kan säkert diskuteras. Att Aftonbla-
det förde fram tankarna hos en bred intel-
lektuell rörelse är uppenbart, liksom att
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Expressen erbjöd bästa chansen att ta del
av den amerikanska partens egna ord.

I Storbritanniens tidningsvärld, vari-
från många svenska mediamänniskor allt-
jämt hämtar sina ideal, betedde sig exem-
pelvis theTimes likt svenska tidningar. Man
stödde regeringslinjen (likt hela gruppen
Murdochtidningar) men publicerade åtskil-
liga antikrigsresonemang i sina kolumner.

Månaderna före kriget borde rimligt-
vis ha gett fler chanser till god svensk jour-
nalistik. Det kan knappast sägas att våra
massmedier helt lyckades med att redovisa
hur den amerikanska stämningen mot
Saddam Hussein växte fram efter al-Qaidas
terrorangrepp mot New Yorks World Trade
Center och Pentagon utanför Washington.
Neokonservatismen i USA framstod först
som ett alltför litet analyserat fenomen. Vi
var lite till mans oförberedda på att turen
skulle komma till Irak efter Afghanistan.

Kanske borde vi ha fått en bättre hjälp
med att förstå vad som förestod i och med
att president Bush hade ett så starkt stöd
inom båda de stora amerikanska partierna.
Det gick inte att avfärda USA-presiden-
tens bevekelsegrunder med att han var en
religiös fundamentalist. Förklaringar av
kritiken mot USA fick först efter striderna
en mer filosofisk inriktning sedan Judisk
Krönika hade skrivit om antiamerikanism i
ljuset av antisemitism.

Vad de studerade massmedierna
åstadkom med sina egna journalistiska re-
surser är givetvis inte fulländat. Fåtalet sä-
kerhetspolitiska reportrar på tidningarna
gjorde vad de kunde, och det ofta mycket
bra. Men annat material dominerade utbu-
det på utlandssidorna. En svårighet, som

märktes tydligast i TV, var förstås att man
inte var på plats när kriget väl kom. Fast
anställda svenska journalister hade läm-
nat Bagdad, och mycket kom att hänga på
rapporteringen från den nu så berömda
Åsne Seierstad, som även skrev i Dagens
Nyheter. En enstaka reporter som deltog
som ”inbäddad” i de amerikanska trupp-
förbanden, hade likt sina kolleger i detta
arrangemang klara bekymmer.

Det som rapporterades blev med nöd-
vändighet fragmentariskt. Svenska militära
yrkesmän har hörts säga att de fick ut
mycket av de inbäddades skildringar, men
andra tittare och läsare kan rimligtvis inte
ha fått något sammanhang i det som
förmedlades. Vid några tillfällen lyckades
inbäddade reportrar skildra krigets grym-
heter och sådan övergrepp som är blott
alltför vanliga när soldater uppträder un-
der hetsiga och skrämmande förhållanden.
Arabiska etermedier hade här en på sitt sätt
enklare uppgift. De valde att praktiskt ta-
get skildra enbart krigets lidande.

Svenska nyheter präglades som alltid
av vad de stora västliga byråerna åstad-
kom. TV var likaledes traditionellt höggra-
digt beroende av resursstarka eterorgans
satsningar. Denna gång blev det ändå inget
CNN-krig. Företaget hade hårdare konkur-
rens än under Kuwaitkriget. Att bolaget
Fox med sin ohöljt chauvinistiska ton fick
stora åskådarsiffror innebär inte nödvän-
digtvis att den amerikanska allmänheten
genom det bredare nyhetsutbudet blev
bättre informerad än tolv år tidigare.

När ett spektakulärt krig väl har utbru-
tit är det ändå särskilt svårt för massme-
dier i ett litet land att ha ett självständigt
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perspektiv på utvecklingen. Inte ens ame-
rikanska medier med sina mångfaldigt
större resurser anser sig ha kunnat göra
ett gott arbete i Irak. De inbäddades rörel-
sefrihet var, snarast definitionsmässigt,
starkt begränsad. Vad de kunde se var den
egna lilla truppenhetens verksamhet, un-
dantagsvis strid. De andra, som satt i press-
högkvarteret i Qatar, fick ut mycket litet av
de lugna förkunnelserna från den biträ-
dande operationsledaren, brigadgeneralen
Vincent Brooks. I hans framställning gick
kriget hela tiden efter plan, och hans för-

män torde ha varit nöjda med hur
han kontrollerade medialäget.

Svenska massmedier hade lärt
sig av den tidigare kritiken att de
inte fick personifiera kampen som
en kraftmätning mellan George W
Bush och Saddam Hussein, inte
heller teckna Irakkonflikten som en
kamp mellan gott och ont. I och
med att kriget bröt ut ökade risken
för sensationalism på nyhetsplats.
Vi fick läsa om Saddam Husseins
hot om blodiga attacker över hela
världen. Det skrevs att han skulle
skicka ut självmordspiloter. Bag-
dad brinner stod det på en första-
sida, och bilden av andra världs-
krigets förfärande ytbombning må-
lades upp för läsarens inre. Send-
missiler dök upp. Efter några da-
gar kom uppgiften att Saddam
Hussein var svårt skadad och käm-

pade för sitt liv, allt detta sådant som man
på redaktionerna aldrig tycks hinna  kon-
trollera.

Etermedier kan snabbare hinna rätta
till tokigheter, inte behöva vänta till nästa
dag. Än en gång visade sig dock framför
allt etermedierna vara beroende av hjälp
från Försvarshögskolans strategilärare,
trots att dessa stängt taget satt med samma
bedömningsunderlag som de själva. Nå-
gon dialog uppstod inte, journalister mis-
sade chansen att ställa experterna mot väg-
gen eller kritiskt gå tillbaka till deras tidi-
gare bedömningar. Överlag träffade också
de militära bedömarna förstås också mer
rätt i sina spådomar om krigsutvecklingen
än de gjorde i början av Kuwaitkriget.

De inbäddade journalisternas rapporte-
ring blev med nödvändighet fragmenta-
risk. Foto: Jeff Sisto, U.S. Marine Corps
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Vid upprepade tillfällen varnade redak-
törer i små textrutor läsarna för vad som
publicerades. Sådant kändes kanske väl-
kommet. Men detta borde inte ha fått bli
ett slags utväg från besvärliga avgöran-
den. Innebörden är ju att redaktionen med
berått mod presenterade sådant som man
inte tämligen säkert kunde stå för. Frågan
är om läsare och tittare skall låta sig nöjas
med varningssignaler titt och tätt.

Kan vi då med erfarenheter från 2003
års Irakkrig känna oss någorlunda trygga
om att få hjälp att begripa och hantera en
konflikt med tänkbara återverkningar på

oss alla? Man kan hysa en obehaglig miss-
tanke att det finns blottor i den journalis-
tiska professionaliteten.

Stora massmedier har även i åtstram-
ningstider väldiga resurser. De borde kunna
vara i stånd att källkritiskt granska sitt
material och ta ansvaret för sitt fögderi.
Det är för denna deras förmedling som vi
tyr oss till journalisterna i orostider. Höll
de i alla hänseenden måttet under Irak-
krisen? Kanske är det inte vi som skall ställa
frågan. Det är de själva som aldrig får sluta
fråga.

and referred to the primacy of internation-
al law. The Conservatives were to some
extent inclined to accept the Bush-Blair
interpretation of international law, and so
was Svenska Dagbladet – in a somewhat
cautious manner. But the main difference
between the four papers was shown in
their cultural and op-ed pages. Here, anti-
American views were predominant in Af-
tonbladet, whereas the other papers suc-
ceeded in being more evenly balanced.

All the Swedish media had one prob-
lem in common. They were too distant from
the war theatre and were also inclined to
print stories where they were hesitant
about their veracity.

Summary

After the Gulf War, the Swedish media were
subjected to certain criticism. According
to reports from the National Board of
Psychological Defence, they speculated
too much and wrote their articles in a black-
and-white manner. There was too little
straight reporting and also too much
editorialising. And what about the editorial
stance of the media during the recent Iraqi
War?

Four dailies were here examined: Af-
tonbladet  (Soc), Svenska Dagbladet
(Cons), Dagens Nyheter (Lib) and Expres-
sen (Lib). It was found that they all looked
at the conflict through European spec-
tacles. Like the political parties they all
spoke in support of the United Nations

The Swedish Media and the Iraqi Conflict
by Senior Editor Olof Santesson
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