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 Inledning 

Under mitten av nittonhundratalet var världen på många sätt delad. De två supermakterna 

Sovjet och USA delade upp världen i två delar, den kommunistiska och den kapitalistiska. 

Denna maktkamp påverkade hela världen, både direkt och indirekt. I och med Sovjetunionens 

fall var striden vunnen, och den kapitalistiska ideologin kom att dominera. Kina och Ryssland 

har gradvis tagit steg mot ett kapitalistiskt samhällsbygge. Efter millenniet är antalet länder 

som kan kallas kapitalistiska mycket större än de som kan kallas kommunistiska, och många 

kommunistiska idéer som nationalisering, stor offentlig sektor och begränsningar av privat 

ägande är tabu, även i länder som t.ex. Sverige som, åtminstone tidigare, har kallats 

blandekonomi. Samtidigt förekommer kritik mot kapitalismen som allomfattande lösning. 

Bankkris, bostadsbubblor, Greklands ”konkurs” har belyst problem med nuvarande politik. 

Att diskutera alternativ till kapitalism är dock komplicerat, åtminstone i Sverige. Det var inte 

länge sedan Vänsterpartiet hårt kritiserades i media för att partiledaren Lars Ohly inte velat ta 

tydligt avstånd till begreppet ”kommunist”. I Sydamerika, som kontrast, finns det dock flera 

ledare som valt att kalla sig socialister. Den som tydligast, förutom den ”gamla” socialistiska 

ledaren Fidel Castro, fått stå som representant för socialismen i Sydamerika är Hugo Chavez. 

Han har skildrats dels som en autoritär antidemokrat som störtar sitt land Venezuela mot 

ruinens brant, dels som en förkämpe för de fattiga och en motröst mot ökade orättvisor. 

 

Syfte och frågeställning 

Frågan om vem som skriver historien har vart aktuell länge, och syftet med min studie är att 

jag vill se hur Venezuelas president Hugo Chavez skildras i svensk press. Frågeställningen jag 

ämnar att besvara blir därmed: 

Vilka uppfattningar av Hugo Chavez roll i Venezuela under åren 2002 och 2013 möter läsare 

av Sydsvenska Dagbladet och Aftonbladet? 

 

Tidigare forskning 

En bra ingång i svensk massmedieforskning är professor Bengt Johanssons, verksam vid 

Göteborgs Universitet journalistik medier och kommunikation, "Att studera massmediernas 

innehåll - En genomgång av innehållsstudier inom svenskforskning om journalistik, medier & 

kommunikation”. Där visar han bland annat med en upplysande genomgång av på hur olika 

innehållsstudier kan se ut och vilka olika grepp som forskare använt för att analysera 

massmedia. Intressant är hur också det journalistiska språkets betydelse för innehållet 



 

 

 

uppmärksammas. Johansson citerar professor Håkan Hvitfelt, verksam vid institutionen för 

mediestudier vid Stockholms universitet, undersökning "Om den journalistiska formens 

betydelse" där Hvitfelt använder beteckningen "semantiska knep"
1
, d.v.s. språkliga metoder 

för att dölja, framhäva eller förvränga delar av den faktiska verkligheten som beskrivs. De 

semantiska knepen kan dels vara sätt att ta ställning, genom att man t ex väljer att kalla någon 

terrorist eller gerillasoldat ger man negativa respektive positiva associationer. Men det 

vanligaste semantiska knepet är dock att nyhetsspråket dramatiserar händelsen. Man använder 

starkt emotionellt och konnotationsrikt språk. 

 

Kent Asp, professor i journalistik vid Göteborgs Högskola, skriver i sin bok ”Mäktiga 

Massmedier”
2
 att det är ”kumulativiteten” i massmedia som är det centrala vad gäller medias 

förmåga att påverka en läsare, snarare än kortsiktiga effekter på individnivå. Dock, menar 

Asp, måste även de långsiktiga och stora effekterna mätas på individnivå eftersom det endast 

där kan mätas direkta medieeffekter, även om existensen av dessa effekter kan studeras på 

systemnivå. Asp menar att varje kollektivs påverkan kan återspeglas i en individs individuella 

påverkan, hur liten denna påverkan än må vara, och att även om det finns grund för att studera 

effekterna på systemnivå, så kommer dessa studier att mäta resultatet av flera individuella 

effekter och inte en kollektiv påverkan. Asp förespråkar en innehållsanalys, trots att denna är 

tidskrävande, framför en analys av enbart ett sammanfattande budskap eller tendens, t.ex. 

genom att enbart fokusera på politisk färg i ledare och den påvekran denna kan ha på 

mottagarens politiska uppfattning. Asp menar att det som bör studeras snarare är hur 

mottagarens världsuppfattning präglas av mediet. 

 

Asp gör också en genomgång av olika textanalysmodeller. Den deskriptiva innehållsanalysen 

har som syfte att endast beskriva innehållet, men Asp menar dock att det är ovanligt att bara 

beskriva innehållet i sig. Analysen bygger oftast på jämförelser mellan olika 

innehållsegenskaper i tid och rum eller med innehåll i andra steg av 

kommunikationsprocessen. Som exempel kan nämnas jämförelser mellan olika tidningars 

ledarsidor eller nyhetsrapporteringens utveckling över tid. 

 

                                                 
1
 Johansson, Bengt, "Att studera massmediernas innehåll- En genomgång av innehållsstudier inom 

svenskforskning om journalistik, medier & kommunikation", Arbetsrapport nr 37, 1993s.24 
2
 Asp, Kent, ”Mäktiga Massmedier – studier i politisk opinionsbildning”, Akademilitteratur AB, 1986, Kap 1 



 

 

 

Metod 

Hvitfelt ställer upp ett antal utgångspunkter för att analysera nyhetsmedia i sin bok”Nyheterna 

och Verkligheten”
3
, han menar att studiet av nyhetsmedier är en studie av vilken 

verklighetsbild som väljs ut och presenteras av nyhetsmedierna. Stommen delar han upp i dels 

urvalet av händelser som presenteras och den journalistiska och redaktionella bearbetningen 

av de händelser som väljs ut. Han ställer upp ett antal typiska vinklingar som han i en 

opublicerad undersökning kommit fram till genom intervjuer av ca 200 journalister. Jag har 

valt ut de kriterier som är mest relevanta i min studie och kommer att analysera materialet i 

form av en deskriptiv innehållsanalys med dessa i åtanke: 

1. Personifiering: Att rikta uppmärksamheten mot en eller ett litet antal människor 

i ett kollektivt händelseförlopp. 

2. Överdrifter och dramatik: Enskilda, dramatiska händelser förstoras, och även om 

de är en liten del av verkligheten rapporteras de framför andra, mindre dramatiska händelser. 

3. Politisering: Nyheter vinklas utifrån nyhetsmediets politiska inriktning. Fakta 

som stöder egna idéer hålls fram, motsatsen hålls tillbaka. 

4. Negativitet: Negativa händelser väljs ut i urvalet och betonas i bearbetningen. 

5. Skandal och sensation präglar nyheterna (samband med kriterier ovan) 

6. Konflikter och motsättningar i fokus. (samband med dramatisering) 

7. Hot och katastrof – risker förstoras. (samband med dramatisering) 

 

  Källmaterial och avgränsningar 

Jag kommer att studera hur bilden av Hugo Chavez ser ut i svensk media genom att läsa vad 

som skrivs om honom i två svenska tidningar med olika politisk ideologi. Jag strävar inte efter 

att nå fram till en ”sann” bild eller att på djupet undersöka vilken effekt de olika tidningarnas 

skildring har på läsare eller opinion. Jag är däremot intresserad att göra en innehållsanalys 

med fokus på retorik och urval av fakta, som i sin tur ger texten en vinkling av verkligheten. 

Av tidsmässiga skäl har jag valt att studera två tidningar med olika politisk tillhörighet och två 

tidsperioder. Jag kommer av samma anledning inte heller att i nämnvärd grad göra en 

jämförelse av förändringen i mediebild mellan de två årtalen. 

 

De tidsperioder jag kommer att studera är  för det första år 2002, då Hugo Chavez avsattes i 

en dramatisk kupp vilken skildrades på olika sätt i olika medier. Det är också främst från och 

                                                 
3
Hvitfelt, Håkan (1989), ”Nyheterna och Verkligheterna – byggstenar till en teori”, Görteborgs Universitet, 

Rapport 1989:1,s. 105 



 

 

 

med detta år som antalet artiklar om Chavez i svensk press ökar. Jag kommer också att 

studera de artiklar som skrevs efter hans oväntade död 2013, då många medier så att säga 

”sammanfattade” hans politiska gärning och den betydelse han haft för Venezuela. 

 

Jag använder huvudsakligen källor från korrespondenter helt enkelt eftersom dessa är 

vanligast förekommande. Även om tidningar förväntas vara opartiska så finns det redan vid 

en ytlig läsning tydliga skillnader på rapporteringen och den bild som de ger av händelserna 

och Chavez som person utifrån korrespondenternas texter. Tidningens politiska färg avspeglas 

med andra ord i valet av korrespondent och text. Tidningarna använder flera olika 

korrespondenters texter, vilket gör att de enskilda texterna kan skilja sig i politisk färg, där 

vissa texter är mindre tydligt ställningstagande än andra. Jag kommer att försöka ge en 

helhetsbild av tidningsrapporteringen i diskussionen. 

 

Andra artiklar som ingår i studien är de debatterade inläggen på kultursidorna. Särskilt 

Aftonbladets kulturredaktion skriver argumenterande texter som fungerar som debattinlägg 

och torde reflektera tidningens politiska färg. 

 

De ledare som har skrivits angående Chavez i de medier jag valt att studera kommer jag 

givetvis också att studera. Fördelen med dessa är att deras uttryckliga syfte ju är att uttrycka 

opinion, och att kravet på opartiskhet alltså är lägre, vilket bör resultera i mer vinklade texter. 

Jag kommer inte att inkludera artiklar från TT i studien, då dessa strävar efter opartiskhet. 

Man kan visserligen tänka att antalet TT-artiklar som publiceras skulle kunna ”balansera” de 

mer politiskt färgade artiklarna, men här finns i mina ögon en risk för överanalyserande. Även 

andra typer av media, som chattar om ämnet, TV-inslag på tidningarnas web, korta 

omnämningar i sammanfattande krönikor om hela kontinenten och dylikt, kommer att 

utelämnas av samma skäl men också av tidsmässiga begränsningar. 

 

Jag kommer att studera Sydsvenska Dagbladet, med politisk inriktning oberoende liberal, och 

jämföra denna med Aftonbladet, "obunden socialdemokratisk". De två tidningarna 

representerar olika ändar av det politiska spektrat, vilket tydligt märks då de olika 

skribenterna också går i polemik med varandra (se resultatdelen). 

 



 

 

 

 Resultat 

Jag kommer att redovisa resultaten årsvis och varje tidning för sig. Detta gör att det blir lättare 

för läsare att följa diskussionen och den politiska utveckling, men också att jämföra, både 

mellan år och mellan tidningar. 

 

År 2002 

Under detta år avsattes Chavez under dramatiska former. Vilka ord som används för att 

beskriva händelsen skiljer sig något beroende på tidning. USA:s inblandning i avsättningen 

debatteras, det finns ingen officiell sanning annat än att ”USA strävar efter att stödja 

demokratiska krafter i Venezuela”
4
. Huruvida detta innebär att störta Chavez eller stötta 

Chavez, lämnas osagt. Under demonstrationer som föregick avsättandet så dödades och 

skadades ett antal människor. Vilka som sköt, varför och hur många som dog och skadades är 

även detta föremål för debatt
5
. 

 

Aftonbladet 

2002-04-13 

"Folk firar kuppen ute på gatorna" 

 Petter Ovander 

 

Här beskrivs hur folk är ute på gatan och firar efter kuppen mot Hugo Chavez. Senare i 

artikeln påpekas hur landets krigsmakt var ansvarigt och att Chavez förts till 

militäranläggning och blivit satt i husarrest. Det nämns att 15 dog, men inte varför eller vilka 

de döda var. Ovander nämner att kongressen upplöst och att domare avsatts. 

 

2002-04-13 

”Hugo Chavez är ingen Allende” 

Ledare 

 

I denna artikel påpekas att Chavez inte var en demokrat eller stödd av breda folkliga lager. 

Han ingår, enligt Aftonbladet, i en Peron-tradition och hans ”sociala bas hade rämnat” på 

grund av vanskötsel. Demonstrationer möttes av Chavez gevärseld, men fronten mot honom 

var stark. Artikeln avslutas med en undran om kuppen kan leda till demokrati. 

                                                 
4
 Embassy of The United States, 12 April 2002 

5
 Wikipedia,” 2002 Venezuelan coup d'état attempt” 



 

 

 

 

2002-04-16 

”Vem kom på: Vi tar Chavez före Saddam?” 

Annette Kullenberg 

 

Artikeln påpekar att presidenten är demokratiskt vald. Hon målar upp en bild av att media kan 

vilja skildra Chavez på ett oärligt sätt genom att påpeka att han inte stöder USA:s politik i 

Afghanistan. Hon menar att det var något konstigt med de arbetare som dog, och misstänker 

CIA. Hon menar att mycket verkade regisserat i de folkliga demonstrationerna. Hon påpekar 

att den nya presidenten upplösta parlamentet och högsta domstolen och jämför avsättandet av 

Chavez med att Göran Persson skulle bortföras av okända trupper och att Svenskt Näringsliv 

skulle styra istället, ”ungefär så gick det till”. Kullenberg fortsätter med att kritisera svenska 

medier, för att kalla Chavez populist och för tveksamheter i faktarapporteringen angående 

demonstranterna som sköts. Hon menar att USA var inblandat i kuppen, ”det var enklare att 

gripa Chavez” än att ”förinta Saddam”. I avslutningen anar man dock viss skepsis till Chavez,  

efter att citerat Chavez ”- Jag känner inget begär att hämnas” skriver Kullenberg ”vi får väl 

se”. 

 

2002-04-24 

”Så ljög de om Venezuela” 

John Pilger 

 

Artikeln nedan föregås av en ledarkommentar från Aftonbladet. Där refererar de till 

Sydsvenskans artikel som kallat John Pilger och Aftonbladet för ”tokvänster” och skriver att 

de är glada att kunna publicera John Pilgers analys som svar. 

 

Pilger börjar texten med att tala om Venezuelas ”framgångsrika politik” och ”hotet från en 

korrumperad elit”. Kuppen av ”konspiratörer” skildrades ”eländigt” av medier i väst, menar 

Pilger. Han refererar hur engelska medier som fakta återger att prickskyttar i Chavez tjänst var 

ansvariga för dödsskjutningarna under protesterna, använder retorik som ”skolgårdstyrann”, 

”skränande demagog”, ”inte demokrat utan autokrat”. Han menar att media alla går i ett 

ledband utan att rapportera självständigt. Pilger fortsätter med att skriva att Chavez inom 48 

timmar var återinsatt av ”folkets stora massa” som kom från kåkstäderna och trotsade armén 

till stöd för ”demokratiska meriter utan motstycke i Amerika”. Han påpekar att Chavez vunnit 



 

 

 

två presidentval med den största majoriteten på 40 år och senare att han infört reformer som 

gratis sjukvård, minskad arbetslöshet utbildning och kvinnliga rättigheter för Venezuelas 

fattiga ursprungsbefolkning vilket gjort att han hatas av eliten. Vidare påpekar Pilger att det 

inte finns några försvunna människor och att Chavez respekterar mänskliga rättigheter. 

Texten avslutas med att medierna igen skildras som oärliga och att allmänheten inte får del av 

”sanningar som de mäktiga inte tycker om”. 

 

2002-04-28 

”Vad säger de - egentligen?” 

Eduardo Galeano 

 

Galeano påpekar också mediebilden som felaktig och vinklad, ”maskinen begår förräderi”. 

Han understryker de två ”öppna och genomlysta” demokratiska valen där Chavez blev vald. 

Han kallar kuppen för konspiration och menar att media skildrat den på ett vinklat sätt. Han 

menar att Chavez ”rörde de oberörbara” vilket var ett ”kätteri”. Han fortsätter med att betona 

hur media skildrar Chavez, ”den grymma diktatorn som håller sig med en enda politisk 

fånge”, och ironiserar över att ”affärsmannen som ingen hade röstat på” upplöste parlamentet 

och fick börsen att stiga. Han antyder USAs inblandning bl.a. genom att påpeka kupp-

generalernas bakgrund i ”ökända School of the Americas”.  I en jämförelse med Pakistan 

visar han hur media svänger från att skildra en diktator vän med talibaner till att porträttera 

”en modig liberal ledare”. Även situationen i Palestina får illustrera hur världsmedia tar sida 

för väst, d.v.s. USA och Israel. 

 

2002-12-18 

”President Chavez sista jul?” 

Olle Svenning 

 

Artikeln inleds med ett citat som anspelar på att ”gamar” intar presidentpalatset – med 

anspelning på att Chavez mötts av protester med att de fattiga skyddar honom. Senare skildras 

tid en före Chavez som en tid då ”den härskande klassen” berikade sig på oljan, men 

majoriteten ”svalt i sina skjulstäder”. Efter IMF skedde sociala nedskärningar, avskedanden 

med massprotester som resultat, vilket slutade i hundratals döda. Numer, menar Svenning, 

leder medeklassen upproren i en ”egendomlig allians” mellan fack och arbetsgivare. Det är en 

”borgerlig revolt”. Svenning påpekar att Chavez två gånger valts till president i demokratiska 



 

 

 

val, och att han har stöd av de fattiga och respekterar institutionerna, ”gamarna” flockas trots 

detta runt honom. Även katolska kyrkan mobiliserar skriver Svenning, mot hopkoket av 

nationalsim, populism och osmält socialism. 

 

Sammanfattande diskussion 

I Ovanders text får vi veta att ”folk firar på gatorna”. Huruvida detta är ett tecken på att en 

majoritet av befolkningen är positiva till kuppen spekuleras det inte om – då dessa personer 

åtminstone inte syns i artikeln. Det är svårt för läsare att veta hur stödet för Chavez verkligen 

ser ut i de breda lagren, istället skildras de dramatiska inslagen. 

 

I ledaren ”Hugo Chavez är ingen Allende” så visar den undrande formuleringen om kuppen 

kommer att leda till demokrati, att demokrati inte rått i Venezuela tidigare. Det ges inga 

förklaringar på vilket sätt Venezuela är odemokratiska. Även yttranden om att den ”sociala 

basen” rämnat och att landet är vanstyrt lämnas oförklarade, och framstår som något märkliga 

i ljuset av att Chavez bara några dagar senare återinsattes och sedan omvaldes ett antal 

gånger. 

 

Kullenbergs artikel är den första på Aftonbladet som uttrycker en tydlig skepsis mot 

kuppförsöket. Hon går tydligt ut med att kuppen är regisserad av USA, och menar också att 

den svenska rapporteringen av händelsen är vinklad och felaktig. 

 

Pilger fortsätter på Kullenbergs linje med att kritisera rapporteringen i svensk media. Han 

framhåller intressant nog en nära nog motsatt bild från de första artiklarna i Aftonbladdet, 

Pilger menar att Chavez återinsattes av ”den stora massan” och han påpekar att han valts i 

demokratiska val och respekterar mänskliga rättigheter, han skildrar Chavez som offer för en 

konspiration av medier och makthavare i väst och förklarar demonstrationerna vara resultatet 

av en borgerlig allians. Pilger understryker de vinsten i de demokratiska valen, respekten för 

institutionerna och kampen för de fattiga. 

 

Svenning menar att Chavez är demokratiskt vald och att han är de fattigas förkämpe, mot 

”gamarna”, ett minst sagt dramatiskt epitet. Han problematiserar dock till viss del Chavez 

politik genom att kalla den ”ett hopkok av socialism, nationalism och populism” men 

kontrasterar också mot tiden före Chavez som en än värre tid. Han placerar alltså delvis in den 

aktuella situationen i ett sammanhang, om än kortfattat. 



 

 

 

 

Galeano och Pilger har liknande retorik, ”de oberörbara” fattiga och medias felvinkling. 

Galeano har däremot en tydligare vinkling av sin retorik, med  ord som ”kätteri” och genom 

att kalla medievärlden för ”maskinen”. Just hur Chavez skildras i media är dock ämnet för 

flera av texterna, där man tydligt eller med antydningar hänvisar till att det finns en tendens 

att vara hårdare mot Chavez på grund av hans socialistiska ambitioner. 

 

Ledaren står ut en del i Aftonbladets rapportering då den argumenterar för att Chavez inte 

representerade de folkliga lagren och att han är anti-demokrat. Övriga artiklar försvarar annars 

för det mesta Chavez som demokratiskt vald med starkt folkligt, åtminstone de fattigas, stöd. 

 

Sydsvenska Dagbladet 

2002-04-13 

”Adiós, Hugo Chávez”   

Ledare 

 

Ledaren inleds med att kalla John Pilger, Aftonbladets korrespondent, för ”lätt paranoid” med 

”kultstatus hos tokvänstern”. Chavez styre beskrivs som ”vanstyre” som resulterade i 

massprotester ”underifrån”. Chavez vaktstyrka öppnade eld, och en civil övergångsregering 

ersatte Chavez. Sedan beskrivs förloppet som ledde fram till detta, med Chavez som ”gjorde 

tvärtom” gällande värnande av medborgerliga rättigheter, frihet och bekämpande av 

fattigdom. De skriver att konstitutionen skrevs om under ”kuppartade former” och att 

tidningar attackerades. Chavez nämns vara vän med Saddam och Farc-guerillan. Som militär 

är han en del av latinamerikanska icke-demokrater, och beväpnade ”Chavezanhängare” rör sig 

fortfarande i landet. Han hålls ansvarig för sociala orättvisor, svag ekonomi och ett 

”partiväsen i spillror”. Artikeln slutar med att Sydsvenskan konstaterar att det var ”massorna - 

inte USA:s marinkår” som satte stopp för en ny Fidel Castro. 

 

2002-04-15 

”Venezuela: Chavez tillbaka på presidentposten – Gråt för Venezuela” 

Ledare 

 

Här upprepas att det att det var folkliga protester och generalstrejk som ledde till en civil 

övergångsregering. Sedan sägs att oppositionsledaren Carmona tappade militärens stöd då han 



 

 

 

avsatte den valda nationalförsamlingen. Man redovisar opinionsundersökningar som visar att 

70% av innevånarna är emot Chavez. Sedan skriver man att Chavez visserligen är Venezuelas 

konstitutionella legitima president, men att han vill ”montera ned den representativa 

demokratin och ersätta den med en egen”. Chavez citeras också ha sagt att armén är den 

ideala organisationsformen. ”Yttrandefriheten sitter trångt” och Chavezanhängare sägs ha 

anfallit privata media. Man säger att Chavez försökte ta kontroll över media, och att Chavez ”i 

tre år drivit Venezuela mot avgrunden” och att ”en vettlös ekonomisk politik har fördjupat 

misären”. Ledaren avslutas med ”Folket störtade honom. Sedan fick militären kalla fötter. 

Gråt för demokratin Venezuela”. 

 

2002-04-19 

”En lektion i praktisk demokrati” 

Patrik Svensson 

 

Artikeln inleds med ”en kupp är en kupp och en folkvald är en folkvald”. Han understryker att 

Chavez är demokratiskt vald och ifrågasätter att det skulle vara Chavez anhängare som var 

ansvariga för dödsskjutningarna. Han driver tesen att ”Bush förrått demokratin” och skriver 

att Vita Huset hade kontakt med kuppmakarna. Han fortsätter med att redovisa en ursäkt från 

”The New York Times” om deras vinklade rapportering och hyllning av kuppen. Artikeln 

avslutas med att kuppen och återinsättningen är en lektion i ”demokrati i praktiken”. 

 

2002-12-08 

”Venezuela: Tre dödades vid skottlossning” 

Bengt Lindström 

 

I inledningen fastslås att det är oklart vilka som skjutit. Oppositionen och Chavez ger sin syn 

på konflikten, Chavez citeras påpeka strejken som ”ekonomisk terrorism” medan 

oppositionen kallar honom ”tyrann”. Oljestrejken förklaras ledas av storgodsägare, 

industrimagnater och småföretagare. 

 

2002-12-11 

”Venezuela: Strejkerna lamslår landet” 

Bengt Lindström 

 



 

 

 

Artikeln inleds med att problem i Venezuela, som bensinbrist, matbrist, stängda banker, 

skildras. Chavez sägs vara ”instängd i maktens rum” utan att veta hur han ska reagera. 

Oppositionen kräver folkomröstning i februari. Lindström skriver att ”folket har mer bråttom” 

och kräver Chavez omedelbara avgång. Han fortsätter med att skriva att ”den fattiga delen av 

folket” börjat svika Chavez, och att ”de trogna börjat tvivla”. En oljearbetare citeras säga att 

Chavez styr landet som ”sitt eget gods” och att han tvingat människor att jobba. Ett visst hopp 

finns dock, nämligen att regeringen diskuterar möjligheten till nyval. 

 

2002-12-13 

”Venezuela: Brasilien pressar Chavez” 

Bengt Lindström 

 

Lindström skriver att protesterna fortsätter, men lugnare. De som protesterar är medelklass 

och oljearbetare. Den amerikanska samarbetsorganisationen OEA ”konstaterar nöjt” att nyval 

börjat diskuteras. 

 

2002-12-17 

”Mat och bensin bristvaror” 

Bengt Lindström 

 

Artikeln inleds med att beskriva hur protesterna mot Chavez växer. Protestanterna kallar 

Chavez tyrann och kräver nyval. Att det förekommer demonstrationer också för Chavez 

nämns sedan, de fattiga som ser honom som ”folkets man”. Lindström skriver att Chavez 

retas av benämningen tyrann, ty han följer ”konstitutionen som han själv var med och skrev”. 

Sedan skildrar Lindström amerikanernas inblandning i Venezuela, framförallt p.g.a. oljan och 

att de blandar sig i konflikten på ett ”mer öppet sätt”. 

 

Sammanfattande diskussion 

Sydsvenskans inledande ledare är i relation till de andra texterna tydligt vinklad. De 

rapporterar till synes säkert om fakta om vem som sköt i demonstrationerna, Chavez 

vaktstyrka, som i många andra sammanhang framställs som osäkra och motsägande. 

Påståendet att det var massorna och inte militären som stod bakom kuppen står också ut, både 

i förhållande till senare texter publicerade i Sydsvenskan och övrig mediarapportering. 

Sydsvenskan menar också att Chavez bidragit till social polarisering, vilket också det är en 



 

 

 

åsikt som de är relativt ensamma om då även Chavez kritiker brukar medge att klyftorna 

minskat under hans tid vid makten, likväl att Chavez skulle sakna stöd hos 70% av 

befolkningen, enligt en opinionsundersökning, vilken redovisas inte, som i efterhand verkar 

minst sagt misstänkt. 

 

Den artikel som följer på ledaren, skriven av Svensson, framstår i jämförelse med denna 

nästan som en ursäkt. Här sägs att ”en kupp är en kupp” och att mediarapporteringen varit 

vinklad, i likhet med flera av Aftonbladets skribenter, här är det istället en vinst för 

demokratin att Chavez återinsatts. 

 

Lindströms artikelserie inleds med att de båda sidorna i konflikten representeras i skildringen 

av huruvida det är en tyrann eller ekonomisk terrorism som satt igång protester från båda 

sidor. Protesterna säga ledas av den rikare delen av landet. Han lämnar öppet vad gäller 

ansvaret för döda demonstranter till skillnad från den inledande ledaren. 

 

I nästa artikel låter det annorlunda, här är bilden istället att det råder matbrist och misär, och 

att folket börjat svika Chavez. Man får säga att detta är dramatiskt, och att det är svårt att 

verifiera uttalanden som att folket börjat svika. Nyvalet skildras som ett hopp, och den person 

som får komma till tals, personifieringen av demonstrationen, är en oljearbetare som menar att 

Venezuela sköts som Chavez gods, vilket också bidrar till vinklingen. 

 

Lindström redovisar i nästa artikel hur demonstrationerna är lugnare och hur nyval diskuteras 

och men sedan följer en redovisning om att demonstrationerna växer igen, men att det också 

förekommer motdemonstrationer. Han redovisar också Chavez motvilja att kalla nyval, men 

uttrycker skepsis med formuleringen ”som han själv var med och skrev”. Lindström menar 

också att USA:s inblandning inte kan förnekas längre. 

 

2013 

Hugo Chavez dör efter en kort tids sjukdom i cancer. 

 

Aftonbladet 2013 

2013-11-20 

”Sanningar? Tvärtom!” 

John Pilger 



 

 

 

 

Artikeln inleds med att lista ett flertal exempel på hur media, enligt Pilger, skildrat konflikten 

på ett vinklat, oärligt sätt. Han menar att världsmedia och svenska media tydligt väljer sida för 

västerländska regeringar. Angående Venezuela skriver han att ”lagen om tystnad” kan 

tillämpas, där media inte rapporterar annat än den ena sidan av konflikten och därför missar 

”Bushregimens kampanj för att undergräva och störta Hugo Chavez” som kallas för den mest 

demokratiskt valda ledaren i Latinamerika, eller kanske i världen, med nio vunna val. Han 

menar också att Chavez har tagit ställning för de fattiga och omfördelat intäkterna från oljan 

till majoriteten av Venezuelaner. 

 

2013-11-20 

”Propagandakriget om Chavez” 

Jon Weman 

 

Weman inleder med att konstatera att stödet för Chavez minskat såsom andra medier 

rapporterat, men han understryker att stödet fortfarande är inom en ”bekväm segermarginal” 

på 55%. Sedan bemöter han andra mediers kritik gällande Chavez påstådda kontroll av 

medierna med att säga att de privata TV-kanalerna gav dygnet-runt bevakning av 

oppositionens demonstrationer utan att sända något av regeringssidans uttalanden. 

 

2013-11-20 

”Demokrater borde se Venezuelas framtid” 

Åsa Linderborg 

 

Linderborg inleder med att bemöta ett påstående i Dagens Nyheter om att det är 

”antiamerikanska reflexer” som ligger bakom vänsterns stöd för Chavez med att säga att det 

är ”antidemokratiska reflexer” som förklarar högerns stöd för ”skräckregimer” i Latinamerika 

som USA ”installerat”. Hon citerar ironiskt ”folkvald diktator” och menar att det är svenska 

mediers namn på Chavez, som ”valts och omvalts”. Hon listar sedan de invändningar som 

finns mot Chavez och bemöter dem. Vad gäller påståendet om att Chavez styr medierna  

menar Linderborg att Chavez visst har styrt de statliga medierna, och stundtals uttalats sig 

”vanvettigt”, men att de privata medierna varit ”Chavezfientliga” och passar på med att 

påpeka att DN inte har problem med andra mediemonopol. Sedan bemöter hon argumentet att 

Chavez allierat sig med Iran, hon hävdar att detta stämmer men att invändningen faller på att 



 

 

 

västregeringar har lika ”förskräckande” allierade, som Qadaffi. Hon påpekar att Chavez dock 

varken är ”drönarmördare” eller krigsförande. Vad gäller nationaliseringen av oljan menar 

hon att detta är sant men att ändamålet var gott, nämligen reformer som t.ex. fri sjukvård. Hon 

hävdar att detta är vad som är svårast att acceptera för Chavez motståndare, att han ”bröt med 

nyliberalismen”. Sedan listar hon andra, mindre invändningar, som personkulten, vilken hon 

också ogillar, korruption och kriminalitet. Hon vill dock påpeka att analfabetismen minskat 

rejält och att underprivilegierade grupper nu är med i det demokratiska systemet. Artikeln 

avslutas med att Linderborg menar att USA har ”hunsat” Latinamerika men att ”folken börjar 

ta sitt öde i egna händer” och att ”varje demokrat” borde se detta som ett framsteg. 

 

2013-11-20 

”Hugo Chavez var ingen demokrat” 

Anders Lindberg 

 

Lindberg inleder med att återge hur väpnade styrkor stormar ett fängelse och dödar 58 

personer. Detta är enligt Lindberg ”typiskt för fängelser i dagens Venezuela”. I fet stil menar 

han att Venezuela är en ”auktoritär stat” och han citerar UD som sägandes att utomrättsliga 

avrättningar och tortyr förekommer, att rättsstatens principer inte gäller och att journalister 

kastas i fängelse. Han menar att Chavez har fått en ”oförtjänt roll” som ”ikon för vänstern” 

eftersom man inte enligt Lindberg kan bortse från ”förföljelsen av oliktänkande” och brott 

mot de mänskliga rättigheterna. Han menar också att oljan bidragit till att destabilisera 

grannländerna och sponsra Kuba. Han påpekar att det är en autoritär ledare med vänner från 

kalla kriget som dött, ingen frihetshjälte eller demokrat. Lindberg avslutar med att hoppas att 

det nu görs plats för mer ”demokratiskt sinnade krafter”. 

 

Sammanfattande diskussion 

Pilger argumenterar i huvudsak för att Chavez är demokrat. Han stöder sig på valresultaten 

och menar att Chavez skildrats på ett orättvist sätt i västerländsk media. Han menar också att 

omfördelningen av oljeintäkterna varit lyckad. 

 

Även Weman argumenterar för att Chavez har folkligt stöd utifrån valresultatet, även om det 

må ha sjunkit. Han påpekar att de som menat att Chavez kontrollerat media har glömt att de 

finns flertalet privatägda TV-bolag. 

 



 

 

 

Linderborgs artikel bemöter de vanliga argumenten från kritikerna och försöker att motbevisa 

dessa i de fall de är felaktiga. Hon bemöter mer konkret mediebilden av Chavez, och vill visa 

på en mer balanserad bild av honom, inte som en perfekt demokratisk förebild, men inte heller 

som en ”folkvald diktator”. Stilnivån, med retorik som ”hunsat” och ”bröt med 

nyliberalismen” ger vinkling till texten, men Linderborg vill balansera detta med att ge 

kritikerna delvis rätt i sin ”dialog” med kritikerna. 

 

Lindberg inleder på ett dramatiserande sätt med att skildra våld i fängelset. Han menar att 

Chavez tystar kritiker och därför inte kan kallas demokrat. Han hänvisar till Human Rights 

Watch och UD, vilket skänker mer trovärdighet till hans påståenden än om det bara hade varit 

lösa påståenden. Hans artikel står ut bland de andra, då han inte vill se valresultaten, som han 

inte nämner, som ett tecken på demokrati, utan snarare som ett resultat av repression av 

oliktänkande. 

 

Det är två frågor som huvudsakligen diskuteras i Aftonbladet efter Chavez död.  Den första är 

huruvida Chavez var demokrat eller inte. De flesta skribenter menar att han är det med stöd av 

valresultat. Den andra är mediebilden av Chavez, och det orättvisa i denna. 

 

Sydsvenska Dagbladet 2013 

Sydsvenskan har bara en artikel angående Chavez från 2013. 

 

Starka känslor när Chavez begravs 

2013-03-08 

Henrik Brandao Jönsson 

 

Artikeln inleds med en intervjudel, där en kvinna talar om hur mycket bättre det blivit med 

Chavez, hon har fått en dator m.m. Efter detta skildras motsättningarna, och en äldre man ger 

sin syn på vad som kommer att hända om Chavez anhängarna skulle förlora valet, nämligen 

oroligheter. Detta drar åt sig arga blickar från Chavistas (anhängare till Hugo Chavez). 

Artikeln avslutas med en intervju med en fattig kvinna i en favela, och reportern menar att den 

största förändringen efter Chavez är att de fattiga nu fått makt. 

 



 

 

 

Sammanfattande diskussion 

Det är temat demokrati och eventuella förbättringar för de fattiga som står i centrum. Chavez 

anhängare porträtteras som våldsbenägna, men på samma gång så får vi en bild av faktiska 

förbättringar och maktskifte till förmån för de fattiga. 

 

Diskussion 

Om man ser på de två tidningarnas skildringar av tidsperioderna så framkommer skillnader, i 

vissa fall stora sådana, mellan de uppfattningar som en läsare torde få av Hugo Chavez och 

utvecklingen i Venezuela. Sydsvenskans rapportering börjar ofta med att skildra bristen på 

basvaror, nöden hos befolkningen eller demonstrationerna mot Chavez. De använder med 

Hvitfelts ord dramatisering i hög grad, vilket ger en annan bild än texterna i Aftonbladet som 

mer handlar om att Chavez är demokratiskt vald men kontroversiell i västerländsk media, och 

därför orättvist porträtterad i denna. I Sydsvenskans ledare från 15 April 2002 så redovisas en 

minst sagt tveksam opinionsundersökning som skulle visa att 70% av Venezuelas befolkning 

är emot Chavez. I kontrast till siffror som Aftonbladet refererar, att Chavez valdes med 80% 

majoritet, så är detta minst sagt två olika bilder av situationen. Flera av skribenterna på 

Aftonbladet hänvisar till valresultat som argument för att visa på att Chavez är demokratiskt 

vald. Även Sydsvenskan diskuterar huruvida Chavez kan sägas vara demokrat eller inte, men 

når inte samma slutsats som Aftonbladet, utan menar att Chavez strävar mot att montera ned 

det demokratiska systemet.  Bevis på detta menar skribenterna på Sydsvenskan är att Chavez 

kontrollerar media, men också att han är auktoritär och icke-demokratisk, även om detta inte 

beläggs med några egentliga argument annat  än i en artikel som hänvisar till Human Rights 

Watchs och UD. I Aftonbladet får läsaren dock veta att det finns privatägda medieföretag, ett 

faktum som utelämnas av Sydsvenska Dagbladet. Flera av Aftonbladets texter påpekar det 

faktum att Chavez ett flertal gånger omvalts i demokratiska val, vilket endast antyds i 

Sydsvenskans texter. Sydsvenskan underminerar också Chavez folkliga bas, med påpekanden 

som att det var folket som störtade  honom och att han är en ”demokratisk despot” eller att 

han förlorat sina anhängares stöd. De vill hävda att han är impopulär, trots att han väljs och 

omväljs som president, vilket de dock menar är ett resultat av mediemanipulation och ”köpt 

inflytande”, vilket är tecken på personifiering, då det verkar osannolikt att Chavez själv är 

ansvarig för detta.. Denna bild förstärks av att man inleder flera av artiklarna med att skildra 

nöd och demonstrationer mot Chavez. Motdemonstrationer till förmån för Chavez antyds 

endast svagt. Det är svårt att se vilka fakta den odemokratiska, opopulära bilden av Chavez i 

Sydsvenskan grundar sig på. Det är främst relativt vaga argument och påståenden, 



 

 

 

hänvisningar till demonstrationer (motdemonstrationer nämns mer sällan), intervjuer med ett 

fåtal kritiska Venezuelaner och likheter med andra auktoritära ledare som förs upp som 

argument. 

 

Vad gäller både Sydsvenskan och Aftonbladet så är ledarna mer kritiska än vad 

korrespondenternas texter är. Sydsvenskans ledare är mer radikala och hävdar mycket starkare 

att Chavez är auktoritär och icke-demokratisk, och att han för en ”vettlös” politik. Patrik 

Svenssons artikel står ut bland de andra och driver en helt annan linje än ledarna, nämligen att 

”en kupp är en kupp”. Han understryker, till skillnad från ledarna, att Chavez var 

demokratiskt vald, och ifrågasätter Chavezanhängarnas roll som skyldiga för i 

dödsskjutningarna. Han problematiserar också mediebilden som spreds efter kuppen. Förutom 

denna text kan man misstänka att den fakta, den verklighetsbild, som Sydsvenskan väljer att 

presentera för läsarna är redigerad i enlighet med tidningens politiska åskådning. De som 

kommer till tals är Chavez motståndare, man får intrycket av att demonstrationer i stort sett 

bara förekommer mot Chavez och att Venezuelas ekonomi är i fritt fall utan egentliga 

ljusglimtar. Det är svårt för en läsare att förhålla sig till utvecklingen, då långsamma och 

tillbakablickande sammanhang oftast saknas helt. USA:s eventuella inblandning i kuppen 

antyds svagt, men i stort sett framstår kuppen som sagt som en folklig sådan, tvärtemot hur 

den skildras i Aftonbladet, där det tidigt spekuleras om CIA av Kullenberg och senare också 

nämns av andra skribenter. Aftonbladets ledare menar dock i likhet med Sydsvenskans, att 

Chavez är en icke-demokrat, även om de inte går lika långt i kritiken som Sydsvenskan. 

 

I vissa fall kan det synas mycket stora variationer på rapporteringen från Venezuela. Det är en 

stor skillnad på att kalla något för militärkupp eller för folklig revolt. Det är också stor 

skillnad på att vara de fattigas förkämpe och en diktator som förtrycker yttrandefriheten. 

Viktig är dock att komma ihåg att min studie inte tagit med andra nyhetsinslag, som t.ex. 

rapporter från TT, vilka i tidningen ger läsaren en större chans att åtminstone få mer 

information än vad de utvalda artiklarna ger. Men samtidigt så är det svårt att forma en bild av 

ett så komplicerat händelseförlopp i ett land som inte omnämns särdeles ofta i svenskpress 

utifrån TT-artiklar och det är här behovet av kunniga, och  objektiva, analyser från 

korrespondenter och experter kommer in i bilden. Att ledarna väljer att vinkla 

händelseförloppet är hos läsaren underförstått och kanske också önskat, men här måste också 

finnas en journalistisk professionalitet i det att man beaktar en försiktighetsprincip de gånger 



 

 

 

det är svårt att veta fakta. Huruvida denna professionalitet alltid bibehålls är inte upp till mig 

att avgöra, men vissa vitt skilda tolkningar kan höja på ett och annat ögonbryn. 

 

Om man läser mediarapporteringen om Venezuela så är det inte alldeles lätt att veta vad man 

som läsare ska tro om förhållandena i verkligheten. Det är mycket komplicerat att hitta en 

enig bild om vad som egentligen är en demokrati. Räcker det med att man har val? Hur fria 

måste media vara, och hur ska man bedöma vinklade privata media? Om man börjar läsa 

rapporteringen från Venezuela så slås man av hur media som Sydsvenska Dagbladet(och flera 

med dem), kan kalla Chavez för auktoritär och i det närmaste diktator, medan ”The Carter 

Center” som arbetar med demokratifrågor citeras rörande valprocessen i Venezuela sägande 

“As a matter of fact, of the 92 elections that we’ve monitored, I would say that the election 

process in Venezuela is the best in the world.”
6
. Det är inte heller lätt att hitta sanningen om 

Hugo Chavez, om det nu fanns en sådan. Detta är heller inte målet med min studie, men om 

det vore det så vore det minst sagt vanskligt att leta efter den i svensk press. 

 

                                                 
6
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