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Abstract 
 

Den 21 december 1989 inledde USA en stor militär operation mot Panama, kallad ”Operation 

Rättvis Sak” (”Operation Just Cause”) för att att avsätta och tillfångata den panamanska 

ledaren General Manuel Noriega.  

 Min undersökning går ut på att kartlägga hur tre svenska dagstidningar med olika 

ideologiska värdegrunder rapporterade om Panamainvasionen och framförallt hur de 

skildrade USA som aktör vid denna invasion. För att uppnå detta har en metod som tar 

avstamp i kritisk diskursanalys och deduktiv aktörsteori tillämpats. Uppsatsens analys 

relaterar upptäckterna och resultaten till ett teoretiskt ramverk som behandlar medias makt 

över sina läsare, medias mål att vara objektiv och medias roll för demokratin.    

 Jag drar slutsatsen att de svenska dagstidningarna i detta fall har skildrat 

Panamainvasionen subjektivt på grund av olika ideologiska värdegrunder. Framförallt finns 

det avvikelser från objektiviteten i rapporteringen om vilket perspektiv invasionen beskrivs 

utifrån. I några fall är det också skillnad på artiklarnas språkbruk. Emellertid anser jag att de 

undersökta tidningarna inte har varit subjektiva på ett sätt som får konsekvenser på den fria 

åsiktsbildningen och det fria ordet och i ett större perspektiv på demokratin.   
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1 Introduktionskapitel 

1.1 Inledning 
Efter midnatt den 20 december år 1989 anföll USA Panama med den största militärstyrkan 

sedan Vietnamkriget. Trots att panamaregimens demokratiska natur kan ifrågasättas blev 

reaktionerna från omvärlden starka då USA bröt mot internationell lag. USAs historia med 

Syd-och Centralamerika, och speciellt med Panama, är dessutom lång och infekterad.1 Denna 

uppsats kommer att undersöka hur Panamainvasionen skildrades av tre svenska dagstidningar 

vars ideologiska tillhörighet skiljer sig från varandra. Skildringarna kommer att  undersökas i 

relation till den teoretiska utgångspunkten att mediepolitikens främsta mål är att stärka och 

fördjupa den svenska demokratin och att journalistik ska var objektiv, faktabaserad och 

rapportera från alla sidor i en konflikt.2 Syftet är att undersöka om USAs Panamainvasion 

vinklades och skildrades olika på grund av tidningarnas politiska värderingar; framförallt är 

det tidningarnas skildring av USA som aktör som är huvudfokus. USA har alltid uppfattats 

som starkt kapitalistiskt och anti-kommunistiskt och jag vill därför se hur svenska tidningar 

med olika ideologiska värdegrunder skildrar landet i ett politiskt sammanhang för att i ett 

större perspektiv utröna hur objektiv svensk media är. 

 Personligen har jag alltid varit mycket intresserad av politisk historia. Jag tycker 

också att mediarelaterade studier är mycket intressant då det idag finns en omfattande debatt 

om en vinklad svensk media. I en tidigare uppsats genomförde jag en liknande studie 

angående svensk medias rapportering om Grisbuktsinvasionen och blev fascinerad av ämnet. 

Att kunna kombinera politisk historia och svensk nyhetsrapportering är därför ett utmärkt val 

av examensarbete både ur en historisk, en nutida och en personlig aspekt.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Uppsatsens främsta syfte är att undersöka hur tre svenska dagstidningar med olika 

ideologiska värdegrunder skildrar USAs Panamainvasion. Konkret undersöks det om svensk 

media och journalister vinklade sin nyhetsrapportering på grund av olika politiska åsikter. Ett 

underliggande syfte är att undersöka hur USA framställs som aktör och om denna skildring 

har varit okritisk eller kritisk.  

1 Weeks and Gunson Panama-made in the USA, 1991, s. 1-3. 
2 Strömbäck och Nord Reporting more, informing less-a comparison of the Swedish media coverage of 
September 11 and the wars in Afghanistan and Iraq, 2006, s. 90 och Asp i Uppdraget-journalistiken och den 
moderna demokratin, 1992, s. 9. 
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Undersökningen kommer att genomföras i bakgrund till diskussionen om oberoende 

journalism, mediakritik och medias inverkan på demokratin. Ämnena har fått allt större 

uppmärksamhet sedan mitten av 1900-talet då debatten om journalisters objektivitet och 

kravet att nyhetsverksamheten skulle präglas av objektivitet tog fart.3 Innan 1900-talets mitt 

var det vanligt att journalister skildrade nyheter subjektivt och utifrån sina egna ideologiska 

värdegrunder. Idag finns det teoretiska riktlinjer för media och journalistik som innebär att 

nyhetsförmedlingen ska vara faktabaserad, belysa olika perspektiv och präglas av 

objektivitet. Många forskare pekar också på medias oerhörda inverkan på opinionsmiljön och 

i ett större perspektiv även på demokratin, varför riktlinjerna är oerhört viktiga. 

Denna uppsats kan förhoppningsvis därför bidra till diskussionen om svensk medias 

objektivitet. 

 I bakgrund till denna problematisering blir frågeställningen: 

  

Hur skildrades USAs Panamainvasion i svensk media? 

• På vilket sätt skildrar tidningarna Panamainvasionen på en makro-och 

mikrostrukturell nivå?  

• Har USA skildrats kritiskt eller okritiskt som aktör? 

• Baserat på tidningsartiklarna, har läsarna kunnat bilda sig en objektiv uppfattning om 

Panamainvasionen? 

 

  

3 Weibull och Hadenius Massmedier, en bok om press, radio och tv, Falun 2003 s. 373. 
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2 Metod  
Metoden för denna uppsatsen är framförallt kvalitativ då jag har läst och analyserat 

tidningsartiklar. Metodologiskt är det framförallt en diskursanalys både på en 

makrostrukturell och en mikrostrukturell nivå som har applicerats. Dessa nivåer är utvecklade 

nedan. Kent Asps deduktiva aktörsteori har även tillämpats då syftet också är att studera om 

USA som aktör har blivit kritiskt eller okritiskt skildrat baserat på hur sakfrågeobjektet 

(Panamainvasionen) och aktörsobjektet (USA) framställs genom perspektiv, struktur och 

språk. Analysen har också ett kvantitativ inslag då antalet artiklar i tidningarna och hur 

många källor de använt sig av har jämförts. Uppsatsens analys är genomgående komparativ 

vilket kommer att klargöras nedan. 

  Generellt sätt är diskursanalys en omfattande kvalitativ metod varför en 

kombinationssmetod kan anses problematisk. Jag har valt att kombinera metoder av två 

anledningar; 1) det blir enklare för mig att svara på min frågeställning, och 2) många forskare 

hävdar att man ökar studiens validitet genom att kombinera metoder.4 

 Analysen är strukturerad så att tidningarna kommer undersökas var för sig. För att det 

ska vara så enkelt som möjligt för läsaren att se skillnader eller likheter mellan artiklarna är 

många citat, framförallt blockcitat, markerade och sedan analyserade. 

2.1 Diskursanalys  
Eftersom min frågeställning delvis undersöker ur vilket perspektiv verkligheten beskrivs 

handlar detta om ideologikritik. Därför har jag valt den kritiska diskursanalysen som specifik 

inriktning inom diskursanalysen. Det finns många likheter mellan ideologikritik och kritisk 

diskursanalys och Berglez menar att ideologikritik fungerar som teoretisk utgångspunkt för 

kritisk diskursanalys.5 Analyser av nyheters ideologi innebär att man undersöker 

journalistikens produktion och reproduktion av en viss verklighetsuppfattning, tradition eller 

värdering vilket har sin utgångspunkt i språkets och den sociala språkanvändningens 

ideologiproducerande funktioner. Berglez menar att människan skapar representationer av 

verkligheten då språket inte är reflektioner av en redan existerande verklighet utan istället 

skapar en verklighet.6 Att tillämpa ett ideologikritiskt perspektiv handlar om att ställa sig 

frågan; varför är texten som den är, eller ”How is the text designed, why is it designed in this 

4 Read och Marsh (2002) Combining Quantitative and Qualitative methods, 2002, s. 237. 
5 Ibid, s. 196. 
5 Ibid, s. 19. 
6 Ibid, s. 197. 
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way, and how else could it have been designed?”.7 Grunden här är lik gestaltningsteorin som 

är utvecklad i det teoretiska kapitlet.  

 Analysen av ideologi i nyhetstexter har inte nödvändigtvis som mål att visa vilken 

verklighetsrepresentation som är rätt eller fel eller sann eller falsk, utan vill snarare visa 

vilket verklighetsperspektiv som har en dominerande ställning i relation till andra perspektiv. 

Ett exempel på detta är hur militärinventioner i till exempel Mellanöstern har förklarats av 

Västmakter genom att påstå att de sker i demokratins namn, vilket vidare har förmedlats av 

viss media.8 Detta kan också appliceras på ämnet för denna uppsats då USA förklarade 

Panamainvasionen genom att hävda att de försvarade demokratin och amerikanska 

medborgare. Som vi kommer att se i det historiska kapitlet fanns det andra mer ”reella” 

orsaker till invasionen.9  

 Van Dijk (1988) som tillhör avantgardet inom nyhetsanalysen menar att nyhetsdiskurs 

och nyhetsartiklar inte bör ses som en slumpmässig kombination av bokstäver, utan att texten 

är strukturerad och att närvaron av struktur möjliggör socialt meningsskapande. Likaså 

skriver Boreus och Bergström (2005) att diskursanalysen kan omfatta en syn på och en 

användning av språk som innebär att språket inte anses vara ett objektivt medel för 

kommunikation. Däremot avvisar diskursanalysen inte existensen av en ”verklighet där 

ute”.10 Betydelsen finns dock inte i texten, utan skapas genom tolkningen som läsaren gör av 

den information som hon eller han får. Sammanfattningsvis handlar alltså en kritisk 

diskursanalys av nyhetstexter om att kartlägga subtila meningar, opinioner och värderingar.11 

 Diskursanalys som metod innebär att man analyserar texter på ett specifikt sätt vilken 

kan ta en mängd olika former. I analysen av nyhetstexter menar van Dijk att genom en 

textorienterad kritisk diskursanalys studeras texten både på makro- och mikrostrukturell nivå. 

Den makrostrukturella nivån baseras på nyhetstextens tematiska och schematiska struktur 

vilka båda har undersökts. Den tematiska strukturen baseras på en hierarkisk organisering av 

de händelser eller ämnen som blir föremål för den aktuella verklighetsbeskrivningen. Ju 

mindre relevant en del i nyhetssammanhanget är, desto mindre uppmärksamhet får den i 

relation till huvudhändelsen som ofta hamnar i rubrik och ingress.12 Schematisk struktur är 

7 Read och Marsh (2002) Combining Quantitative and Qualitative methods, 2002, s. 203. 
8 Berglez (2000) i Ekström och Larsson Metoder i kommunikationsvetenskap, 2000, s. 198-199. 
9 Se även s. 12. 
10 Bergström och Boréus Textens mening och makt-metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, 2005, s. 234-
235. 
11 Berglez (2000) i Ekström och Larsson Metoder i kommunikationsvetenskap, 2000, s. 203. 
12 Ibid, s. 204. 
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lik den tematiska men handlar specifikt om hur den aktuella tematiska strukturen konstrueras; 

vilka aktörer och vilka verklighetsperspektiv framträder i första hand? 

Bilderna som förekommer i artiklarna är även uppmärksammade i analysen. Det är inte inom 

uppsatsens syfte att genomföra en ingående bildanalys men valet av bilder i en nyhetsartikel 

anser jag analytiskt kan falla in under en schematisk makrostrukturell nivå. Detta stöds också 

av Bergström och Boreus som skriver att diskurs kan defineras som ”hela den praktik som 

frambringar en viss typ av yttranden”.13 Likväl menar bildskaparen Rene Magritte att bilden 

är ett språk och att bilder läses som text, och att samtliga journalister som skriver eller visar 

bilder i medier gör subtila tolkningar av hur de uppfattar världen. 14 

Genom att studera den makrostrukturella nivån belyses också dagsordningsteorin. Denna 

menar att de händelser och aktörer som får mest plats i en artikel uppfattas också som 

viktigast för läsaren. dagsordningsteorin är precis som gestaltningsteorin mer utvecklad i det  

teoretiska kapitlet.  

 Analys på mikrostrukturell nivå innefattar analys på detaljnivå, där fokus läggs på 

koherens, implikationer och stilmässiga faktorer. En analys på en mikrostrukturell nivå är 

mycket omfattande och innehåller många moment varför jag har valt att fokusera på att 

analysera de stilmässiga faktorerna i artiklarnas språk. Detta syftar således på att 

uppmärksamma vilka ord journalisten använder för att beteckna en speciell händelse vilket 

även kallas en lexikansk analys. Den lexikala analytiska utgångspunkten är att valet att 

använda ett särskilt ord för att beteckna någonting kan rymma sociokulturella och ideologiska 

innebörder.15  

2.2 Deduktiv aktörsteori 
Kent Asp utvecklar sin deduktiva aktörsteori i boken Rättvisa nyhetsmedier-partiskheten i  

2006 års medievalrörelse (2006). Grundantagandet i denna är att den enskilde individens 

åsikt avgörs av hur denne uppfattar och värderar två objekt i den politiska världen: aktörer 

och sakfrågor. Utifrån detta menar Asp att det framförallt finns tre större sätt en aktör kan 

gynnas eller missgynnas på i media.16 Två av dessa sätt är viktiga då det är dessa som har 

använts i analysen. Det första av de två sätten är att en aktör kan missgynnas eller gynnas 

genom den bild som framställs av aktören som aktörsobjekt genom 1) den uppmärksamhet 

man får, 2) det sätt på vilket man framställs, och 3) genom det sätt som man relateras till 

13Bergström och Boreus Textens mening och makt-metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, 2005, s. 225. 
14 Ibid, s. 141. 
15 Berglez (2000) i Ekström och Larsson Metoder i kommunikationsvetenskap, 2000, s. 205-206. 
16 Asp Rättvisa nyhetsmedier-partiskheten under 2006 års valrörelse, 2006, s. 33-34. 
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andra aktörer. I denna uppsats är det alltså USA som är aktörsobjekt. Det andra sättet en aktör 

kan missgynnas eller gynnas på är genom den bild som medierna ger av sakfrågeobjektet. 

Här kan man som aktör missgynnas eller gynnas genom 1) den uppmärksamheten frågan får, 

och 2) hur frågan framställs. Sakfrågeobjektet här är Panamainvasionen.17  

 Asps aktörsteori är lik de tematiska och schematiska strukturerna i den 

makrostrukturella nivån i en diskursanalys då de båda har utgångspunkt i betydelsen av 

strukturen i texten. Jag anser att skillnaden är att man genom aktörsteorin kan på ett mer 

direkt sätt utläsa hur USA som aktör skildras genom att undersöka hur aktörsobjektet och 

sakfrågeobjekt framställs. Ur diskursanalysen kan man utläsa subtila värderingar från ett 

större perspektiv. Aktörsteorin fungerar då nästan som en genväg av diskursanalysen. 

 På samma sätt finns det likheter mellan aktörsteorin och dagsordningsteorin. 

Skillnaden mellan dessa två är att dagsordningsteorin utgår ifrån att desto mer 

uppmärksamhet en fråga eller en aktör får desto viktigare blir detta för läsaren. Aktörsteorin 

har inte på samma sätt en hypotes utan kräver en bakomliggande teori om när ett 

missgynnande eller gynnande förekommer.18 Detta är också anledningen till att jag väljer att 

ha aktörsteorin som metod medan dagsordningsteorin beskrivs i det teoretiska kapitlet. 

Upptäckterna i analysen är dock också relaterade till dagsordingsteorin för att läsaren ska 

kunna se hur mycket uppmärksamhet de olika tidningarna ger invasionen. 

2.3 En komparativ ansats  
Analysen är komparativt strukturerad då artiklarna som behandlar Panamainvasionen har 

jämförts med upptäckterna ifrån en tidigare studie om Grisbuktsinvasionen. Då de båda 

uppsatserna delvis använder sig av samma källor tas vissa upptäckter ifrån studien om 

Grisbuktsinvasionen upp i analysen för att antingen stärka resultaten eller för att visa 

skillnader. Syftet med att presentera dessa upptäckter är att ge läsaren ett perspektiv på hur 

svensk media agerat vid ett tidigare liknande tillfälle. Det är också relevant då det i båda 

fallen handlar om en invasion i Latinamerika gjord av USA. Det är även en intressant 

jämförelse då fallen skiljer sig avsevärt i relation till bakgrund och ideologi. 

 Artiklarna i de tre olika dagstidningarna jämförs även med varandra eftersom jag 

anser att det då är lättare att utläsa skillnader i diskursen. Har läsaren ingenting att jämföra 

med är det lätt att denna uppfattar det som skildras som den riktiga och dominerande 

verklighetsbeskrivningen. Detta är något jag själv upplevde innan jag hade läst alla artiklar. 

17 Asp Rättvisa nyhetsmedier-partiskheten under 2006 års valrörelse, 2006, s. 33-34. 
18 Ibid, s. 34. 
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Ekström och Larsson stärker denna metod då de menar att det utmärkande i en situation är 

lättare att upptäcka om det kan ställas i kontrast till en annan. De hävdar också att: ”Den 

komparativa ansatsen skapar förutsättningar för intressanta analyser av skillnader och 

likheter”.19  

  

19 Ekström och Larsson Metoder i kommunikationsvetenskap, 2000, s. 42. 
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3 Material och avgränsningar 
Lunds Universitetsbibliotek har en omfattande tidningssamling på mikrofilm vilken utgör 

arkivet för uppsatsens källor. Källmaterialet är ett antal olika artiklar från tre olika svenska 

dagstidningar; Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Arbetet. Urvalet är baserat på tre 

anledningar. 1) Tidningarna har vitt skilda ideologiska värdegrunder, Svenska Dagbladet var 

så långt fram som 1977 högerns tidning och har sedan dess betecknat sig som oberoende 

moderat, Dagens Nyheter betecknade sig som oberoende under 1989 och Arbetet var 

socialdemokratisk. 2) Tidningarna räckte ut till en stor publik då de hade många 

prenumeranter och många läsare. Detta innebär att att deras inverkan på opinionssmiljön och 

demokratin var större än småskaliga tidningar. 3) Tidningarna hade en utvecklad utrikesdel 

vilket innebar att jag med stor sannolikhet skulle hitta artiklar om invasionen. 

 I analysen av Arbetet uppstod ett problem då det fanns två olika upplagor av 

tidningen. Den ena upplagan var den jag först trodde var den enda som existerade och som 

rapporterade mycket lite om Panamainvasionen. Detta visade sig senare vara Arbetet Väst 

vilken hade en lokal inriktning. Den andra upplagan är rikstäckande och har ett helt annat 

fokus än Västupplagan. Båda upplagorna kommer att analyseras eftersom de hade samma 

utgivare och värdegrund och för att de tillsammans utgjorde den största skånska 

dagstidningen i slutet av 1980-talet.20 

 Från början var det tänkt att artiklar skrivna av en kommunistisk tidning skulle 

användas för att analysen skulle få en så bred ideologisk grund som möjligt. I uppsatsen om 

Grisbuktsinvasionen analyserades artiklar ifrån Norrskensflamman. Dock gjorde en 

begränsad tillgång till källmaterial detta problematiskt då varken Norrskensflammans, eller 

andra tänkta tidningars (Proletärens eller Arbetarens) upplagor var mikrofilmatiserade. De 

utgjorde inte heller en allmän informationsbas då de varken var dagstidningar eller tidningar 

med många prenumeranter. Dessa tidningar skiljer sig därför avsevärt ifrån de andra tre. 21 

 Som alla människor är jag från början subjektiv; jag har redan en uppfattning om vad 

jag kommer att hitta och jag har dessutom en stark personlig politisk åsikt. Jag har försökt att 

vara objektiv och att strikt följa metoden i utförandet av min analys för att motverka detta 

potentiella partiska problem. Tidningarna var beroende av varandra och de var definitivt 

beroende av andra källor eftersom (vad jag kan utläsa) inte någon av journalisterna var på 

plats i Panama under invasionen. Beroendekritiken är beaktad och jag har också haft i åtanke 

20 Lunds Universitetsbiblioteks Tidningsarkiv, Årskatalog, 1989, Arbetet och Arbetet Väst. 
21 Lunds Universitetsbiblioteks Tidningsarkiv, Årskatalog, 1989, Norrskensflamman, Arbetaren, Proletären. 
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att läsa utifrån ett rimlighetsperspektiv; information som inte stämmer överens i de tre 

tidningarna eller information som låter orimlig är uppmärksammad.  

 En av uppsatsens avgränsningar är antalet dagars nyhetsrapportering som ska 

analyseras. Från början var tanken att använda artiklar som var skrivna från den 21 december 

och några dagar framåt. På grund av att jag ville se hur tidningarna skildrar invasionen med 

så lite solid fakta som möjligt, för att kunna urskilja en eventuell spekulativ underton,  och på 

grund av att metoden som tillämpats är omfattande togs beslutet att endast analysera artiklar 

som är skrivna dagen efter invasionen. Trots att källmaterialet inte är stort blev analysen ändå 

omfattande. Bergström och Boreus visar också detta då de menar att en språklig detaljerad 

analys inte lämpar sig på ett stort källmaterial.22 Med tanke på detta, tidsaspekten och 

uppsatsens ordavgränsning kan heller inte fler tidningar användas. Därför är tre tidningar med 

olika ideologiska grunder valda för att få ett så brett perspektiv som möjligt. 

 En annan avgränsning är USAs, Latinamerikas och Panamas historia. Som nämnts i 

bakgrundskapitlet är det viktigt att ge läsarna en kontext men ländernas historia är lång och 

invecklad och det är därför utanför uppsatsens kapacitet att utveckla historien ingående. 

 

  

22 Berglez (2000) i Ekström och Larsson Metoder i kommunikationsvetenskap, 2000, s. 213. 
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4 Historisk Bakgrund 
I detta kapitel ges en överblick av USAs och Latinamerikas gemensamma historia. Den 

fullkomliga historien är alltför omfattande för att rättvist kunna beskrivas inom ramen för 

denna uppsats. Det är emellertid viktigt att mina läsare har en viss förståelse om ämnet för att 

kunna få en uppfattning om Panamainvasionens bakomliggande orsaker och konsekvenser.  

 

4.1 USA i en Latinamerikansk kontext 
Redan 1823 varnade den dåvarande presidenten James Monroe europeiska makter för att 

politiskt närma sig Latinamerika. Sedan dess har USA av olika anledningar haft intresse av 

kontinenten. Framförallt är det emellertid historien USA har med Latinamerika under 1900-

talet som är mest känd; ett belysande exempel är att 30 olika militära ingripanden 

genomfördes av USA mellan 1898 och 1934. I synnerhet är det tiden sedan slutet av andra 

världskriget och början av kalla kriget som är mest kontroversiell och det är här de starkaste 

känslorna mot USA i Latinamerika har uppkommit.23 

 Den första militära interventionen USA genomförde i regionen i ett kalla-kriget-

sammanhang och i det kända ”kriget mot kommunismen” var i Guatemala år 1954 under 

president Eisenhower.24 Knappt 10 år senare år 1961 gav John F Kennedy ett tal till folket i 

USA; the ”decade of development” skulle bli verklighet och USA skulle stödja ekonomisk 

och social utveckling till de geografiskt närliggande områdena Latinamerika. Den officiella 

anledningen till ”the decade of development” var att främja det ekonomiska samarbetet 

mellan USA och Latinamerika och bekämpa fattigdom. Projektet kallades  ”the Alliance for 

Progress”. De inofficiella anledningarna till både detta, andra ingripanden och målsättningar 

har dock varit mer debatterade och många menar att USA har lagt sig i andra länders 

nationella angelägenheter oavsett konsekevenser och internationella lagar bara det har passat 

USAs egna intressen angående politik, naturresurser eller säkerhet.25 I boken Forgotten 

continent- the battle for Latin America’s soul menar författaren till och med att ingripandet i 

Guatemala år 1954 fick oerhört negativa konsekvenser för den demokratiska utvecklingen på 

hela kontinenten, trots att den officiella retoriken till många militära ingripanden har varit att 

genom kriget mot kommunismen främja demokratin.26   

23 Reid Forgotten Continent-Battle for Latin America’s soul, 2007, s. 86-87. 
24 Ibid, s. 81. 
25 Ibid, s. 88-89. 
26 Ibid, s. 81, 85.  
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Panamainvasionen står utanför både kriget mot kommunismen och kalla kriget.27 Som 

nämnts tidigare är USAs bakgrund i Latinamerika dock viktig att ha en uppfattning om då det 

finns starka åsikter om USA i många delar av världen, också utanför Latinamerika, när det 

kommer till detta sammanhang. 

4.2 USA och Panamainvasionen 
Panamainvasionen började den 20 december 1989 och förlitade sig starkt på en 

oproportionerlig och överväldigande militär kraft. Det var med över 26000 amerikanska 

militärer i invasionen den största militära aktionen sedan Vietnamkriget.28 Vad var det som 

hände den 20e december och varför? Vad var bakgrunden och orsakerna till invasionen? 

 Trots att USAs gemensamma historia med Panama sträcker sig längre tillbaka i tiden 

väljer jag 1846 som startpunkt för detta kapitel eftersom det var då USA fick ett omfattande 

intresse i Panama. Här fick USA rätten av Colombia, som Panama då tillhörde, att på järnväg 

transportera varor genom landet. Bara 10 år senare, år 1856, inträffade den första 

amerikanska militära invasionen av Panama på grund av oroligheter på denna järnväg; 

amerikanska arbetare fick bättre betalt än inhemska och många panamaner blev också av med 

sina jobb till fördel för amerikaner. Läget lugnade dock ner sig men år 1903, efter en fransk 

idé och ett misslyckat försök att bygga en kanal, ville Colombia trots allt inte låta USA ta 

över denna idé. Detta ledde till att USA började stötta den panamanska 

självständighetsrörelsen på villkoret att de skulle få rätten att få bygga en kanal. 29   

 Oavsett vad man har för åsikt om Panamas självständighet visar USAs stöd på vikten 

av att få sina egna intressen uppfyllda. Det finns även de forskare och debattörer som menar 

att så länge USAs önskemål uppfylldes kunde de bryta internationell lag.30  

 Panama blev med USAs ingripande självständigt från Colombia (vars ingripande i sig 

anses vara ett internationellt övergrepp)31 men priset för självständigheten var högt; USA fick 

all rätt till att använda kanalen, de fick rätt till att när som helst gripa in militärt, de avsatte all 

panamansk inflytelserik personal ifrån Kanalzonen och tvingade landet att nästan fullkomligt 

avveckla sin militär. Resultatet blev USAs fullständiga dominans över Panama och då också 

över kanalen.32 Sedan dess har Panama på olika sätt varit underordnat USA. Konklusionen är 

27 Soderlund et al Cheerleader or Critic? Television News Coverage in Canada and the United States of the US 
Invasion of Panama, 1994, s. 584. 
28 Weeks and Gunson Panama-made in the USA, 1991, s. 3-4. 
29 Ibid, s. 21-23. 
30 Anrup USA:s intervention i Panama, s. 8-9. 
31 Ibid, s. 7. 
32 Weeks and Gunson Panama-made in the USA, 1991, s. 24-25. 
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att stora delar av Panamas befolkning alltid har känt sig underställda USA och att USA alltid 

har utövat den makten de har haft maximalt. Detta är heller inte ett faktum isolerat till 

Panama. Weeks och Gunson i Panama-Made in the USA  menar att nationalism i 

Latinamerika i hög grad grundar sig i amerikanskt inflytande. I Panama är anti-amerikanska 

känslor basen i nationalismen på grund av den uppenbara kontrollen av kanalen sedan 1903.33    

 År 1989 gav George Bush, den dåvarande amerikanska presidenten, framförallt fyra 

anledningar till invasionen; 1) att skydda amerikanska liv i Panama, 2) att skydda demokratin 

i Panama, 3) att slå ner på drogsmugglingen (framförallt genom att ta tillfångata den nyblivna 

panamanska presidenten Manuel Noriega och ha en rättegång för honom i USA), och 4) att 

skydda integriteten av Panamakanalens fördrag från 1977.34 Forskare menar emellertid att 

dessa argument till stor del var svepskäl. För det första fanns det mer än 13000 amerikanska 

trupper i Panama i jämförelse med de panamanska styrkorna, Fuerzas de Defensa de Panamas 

(FDP), 5000 trupper. Dessa bestod dessutom mestadels av icke-stidande förband. För det 

andra skedde en legitim och demokratisk överföring av makten till oppositionen från Noriega 

på kvällen den 19 december 1989, alltså dagen innan invasionen. För det tredje hade USA 

vetskap om Noriegas inblandning i drogsmuggling sedan tidigt 70-tal och att de angav detta 

som skäl att ingripa militärt i Panama just 1989 hade alltså inte direkt med Noriegas 

involvering i droger att göra.35 Slutligen försvarade inte USA fördraget från 1977 utan gick 

faktiskt emot det då det stod bokstavligen att fördraget: 

 

[…] does not mean, nor shall it be interpreted as the right of intervention of the US in 

the internal affairs of Panama. US action […] shall never be directed against the 

territorial integrity of political independence of Panama.36 

 

År 1984 ägde ett illegitimt val rum i Panama där den amerikansk-kritiska Arnulfo Arias 

Madrid förlorade mot den mer amerikansk-vänliga Nicolás Barletta. Valfusket var utbrett och 

huvudmannen bakom detta var Noriega som då var ledare över FDP. USA hade stöttat 

Noriega politiskt och ekonomiskt sedan 1950-talet då han förmedlade vapen, pengar och 

militär utrustning till grupper som stöttade amerikanska intressen i området. Från och med 

1980-talet när Noriega blev ledare för FDP blev både han och FDP allt mäktigare och kunde 

kuva den panamanska befolkningen och upperätthålla de amerikanska intressena i Panama. 

33 Weeks and Gunson Panama-made in the USA, 1991, s. 26. 
34 Ibid, s. 12. 
35 Ibid, s. 12-13. 
36 Ibid, s. 14. 
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Noriega var bara president en månad i december år 1989 men hade haft en oerhörd makt 

långt tidigare, framförallt sedan valet 1984. 37  

 Anledningarna till varför USA faktiskt vände sig emot sin före detta allierade är 

splittrade; Noriega har själv sagt att anledningen var att USA ville ha kvar de exklusiva 

rättigheterna till kanalen som enligt fördraget från 1977 skulle avslutas år 2000.38 Det finns 

också uppgifter om att USA trodde att FDP och Noriega skulle fortsätta vara dem trogna men 

att Noriega fick för mycket makt under 1980-talet och utgjorde därför ett hot mot 

amerikanska intressen i landet. Som en rapport från den amerikanska senaten skrev: 

 
General Noriega provides the best example in recent US foreign policy of how a 

foreign leader is able to manipulate the US to the detriment of our own interests.39 

  

Panamas viktiga strategiska läge och kanalen är också av betydelse i sammanhanget. Efter 

invasionen fick Panama en mycket liknande situation som efter självständigheten år 1903 när 

Panama var helt under Amerikansk domination. Stora delar av resten av världen ställde sig 

kritiska till invasionen; bland annat fördömde nästintill hela Latinamerika, Spanien och 

Sovjet invasionen.40 Enligt Weeks and Gunson fanns det panamaner som ansåg att 

invasionen till viss del var positiv. Många forskare menar emellertid på att detta till stor del 

berodde på missnöjet med Noriega och en tilltro till att den dåliga ekonomin skulle ta fart 

med hjälp av USAs involvering.41  

37 Weeks och Gunson Panama-made in the USA, 199, s. 46-48. 
38 Ibid, s. 63-64. 
39 Ibid, s. 50. 
40 Anrup USA:s intervention i Panama 
41 Weeks och Gunson Panama-made in the USA, 1991, s. 89. 
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5 Forskningläge 
I detta kapitel kommer undersökningen att sättas in i ett större forskningssammanhang för att 

problematisera uppsatsen syfte. Forskningsläget är uppdelat i ett empiriskt – och ett teoretiskt 

kapitel. Den empiriska delen behandlar tidigare forskning om invasionen och om svensk 

medias skildring av andra krig eller konfikter. Det teoretiska forskningsläget diskuterar 

tidigare forskning om objektiv journalism, medias makt, och medias inverkan på demokratin. 

5.1 Empiriskt forskningsläge 
Efter en omfattande litteratursökning hittar jag inte mycket forskning om just medias 

skildring av Panamainvasionen. Detta är dock inte vitalt; det finns många studier som 

behandlar svensk medias skildring av andra olika politiska händelser och som därför utgör en 

bra bas till ett empiriskt forskningsläge. 

 En artikel som dock analyserar både Panamainvasionen, USA som aktör och vad 

medias roll här var är Roland Anrups USA:s intervention i Panama. Det som framföralllt är 

relevant för denna uppsatsen är informationen om att journalister inte var tillåtna att komma 

in i Panama efter invasionen. Efter en tid fick de tillstånd att komma in i landet men blev då 

kvarhållna på en amerikansk militärbas. En spansk journalist dödades också av amerikanska 

soldater när han försökte rapportera om invasionen.42 Även långt efter invasionen var det 

svårt för media att komma in i Panama vilket visade sig då journalister gjorde reportage från 

flygplatser, eller genomförde intervjuer med en ständig amerikansk närvaro.43 Denna 

bakgrund är avgörande att ha i åtanke angående uppsatsens syfte; en begränsad tillgång till 

källor gör en fulländad rapportering svår. Anrup menar också att invasionen till stor del 

framställdes som en händelse i kriget mot drogerna. Till exempel visades i ett reportage 50 kg 

kokain som hade beslagtagits, tillsammans med en obscen hink med blod och djurrester som 

enligt uppgift skulle användas till voodooförteelser. Det senare visades sedan vara 

ingredienser i en traditionell latinamerikansk maträtt. Här visar Anrup att medias 

framställning av invasionen åtminstone till en viss del var mycket skev.44 Anrup skriver 

också om hur internationell media framställde invasionen vilket visade sig till största delen 

vara positiv.45 

42 Weeks och Gunson Panama- made in the USA, 1991, s. 10. 
43 Anrup USA:s intervention i Panama, s. 7. 
44 Ibid, s. 7-8. 
45 Ibid, s. 10-11. 
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En C-uppsats gjord vid Lunds Universitet undersöker om svensk media har gjort en 

viktimisering av Gaza i Israel-Palestina konflikten. Trots att studien inte är välkänd så är den 

mycket relevant då den för det första behandlar objektiv journalistik och för det andra till stor 

del applicerar samma metod som min uppsats. En av slutsatserna är att nyhetsartiklarnas 

språk har varit mycket hårt mot Israel.46 Författarna kommer även fram till att svensk media 

har lyft fram vissa attribut och undanhållit andra vilket inneburit att konflikten skildrats som 

en strid mellan israeliska soldater och oskyldiga civila gazabor. De hävdar att syftet med 

detta är att väcka opinion vilket också sammanfaller med författarnas teoretiska 

utgångspunkt; att media har stor möjlighet att påverka medborgarnas åsikter. Den slutgiltiga 

slutsatsen är att nyhetsskildringen inte var objektiv. Det finns ett starkt empiriskt underlag för 

att hävda att svensk medias skildring av kriget baserades på empati för Gaza, snarare än en 

vilja att förmedla en balanserad verklighetsbeskrivning.47 

 En annan artikel är skriven av Jesper Strömbeck och Lars Nord vilka jämför hur 

svensk media skildrade terroristattackerna i USA den 11 September 2001, attackerna av USA 

i Afghanistan senare under 2001, och kriget i Irak 2003. Författarna sätter här in sin forskning 

i en större diskussion om medias roll för demokratin och menar att nyhetsskildringen kan leda 

till ett mindre vetande samhälle då det är medias bild som kommer att bestämma folks 

information och kunskap. Därför riskerar spekulationer och bristande källkritik att äventyra 

medborgares rätt till sina egna åsiker. Utifrån detta argument har nyhetskvalitén större 

demokratiska dimensioner och är relevant för uppsatsens teoretiska forskningsläge- och 

utgångspunkter. Studiens resultat visade att medias skildring inte levde upp till den standard 

som är förväntad: 

 
Det fanns en uppenbar skillnad mellan ideal och verklighet som visade sig i bristen på 

att inte använda två olika oberoende källor, förlitningen på anonyma källor, mängden 

spekulation och oklarheten mellan konfirmerad och okonfirmerad information.48   

 

Viktigt att notera är emellertid att författarna menar att den största anledningen till den 

bristfälliga journalistiken inte var på grund av en medveten ideologisk subjektivitet utan 

snarare berodde på de mekaniska svårigheterna, till exempel tillgänglighet. Det är svårt för en 

46 Jönsson och Olausson Med siktet inställt-Viktimiseringen av Gaza i svensk media, 2009, s. 27. 
47 Ibid, s. 27. 
48 Strömbäck och Nord, Reporting more, informing less-a comparison of the Swedish media coverage of 
September 11 and the wars in Afghanistan and Iraq, 2006, s. 107. 
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journalist att fysiskt vara på plats när en oväntad invasion inträffar, vilket också innebär att 

det blir svårare att rapportera allsidigt. Studien tar emellertid upp tidigare forskning som visar 

att istället för ett objektivt förhållningssätt är spekulation och tolkning vanligt i 

nyhetsrapportering.49 Författarna menar också att:  

 
Even though they (media) did not always explicitly state their use of other sources, 

the significant use of foreign and international media as sources by the Swedish media 

raises a question concerning the credibility of the news. 50 

Och: 
In a situation of confusion, pressure on time and a lack of reliable information, it is 

especially important for readers and viewers that the media provides correct factual 

information.51 

 

En av anledningarna till valet av ämne och teori är intresset som väcktes under en annan 

uppsats som är skriven av mig. Här undersöktes objektiviteten i fyra ideoligiskt skilda 

tidningar gällande rapporteringen av Grisbuktsinvasionen (1961). Det var framförallt språket 

som analyserades och resultatet var både väntat och oväntat; Svenska Dagbladet som under 

invasionen var Moderaternas tidning och Norrskensflamman som gav sitt stöd till Svenska 

Kommunistpartiet var oerhört partiska, den förstnämnda till USAs fördel och den sistnämnda 

till Kubas fördel. Detta var inte överraskande men fortfarande intressant då den svenska 

partipressen enligt forskning nästan försvann under mitten av 1900-talet. 52 Det som var 

förvånande var att den socialistiska tidningen, Arbetet, var mest objektiv. Den fjärde 

tidningen som betecknade sig som liberal var också relativt objektiv.53  

 En studie som behandlar hur Panamainvasionen skildrades i amerikansk och 

kanadensisk media är utförd av tre kanadensiska forskare, Soderlund et al (2004). Studien 

behandlar inte svensk media men det är värt att nämna resultaten då det är en av de få artiklar 

som har hittats om uppsatsens exakta ämne. Dessutom får mina läsare en bredare uppfattning 

om medias relation till invasionen och hur mycket makt media faktiskt har, oavsett var i 

49 Strömbäck och Nord, Reporting more, informing less A comparison of the Swedish media coverage of 
September 11 and the wars in Afghanistan and Iraq, 2006, s. 102. 
50 Ibid, s. 101. 
51 Ibid, s. 101. 
52 Weibull och Hadenius Massmedier, en bok om press, radio och tv, 2003 s. 373. 
53 Wilhelmson, Grisbuktsinvasionen-en undersökning av fyra svenska dagstidningars skildring, 2016, s. 23-24. 
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världen man är.54 Studien visar att både kanadensisk och amerikansk media generellt var 

positiva till invasionen och att oppostionen här fick mycket lite utrymme. Invasionen fick 

dock mer plats i amerikansk media och det var endast ett tv-nätverk i USA som var negativ 

till både George Bush och invasionen överlag. Utöver detta var mediabilden från de båda 

länderna lika. Författarna till artikeln hävdar att anledningen till att amerikansk media var så 

pass positiv var delvis för att de som var kritiska i Panama höll en låg profil då den regering 

som tillkom efter Noriega var angelägen om att porträttera invasionen från en positiv 

synvinkel. Den civila förstörelsen var också undangömd för media då journalister nekades 

tillträde till de områden som blev förstörda.55 Detta resultat stämmer också överens med 

Strömbäck och Nords; att kvalitén på journalistiken och bilden som ges i media i hög grad 

beror på den fysiska tillgängligheten för journalister. Som vi såg i Anrups artikel stöds detta 

påstående även här. Den kanadensiska studiens främsta resultat är att ländernas tv-media 

fungerade som USAs regerings informationskanal till publiken. De gjorde ett gediget jobb 

när de framställde Noriega som den onda och USA och Bush som de goda vilket gjorde det 

lättare för USAs regering att rättfärdiga invasionen. Publiken köpte den amerikanska 

regeringens och medias bild; hela 85% av den amerikanska befolkningen var positiv till 

invasionen. Studien visar hur stor makt den amerikanska regeringen hade över media och hur 

stor makt media har över sin publik.56 Detta resultat är därmed relevant för det teoretiska 

forskningsläget. 

 Lennart Weibull är också en forskare som har skrivit mycket om svensk media och 

journalistik. I Massmedier, en bok om Press, Radio och Tv skriver Weibull om hur debatten 

om journalisters objektivitet har sett ut sedan ämnet blev uppmärksammat under den senare 

halvan av 1900-talet: ” Det krav som ställdes gällde att nyhetsverksamheten skulle präglas av 

objektivitet”.57 I boken diskuterar Weibull om det fortfarande finns en politisk bunden press 

och kommer fram till att oavsett om traditionen är svagare nu än innan 1960-talet finns den 

fortfarande:  

 

Även om den formella anknytningen mellan politiska partier och 

dagspress markant har minskat efter 1990 är det ändå tydligt att den 

politiska traditionen är stark. Fortfarande finns det i relationerna mellan 

54 Soderlund et al Cheerleader or Critic? Television News Coverage in Canada and the United States of the US 
Invasion of Panama, 2004, s. 596. 
55 Ibid, s. 597. 
56 Ibid, s. 597. 
57 Weibull och Hadenius Massmedier, en bok om press, radio och tv, 2003 s. 373. 
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dagstidningsföretag ofta en politisk underton och både bland allmänhet 

och politiker värderas dagspressen ofta efter tidningarnas politiska färg.58 
 

Jag drar slutsatsen att om tidningarna är på pass subjektiva i sin rapportering när det handlar 

om svensk politik är risken stor att detta också är fallet i en större internationell politisk 

kontext.  

5.2 Teoretiskt forskningsläge 
I Sverige finns det journalistiska riktlinjer som alla större nyhetsorganisationer åtminstone i 

teorin följer. Utifrån dessa riktlinjer ska journalister ta reda på fakta innan de publicerar, klart 

separera fakta från fiktion, använda en balanserad mängd källor och rapportera ifrån alla sidor 

i en konflikt. En journalist ska heller inte ta hänsyn till fördomar eller stereotyper och ska 

tillhandahålla medborgarna objektiva och ”korrekta” nyheter.59 Det finns också en bred 

gemensam uppfattning bland svenska journalister att den absolut viktigaste funktionen med 

journalism är att tillhandahålla medborgarna informationen de behöver för att vara fria och 

självbestämmande.60 I samma anda skriver Kent Asp (1992) att svenska journalistförbundets 

yrkespolitiska program har sin utgångspunkt i mediepolitiken vars främsta mål är att stärka 

och fördjupa den svenska demokratin.61 Samtidigt grundar sig svensk journalistik, till 

skillnad från många andra länder, på en ”pelare av frihet under ansvar”.62 

 I bakgrund till detta teoretiska förhållningssätt finns det en stor diskussion om hur 

olika media och journalister skildrar nyheter beroende på politisk ställning och subjektiva 

åsikter. Denna diskussion har även en större problematisering; hur mycket makt media och 

journalistiken har över medborgarnas åsikter och vilka konsekevenser detta har för 

demokratin. Till exempel visar forskning att 33% av de svenska journalisterna låter 

personliga åsikter avgöra nyhetsvalet. Detta ska has i åtanke till bakgrunden att hela 77% av 

agendan bakom nyhetsrapporteringen bestäms av journalisten själv snarare än av chef eller i 

samråd med chef.63 Ett citat av Strömbäck är relevant här: 

 
[...] visar forskningen entydigt att journalistiken inte speglar verkligheten som den är. 

Journalistik är berättelser om verkligheten, formade för att passa mediernas format 

58 Weibull och Hadenius Massmedier, en bok om press, radio och tv, 2003, s. 91. 
59 Strömbäck och Nord, Reporting more, informing less A comparison of the Swedish media coverage of 
September 11 and the wars in Afghanistan and Iraq, 2006, s. 90.  
60 Ibid, s. 90. 
61 Asp i Uppdraget-journalistiken och den moderna demokratin, 1992, s. 9. 
62 Jönsson och Olausson Med siktet inställt-Viktimiseringen av Gaza i svensk media, 2009, s. 1. 
63 Strömbäck Makt, media och samhälle- en introduktion till politisk kommunikation , 2009, s. 187. 
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och egna behov och i samspel med journalistiska normer och väderingar, samhälliga 

lagar, regler, och förväntningar, publikens behov och intressen, externa aktörers 

försök att påverka samt finansiella och teknologiska villkor och förutsättningar.64 

 

Det empiriska forskningsläget berörde denna diskussion som utvecklas i detta kapitel då det 

är dessa riktlinjer, medias politiska ställning, subjektiva åsikter, och makt och inverkan på 

demokratin som är de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen. 

 Jag har valt att ta upp två forskare som har skrivit och forskat mycket om detta;  

Jesper Strömbäck och Kent Asp. I Makt, media och samhälle (2009) menar Strömbäck att 

politiken, allmänheten och media är beroende av varandra. Till exempel krävs det att 

politikerna får uppmärksamhet i nyhetsmedia för att kunna påverka opinionen. Hur media 

värderar nyheter blir därför avgörande för skildringen. Media är också beroende av källor för 

att få tillgång till information som kan omvandlas till nyheter vilken i sin tur allmänheten är 

beroende av för att få information. Detta innebär också att de källor som är mest aktiva eller 

måna om att få ut sitt budskap är de som kommer synas mest i media. Överraskande eller ej 

så börjar man förstå vilken stor roll media har i informationskontrollen och makten över 

vilken bild som förmedlas till publiken. I den bästa av världar förhåller sig media objektivt 

och till de riktlinjer som beskrevs i början av kapitlet. Gör de inte det menar många forskare 

att medborgarna inte har informationen de behöver för att vara fria och själv-bestämmande 

och att risken finns att det uppstår en tystnadsspiral (min kursiv) vilket leder till ett hot mot 

demokratin. 65 

 Strömbäck tar också upp en historisk studie om svensk samhällsjournalistik som är 

skriven av Lennart Weibull och Monika Djerf-Pierres. Här menar författarna att en 

tolkningsjournalistik inleddes runt 1985 i Sverige vilket innebar att det viktiga blev att berätta 

”goda historier”.66 Detta kom pararellt med att journalistiken började tvivla på den egna 

förmågan att rapportera objektivt vilket resulterade i att den journalistiska uppgiften i en 

högre grad gick ut på att tolka verkligheten åt publiken. Strömbäck menar att det finns tydliga 

tecken på att journalistiken ofta är tolkande i Sverige; till exempel är det vanligt att 

journalister intervjuar andra journalister i nyhetssändningar och i nyhetsartiklar. Strömbäck 

skriver också att ”journalistiken fungerar som moralens väktare i samhället”.67 Detta innebär 

per se subjektivitet och går då direkt mot den utgångspunkt som journalistik i Sverige säger 

64 Strömbäck Makt, media och samhälle- en introduktion till politisk kommunikation , 2009, s. 187. 
65 Ibid, s. 132. 
66 Ibid, s. 181. 
67 Ibid, s. 93. 
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sig ha, att fömedla objektiva nyheter och att förmedla information så att medborgarna kan 

bilda sig en egen objektiv uppfattning.68 Här är det också relevant att tillägga att en 

övervägande majoritet av journalister röstar vänster på den politiska skalan.69 Detta i 

bakgrund till att journalister får tolkningsföreträde i media och att en stor del av 

journalisterna låter subjektiva värderingar avgöra nyhetsflödet innebär att det inte oävet att 

hävda att publiken får en vinklad nyhetsförmedling. 

5.2.1 Medias makt, dagsordningsteorin och gestaltningsteorin 

Den mediaanvändning som framförallt är relevant utifrån ett demokratiskt perspektiv är 

nyhetsmedia; alltså den som erbjuder nyheter och information om politik och samhälle. Att 

medborgarna genom denna ska få en ”upplyst förståelse”70 är en av förutsättningarna för en 

fungerande demokrati och kräver kunskap och information där media är det viktigaste 

verktyget. Enligt forskning har media haft olika stor makt vid olika tidpunkter. Den media 

som uppstod i slutet av 1960-talet och framåt klassificerades som väldigt mäktig.71 

Strömbäck skriver att medias viktigaste uppgift är att fungera som ”gatekeepers”72 som 

granskar och selektivt väljer vilken information som ska förmedlas till allmänheten eftersom 

alternativet att människor ”gjorde det själva är otänkbart”.73 Här kommer Strömbäck in på 

dagsordningsteorin vilket är en av de mest studerade teorierna om effekterna av medias 

rapportering. Medias dagsordningsfunktion syftar på organisationen av människors 

upplevelser av verkligheten medan medias dagsordningsmakt (min kursiv) syftar på makten 

journalismen har över vilka frågor allmänheten tycker är viktiga. Den grundläggande tanken 

bakom dagordningsteorin är att det finns en kausal relation mellan de frågor som får mycket 

uppmärksamhet i media och de frågor som allmänheten tycker är viktiga för samhället. Detta 

gäller också frågor som får lite uppmärksamhet i media; dessa tycker folk är mindre viktiga.74  

 Dagsordningsteorin har också en andra nivå som är relevant för min metod. Medan 

den första nivån handlar om vad media uppmärksammar och hur, handlar den andra nivån om 

hur media beskriver olika frågor och hur dessa frågor uppfattas av medborgarna. Här blir 

alltså språket betydelsefullt för nyhetsförmedlingen. En utveckling av dagsordningsteorins 

andra nivå är gestaltningsteorin. Gestaltningsteorin menar att medias gestaltning påverkar 

människors uppfattningar och att media reproducerar och sprider olika maktcentras och 

68 Strömbäck Makt, media och samhälle- en introduktion till politisk kommunikation , 2009, s. 183. 
69 Ibid, s. 188. 
70 Ibid, s. 74. 
71 Ibid, s. 89-90. 
72 Ibid, s. 93. 
73 Ibid, s. 93. 
74 Ibid, s. 105. 
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ideologiers sätt att betrakta verkligheten. Ett vanligt synsätt är att nyheterna skulle 

representera en spegelbild av verkligheten vilket legitimerar journalisternas roll som 

nyhetsförmedlare; ”journalistikens makt härrör från den sanningsregim den upprättat”. Det 

finns dock inget om helst stöd i forskningen att media endast speglar verkligheten.75 

Gestaltningsteorin menar alltså att medierna rekonstruerar verkligheten; journalister väljer ut 

vissa aspekter när de utformar sina artiklar vilket innebär att de framhäver vissa 

problembeskrivningar, orsaksförklaringar och värderingar.76  

5.2.2 Tystnadsspiralen  

 Teorin om tystnadsspiralen är relevant för denna uppsats då den behandlar i vilken 

omfattning medborgarna kan, beroende på vilken information media förmedlar, vara fria och 

självbestämmande. I ett större perspektiv har detta demokratiska konsekvenser. Enligt 

tystnadsspiralen måste människan ses som en social varelse som inte vill uppfattas som 

kontroversiell, avvikande och som vill tillhöra majoriteten. Därför försöker människor läsa av 

sin omgivning och göra en bedömning av den aktuella opinionsmiljön. De som har en åsikt i 

minoritet väljer ofta att vara tysta eller att byta åsikt; de anpassar sig. Media är i detta 

sammanhang av stor vikt då det är här människor främst hämtar information om vilken 

opinionsmiljö som råder. Om medias bild av den allmänna opinionsmiljön är ”riktig” eller 

rättvisande är tystnadsspiralen ett mindre problem för demokratin då det dominerande 

verklighetsperspektivet bland medborgarna också skildras i media. Med utgångspunkt i 

gestaltningsteorin är detta dock inte fallet då media väljer att porträttera frågor ifrån sitt 

subjektiva verlighetsperspektiv. I längden utgör detta ett direkt hot mot det fria ordet, utbyte 

av information och därför också mot demokratin.77    

 Kent Asp kommer fram till i boken Väljare, partier, massmedia; empiriska studier i 

svensk demokrati (1982) att det svenska mediesystemet utmärks av en tydlig partisk 

nyhetsförmedling: 

 

Det finns ett starkt samband mellan den inställning till de politiska 

partierna som tidningarna företräder på ledarplats och den behandling de 

får på nyhetsplats.78  

 

75 Strömbäck Makt, media och samhälle- en introduktion till politisk kommunikation , 2009, s. 119. 
76 Ibid, s. 121. 
77 Ibid, s. 132-134. 
78 Weibull et al Väljare, partier, massmedia; empiriska studier i svensk demokrati, 1982, s. 193.  
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Utifrån den teoretiska utgångspunkten i denna uppsatsen säger det sig själv att detta fynd är 

problematiskt. I relation till detta hävdar Asp också i boken Uppdraget-journalistiken och 

den moderna demokratin att likväl som media ger möjligheter till mångfald och ett fritt 

åsiktsutbyte kan de också bidra till konformism och åsiktsmonopol.79 Asp stöder alltså både 

Weibulls forskning, teorin om tystnadsspiralen och dagsordningsteorin.  

 Med detta teoretiska forskningsläge i åtanke och med hjälp av mitt metodval ska nu 

analysen av tre svenska dagstidningars skildring av Panamainvasionen och USA påbörjas. 

 

  

79 Asp i Uppdraget-journalistiken och den moderna demokratin, 1992, s. 21. 

22 
 

                                                 



6 Analys: Skildringen av Panamainvasionen 
Här följer en diskursanalys av artiklarna skrivna i de fyra olika dagstidningarna med hjälp av 

det teoretiska ramverket och de andra metoder som tidigare presenterats.  

6.1 Svenska Dagbladet 
Svenska Dagbladet grundades 1884 och var från början konservativ. År 1910 blev denna 

högerns tidning och sedan 1977 är den obunden moderat.80 

 

Makrostrukturell Nivå 

På en makrostrukturell nivå är USAs invasion av Panama av stor betydelse i Svenska 

Dagbladet. Ugår man ifrån dagsordningsteorins makt kommer tidningens läsare anse att det 

är en viktig fråga. På förstasidan den 21 december tar händelsen upp den största platsen och 

orden lyder ”Noriega tvingad på flykt”. I mindre bokstäver står det ”över 70 döda när USA 

invaderade Panama”.81 Rent tematiskt är faktumet att Noriega är tvingad på flykt 

huvudhändelsen i Svenska Dagbladet. Tidningen väljer också att belysa faktumet att 70 

människor är döda vilket blir den näst viktigaste händelsen i sammanhanget. Att Noriega var 

tvingad på flykt är inte tolkande eller ett icke faktabaserat uttalande men man väljer att 

förmedla perspektivet att Noriega är tvingad (min kursiv) på flykt istället för att skriva att 

USA faktiskt inte har lyckats tillfångata honom.  

 Ur ett schematiskt perspektiv är vad som står i ingressen på förstasidan intressant. Här 

står det att: 

 

Jag hade inget val. Noriegas hänsynslösa uppträdande utgjorde ett omedelbart hot mot 

de 35000 amerikanska medborgare som bor i Panama, sade president George Bush.82 

 

Här väljer journalisten att skriva utifrån USAs perspektiv; Bush hade inte ett annat val och 

man ger motivet att skydda de 35000 amerikanska medborgares liv som enligt Bush var i fara 

stor plats. Som vi såg i bakgrundskapitlet var detta som bäst en sanning med modifikation. 

Journalisten hade istället kunnat välja att till exempel förmedla att USA bröt mot 

internationell lag. USA som aktör tillåts alltså att sammanfatta den huvudsakliga slutsatsen 

om den aktuella händelsen. 

80 Nationalencyklopedin, ”Svenska Dagbladet”, Tillgänglig: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svenska-dagbladet (Hämtad 2016-01-06). 
81 Svenska Dagbladet, 21 decemer, 1989, s. 1. 
82 Ibid, s. 1. 
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Artikeln skriver heller inte ut i rubriken vem det är som har omkommit. Som läsare kan man 

få uppfattningen om att det är 72 döda soldater, vilket inte är uppseendeväckande i 

sammanhanget. Så var dock inte fallet; det största antal människor som dog den första dagen 

var civila och detta framgår inte i artikeln.83 Utgår man från Kent Asps aktörsteori är det 

USA som aktörsobjekt som syns mest i artikeln och framställs också på ett mindre kritiskt 

sätt då det är ur USAs perspektiv man får läsa. Sakfrågeobjektet skildras också på ett sätt som 

gynnar USA; det är i demokratins namn som invasionen inträffade. Perspektivet från 

Panamas befolkning, Noriega eller andra politiker fattas.84  

 Det finns fem andra artiklar i tidningen som täcker hela utrikesavdelningen på 

Svenska Dagbladet. 85 Rubrikerna lyder: 

 
Minst 72 döda i Panama, USA tog över militärbaser, Grundmurat rykte som skurk, 

President Bush i TV-tal till nationen- Jag hade inget annat val, Kanalen vitalt USA-

intresse, Sovjet fördömde aktionen.86 

 

Fastän jag anser att tidningen generellt inte är kritisk till USA som aktör förmedlar rubrikerna 

också, trots att Noriega är en skurk (vilket innebär att invasionen inte nödvändigtvis var fel) 

och att Bush ”inte hade något annat val” än att invadera, att kanalen är av vitalt intresse för 

USA. Detta kan man som läsare förstå som att argumentet från USAs sida att skydda 

amerikanska liv mycket väl kan vara ett svepskäl. Läser man vidare i artikeln är detta en 

aspekt som också belyses. Tidningen framställer också USA som aktörsobjekt i relation till 

andra aktörer då en hel artikel ägnas åt Sovjets perspektiv på händelsen. Detta är intressant då 

att Panamainvasionen ses ligga utanför kalla kriget och att Sovjet inte hade samma 

ideologiska och nationella intresse här som i Grisbuktsinvasionen. På samma sätt rapporterar 

en av artiklarna hur andra länder har reagerat; vissa anser att invasionen är för att skydda 

demokratin (Margaret Thatcher) medan andra länder påpekade att den helt enkelt bröt mot 

internationell lag (Spanien).87 Att urskilja om tidningen är kritisk till USA eller inte genom 

denna skildring är dock problematiskt då både aktörer som ger sitt stöd och aktörer som 

fördömer invasionen får komma till tals. Panamas perspektiv får också en lägre prioritering 

än Sovjets vilket man med all rätt kan ifrågasätta. Enligt de teoretiska riktlinjer som 

83 Weeks och Gunson Panama made in the USA, 1991, s. 5-6. 
84 Ibid, s. 1. 
85 Svenska Dagbladet, torsdagen den 21 december, 1989, s. 1. 
86 Ibid, s. 4. 
87 Ibid, s. 4. 
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journalister ska förhålla sig till ska man rapportera från de olika sidorna i en politisk konflikt 

och ge läsarna en korrekt bild och en faktabaserad information. Till viss del anser jag att 

Svenska Dagbladet gör detta men att de missar att rapportera utifrån ett panamanskt 

perspektiv är anmärkningsvärt. Utifrån aktörsteorin framställs både sakfrågeobjektet och 

aktörsobjektet till skillnad från förstasidan mer nyanserat där olika åsikter och perspektiv 

framförs.  

 Jämförs rapporteringen om Grisbuktsinvasionen är skillnaden stor; oavsett om 

Svenska Dagbladet angående Panamainvasionen skildrar USA fördelaktigt är rapporteringen 

objektivt. I sin rapportering om Grisbuktsinvasionen valde Svenska Dagbladet att dagen efter 

invasionen skriva att ”Stora framgångar för rebellerna-Castros regim hotad” .88 Detta var 

både spekulativt, tolkande och felaktigt då det redan dagen efter stod klart att invasionen hade 

misslyckats. Tidningen valde också att skriva att man inte visste var invasionen har planerats: 

”några exakta uppgifter om var ifrån invasionsföretaget har utgått har man inte”89 trots att det 

fanns starka tecken på att USA hade med invasionen att göra. Ingenstans på förstasidan 

framförs det att USA kunde vara inblandade i invasionen som det fanns starka indikationer på 

och visade sig stämma. För att kunna skapa sig en objektiv uppfattning om en händelse är det 

vitalt att läsaren är medveten om all information vilket i detta fall läsaren inte hade.  

 Angående källorna tidningen använder är en artikel från AP (Associated Press), en av 

TT (Tidningarnas Telegrambyrå), och två är skrivna av en svensk journalist som befinner sig 

i New York. Den femte är mer analytisk i sin natur och är också skriven av en svensk 

journalist, mer information framgår dock inte. Med tanke på att det är dagen efter invasionen 

är det föga förvånande att inga av artiklarna är skrivna av journalister som är på plats i 

Panama då det var en oväntad händelse och enligt Anrups artikel att journalister efter 

invasionen inte fick komma in i landet. Här är det då snarare en mekanisk begränsning än ett 

medvetet val att inte använda sig att källor på plats. Som också nämnts tidigare i uppsatsen90 

är detta också något som stöds av Strömbäck och Nord (2006). Dessa menar dock att bara 

förlita sig på utländsk press och källor kan leda till bristande fakta om händelsen och därmed 

en skev rapportering. Det är enligt författarna framförallt viktigt att i en situation som är 

förvirrad och oväntad framföra information som är faktabaserad. 91 

88 Svenska Dagbladet, tisdagen den 18 april, 1961, s. 4. 
89 Ibid, s. 4. 
90 Se även s. 15. 
91 Strömbäck och Nord, Reporting more, informing less-a comparison of the Swedish media coverage of 
September 11 and the wars in Afghanistan and Iraq, 2006, s. 101. 
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På uppslaget finns det också tre bilder. En av bilderna visar flera civila döda på ett sjukhus 

med bildtexten ”Civila offer för interventionen-panamaner som dödas av striderna ligger här 

uppradade på ett sjukhus i Panama City”.92 Det finns även en bild på en karta över Panama 

och USA och en bild på Noriega. Bilden av de döda civila är den bild som talar mest till 

läsarna, här får vi se vad konsekvenserna av invasionen blev. Det är också den bild som tar 

upp mest plats i uppslaget av de tre och den tillhör artikeln ”President Bush i TV-tal till 

nationen- Jag hade inget annat val”. Rubriken tillsammans med bilden och bildtexten är 

intressant då jag tolkar den som motsägande. Det är svårt att avgöra om detta är tanken, att 

visa på det motsägelsefulla i att Bush genom att vilja skydda amerikanska liv offrade 

panamanska, eller att artikeln bara vill visa sakfrågeobjektet och aktörsobjektet från olika 

perspektiv.  

 

Mikrostrukturell Nivå 

Ur ett lexikaliskt perspektiv är artiklarna varken kritiska eller okritiska mot USA; de är inte 

tolkande utan beskrivande och det är få ord som är spektakulära eller subjektiva. Jämförs 

språket som användes i rapporteringen av Grisbuktsinvasionen är skillnaden här också stor. 

Till exempel skriver Svenska Dagbladet i rapporteringen om Grisbuktsinvasionen att Kuba 

har vädjat 93 till andra länder för hjälp, Castros välde är outhärdligt 94 och att Sovjet skulle 

utnyttja händelserna för frenetisk propaganda 95 (min kursiv). Man kan också läsa att: 

 

I London har man den största förståelse för de amerikanska svårigheterna 

(min kursiv) inför utvecklingen på Kuba och oreserverad beundran (min 

kursiv) har också uttryckts för det tålamod med vilket amerikanarna funnit 

sig i upprepade förolämpningar från Castros sida.96  

 

I rapporteringen om Panamainvasionen är detta språkbruk helt frånvarande och man är inte 

lika positivt inställd till USA. I brödtexten skildrar man istället händelsen ur ett 

förhållandevis objektivt perspektiv. Till exempel står det i en artikel att:  
 

 Men även om Noriega [...] uppges vara huvudmålet för USAs ingripande i Panama, 

så ligger också fundamentala säkerhetspolitiska intressen bakom president George 

92 Svenska Dagbladet, torsdagen den 21 december, 1989, s. 4. 
93 Svenska Dagbladet, tisdagen den 18 april, 1961, s. 4. 
94 Ibid, s. 6. 
95 Ibid, s. 4. 
96 Ibid, s. 4.  
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Bushs beslut att genomföra den militära interventionen. [...] Utlösande för den 

amerikanska aktionen var [...] att en amerikansk medborgare dödats och en annan 

skadats svårt i samband med oroligheter i Panama City.97  

 

Detta är skrivet i den mer analytiska artikeln och språk och åsikter kan därför tillåtas vara mer 

subjektiva; jag anser dock att detta inte är fallet. Journalisten belyser de olika sidorna i 

konflikten och motsägande information istället för att rapportera ur sin eventuella ideologiska 

utgångspunkt. 

 I en annan artikel skrivs det som svar på information baserad på amerikanska källor 

om läget att: 

 

Men mycket tydde ändå på att operationen inte gått riktigt som planerarna i Pentagon 

tänkt sig [...] Powell beslöt på morgonen att förstärka den (truppsändningen) [...] 

Dessutom stupade amerikanska soldater [...] Dessutom väckte uppgifter om att 

Noriegaanhängare tagit amerikaner som gisslan stark oro i Washington.98  

 

Både ur en mikro- och makrostrukturell nivå visar denna rapportering olika perspektiv. USA 

stötte på problem i invasionen vilket både syns i språkvalet och i informationen som 

förmedlas.   

 
  

97 Svenska Dagbladet, torsdagen den 21 december, 1989, s. 4. 
98 Ibid, s. 4. 
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6.2 Arbetet  
Malmötidningen Arbetet startades år 1887 men lades ner år 2000. Från år 1966 gavs även en 

västsvensk upplaga ut, Arbetet Väst, som till skillnad från modertidningen var mer lokal i sitt 

fokus. Tidningens ideologiska värdegrund var under hela sin tid socialdemokratisk.99 

 

Makrostrukturell Nivå Arbetet Väst 

Det är stor skillnad mellan Svenska Dagbladets och Arbetet Västs rapportering då 

Panamainvasionen inte är med på Arbetet Västs förstasida. Ska man här utgå ifrån 

dagsordningsteorin kommer läsarna här att uppfatta invasionen som mindre betydelsefull. 

Dessutom finns det bara en artikel om invasionen i hela upplagan. Innan jag förstod att detta 

var upplagan med ett större lokalt fokus ansåg jag att detta var märkligt då händelsen både 

var kontroversiell och en stor nyhet. I sin artikel är Arbetet Väst rent språkmässigt hård mot 

USA, man tar en subjektiv ställning mot USA, och det borde då ligga i tidningens intresse att 

få ut denna bild till läsarna. Detta kändes inte lika konstigt när jag upptäckte att upplagan 

hade ett mer lokalt fokus.  

 I sin artikel väljer Arbetet Väst att ha rubriken ”USA har invaderat Panama”.100 Även 

Svenska Dagbladet skriver att USA har invaderat Panama men i en mindre textstorlek. Som 

vi såg innan är orden ”Noriega tvingad på flykt” istället skriven i störst stil här. Fokuset på 

händelsen i sig är mindre i Arbetet Väst och den tematiska strukturen i de två tidningarna är 

också olika då uppfattningar om vad som är viktigast att förmedla skiljer sig åt. Både 

rubriken och ingressen talar till detta. I ingressen skriver Arbetet Väst: 

 
Men Noriega är fortfarande på fri fot. De amerikanska invasionsstyrkorna har inte 

lyckats ta tillfånga en enda (min kursiv) person i landets ledning [...] Samtidigt 

medgav president Bush i ett TV-tal att striderna, som då ännu pågick, har krävt såväl 

amerikanska som panamanska dödsoffer.101 

 

Här är fokuset ett helt annat än i Svenska Dagbladet; USA som aktörsobjekt skildras mer 

kritiskt här då USA blir skurken som har misslyckats. Enligt Asps aktörsteori skildras USA 

alltså negativt då de får mycket uppmärksamhet som aktörsobjekt men på ett missgynnsamt 

sätt. USAs perspektiv framförs heller inte då artikeln inte nämner varken i rubrik, underrubrik 

99 Aftonbladet, ” Hoppet ute för tidningen Arbetet”, 2000, Tillgänglig: 
http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0009/22/arbetet.html. (Hämtad 2016-01-06) 
100 Arbetet Väst, torsdagen den 21 december, 1989, s. 7. 
101 Arbetet Väst, torsdagen den 21 december, 1989, s. 7. 
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eller i ingress varför USA valde att invadera. Hade det funnits ett reellt verkligt hot och detta 

hot hade varit huvudanledningen till invasionen hade det varit viktigt att förmedla till läsaren. 

Anledningen till invasionen från USAs sida framgår först, till viss del, i brödtexten där det 

endast står att Bush valde att invadera på grund av att en amerikan hade dödats och en hade 

skadats. Att Noriega inte var en legitim ledare och perspektivet att USA invaderade för 

demokratins skull saknas. Oavsett om detta var svepskäl och att USA bröt mot internationell 

lag (som de gjorde) ska media rapportera från alla sidor i en konflikt. Sakfrågeobjektet 

framställs alltså inte ur ett flersidigt perspektiv utan läsaren får uppfattningen om att USA 

oprovocerat har attackerat Panama. Däremot får sakfrågeobjektet mycket lite uppmärksamhet 

i tidningen, något som enligt aktörsteorin menar ställer USA i ett mer positivt ljus då läsarna 

får uppfattningen om att invasionen inte är av någon större betydelse.102  
 

 Med tanke på att det bara finns en artikel i torsdagens upplaga i Arbetet Väst är det 

svårt att dra några slutsatser vad gäller vilka källor tidningen använder. Källan för artikeln är 

TT som i sin tur har fått sin information ifrån Reuters vilket gör det oklart varifrån exakt 

informationen kommer. Svenska Dagbladet använder sig också av TT i en av sina artiklar, 

vilken emellertid fokuserade på Noriega och dennes karaktär och historia. Rubriken lydde 

också ”Grundmurat rykte som skurk”103 och syftet är alltså ett helt annat än rubriken ”USA 

har invaderat Panama". 

 

Mikrostrukturell Nivå Arbetet Väst 

Trots att det bara finns en artikel i tidningen kan man på en mikrostrukturell nivå utläsa mer 

här än i Svenska Dagbladet. Detta beror framförallt på att språket är mer spektakulärt men 

även på grund av att informationen är annorlunda än i de artiklar som skrevs i Svenska 

Dagbladet. Till exempel skriver Arbetet Väst: 

 

Enligt militärtalesmannen hade panamanska trupper också slagit tillbaka amerikanska 

trupper i stadsdelen San Miguelto. –Alla strategiskt viktiga platser i Panama City 

kontrolleras av våra trupper, sade talesmannen.104 

 

102 Asp Rättvisa nyhetsmedie-partiskheten under 2006 års valrörelse, 2006, s. 34. 
103 Svenska Dagbladet, torsdagen den 21 december, 1989, s. 4. 
104 Arbetet Väst, torsdagen den 21 december, 1989, s. 1. 
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Detta går stick i stäv med vad Svenska Dagbladet skriver; att ”amerikanska styrkor 

kontrollerar flertalet panamanska militärbaser” och tidningen nämner bara att ”striderna 

fortsatte i [...] San Miguelto [...] där Noriegas paramilitära enheter är som starkast”.105  

Som skrivet ovan står det i ingressen i artikeln i Arbetet Väst: 

 
De amerikanska invasionsstyrkorna har inte lyckats ta tillfånga en enda person i 

landets ledning [...] Samtidigt medgav president Bush i ett TV-tal att striderna, som då 

ännu pågick, har krävt såväl amerikanska som panamanska dödsoffer. 106 

 

Det är inte bara perspektivet här som är annorlunda om man jämför med Svenska Dagbladet 

utan ur ett lexikaliskt perspektiv är språket hårdare mot USA; USA har inte lyckats, Bush har 

medgivit, invasionsstyrkorna har inte lyckats ta tillfånga en enda, och striderna som ännu 

pågick har krävt många dödsoffer.  

 

Makrostrukturell Nivå Arbetet Rikstäckande upplaga 

Som tidigare uppdagats får Panamainvasionen betydligt mer utrymme i den rikstäckande 

upplagan av Arbetet vilket gör att läsarna här kommer att uppfatta betydelsen av invasionen 

som viktigare. Ur ett kritisk diskursanalytiskt perspektiv är upplagorna dock mycket lika 

varandra, både på en makro-och mikrostrukturell nivå. Jämför man med vad som står i 

rubriken på sidan 1 med Svenska Dagbladet är fokuset ur ett tematiskt perspektiv ett helt 

annat, precis som i Arbetet Väst. Arbetet skriver ”NORIEGA FRI!”107 medan det i Svenska 

Dagbladet skrivs att ”Noriega tvingad på flykt” och som vi senare ska se i analysen står det: 

”USA i blixtaktion mot Panama” i Dagens Nyheter.108 Här är språkbruket, informationen och 

perspektivet helt olika; är Noriega fri eller är han tvingad på flykt? Vad är viktigast, att USA 

har invaderat Panama eller att Noriega är fri/tvingad på flykt? Det dominerande 

verklighetsperspektivet skiljer sig alltså åt. Som gestaltningsteorin påpekar (re) konstruerar 

journalister verkligheten och väljer ut vissa aspekter när de utformar sina artiklar vilket jag 

anser tydligt syns här. Dessutom får läsaren av Svenska Dagbladet och Arbetet till stor del 

fylla i information själv; vem är Noriega fri ifrån eller tvingad på flykt av?  

 Det står dock i underrubriken att George Bush valde att invadera på grund av 

demokratin och i ingressen utvecklas detta då det står: 

105 Svenska Dagbladet, torsdagen den 21 december, 1989, s. 4. 
106 Arbetet Väst, torsdagen den 21 december, 1989, s. 7. 
107 Arbetet, torsdagen den 21 december, 1989, s. 1. 
108 Dagens Nyheter, torsdagen den 21 december, 1989, s. 1. 
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USAs president George Bush försvarade invasionen såhär: USA gick till anfall för att 

försvara amerikanska medborgares liv, bekämpa narkotikahandeln, samt att försvara 

demokratin och avtalet om Panama-kanalen.109 

 

Det står under ingressen att ”Men invasionen blev inte så lyckad [...]”110. Man är alltså 

ganska snabb att underminera uttalandet i ingressen. Ordet lyckad är också ett subjektivt 

begrepp i detta sammanhang då trots att Noriega inte blev tillfångatagen direkt blev han ändå 

avsatt och flydde. 

 Huvudhändelsen i artikeln för de båda tidningarna skiljer sig alltså åt. Likaså är det ur 

ett schematiskt perspektiv. Arbetet skriver i underrubriken i artikeln på förstasidan att 

”USA:s blixtaktion missade det viktigaste målet” medan Svenska Dagbladet väljer att skriva 

att Noriega lyckades undkomma. Här är fokuset på samma händelse men det är, igen, skrivet 

ur olika perspektiv. I Arbetet förmedlas det att USA har misslyckats, medan det i Svenska 

Dagbladet läggs fokus på att Noriga har (mot förmodan?) lyckats undkomma USA. Svenska 

Dagbladet är alltså inte lika kritiska mot USA och USAs aktioner. Som tidigare nämnts i 

uppsatsen111 är Asps aktörsteori mycket lik den schematiska strukturen och utgår man ifrån 

aktörsteorin är svaret på analysen detsamma; USA får mycket uppmärksamhet i Arbetet men 

på ett kritiskt vis. I ingressen skriver Arbetet även: 

 
Men invasionen blev inte särskilt framgångsrik. General Noriega greps inte och de 

regeringstrogna styrkorna behärskade igår hela Panama City, enligt en korrespondent 

i landet.112 

 

Som skrivet på föregående sida stämmer inte denna information överens med det som 

Svenska Dagbladet förmedlar, att det verkar vara USA som har koll på läget och som har 

tagit över flera viktiga militärbaser.113 Utöver detta finns det solid information att utländsk 

media inte fick rapportera inifrån landet vilket får mig att undra vem korrespondenten är. 

Detta framgår heller inte. 

 Det finns två artiklar i tidningens utrikesuppslag som behandlar invasionen. Ingressen 

i den ena lyder: 

109 Arbetet, torsdagen den 21 december, 1989, s. 1. 
110 Ibid, s. 1. 
111 Se även s. 10-11. 
112 Arbetet, torsdagen den 21 december, 1989, s. 1. 
113 Se även s. 29. 

31 
 

                                                 



 
Minst 60 civilia döda. Nio amerikanska soldater har hittills fått sätta livet till. 

Hundratals rapporteras skadade. Minst 41 amerikaner tagna som gisslan. 

Panamakanalen stängd. Detta är resultatet av USA:s överraskande invasion av 

Panama [...] Jakten på Panamas starka man har hittills varit resultatlös. 114 

 

Ingenstans i ingressen förmedlar tidningen USAs perspektiv att de invaderade Panama för 

demokratins skull. Sakfrågeobjektet framställs också ur en enspårig synvinkel där det bara 

förmedlas hur många som har dött och att det hittills har varit en misslyckad intervention. 

Denna skildring ställer sig alltså mycket kritisk till aktören.  

 Den ena artikeln har använt sig av TT som har fått sin information ifrån Reuters och 

den andra är skriven av en svensk journalist som vad jag kan utläsa befinner sig i Sverige. 

Precis som i Västupplagan är det då svårt att jämföra tidningens källanvändning. Artikeln 

som har TT som källa behandlar information om plundring i Panama City. De skriver även 

om att USA har trappat upp jakten på Noriega. En underrubrik lyder också ”Invasionen liknar 

mer och mer ett fiasko”115 vilket både på en makro-och mikrostruktruell nivå är ett subjektivt 

uttalande. Det framgår heller inte vem som anser att invasionen är ett fiasko. I artikeln skrivs 

det också ut ett citat från en amerikansk medborgare som bor i Panama City: ”På en enda dag 

har amerikanerna gjort mer skada än Noriega har lyckats med under alla år”.116 Varken i 

Svenska Dagbladet eller i Dagens Nyheter kommer ett liknande perspektiv upp. Då en av 

huvudanledningarna till invasionen enligt Bush var att skydda amerikanska liv i Panama är 

detta å ena sidan i riktlinje med det teoretiska utgångsläget att media ska rapportera utifrån 

alla sidor i en konflikt. Å andra sidan är detta citat den enda åsikt ifrån alla amerikanska 

medborgare som bor i Panama City vilket man som läsare får uppfattningen är den allmänna 

opinionen. Perspektivet blir då inte skildrat objektivt. Tidningen tar heller inte upp vad 

panamanerna själva anser, vilka, enligt Weeks och Gunson, till en viss del var positiva till 

den amerikanska invasionen.  

 Precis som i Svenska Dagbladet väljer Arbetet att förmedla vad andra aktörer anser 

om invasionen och tar upp både Storbritanniens, Spaniens, Nederländernas, Nicaraguas och 

Sovjets perspektiv. Som jag skrev i analysen av Svenska Dagbladet är det dock svårt att 

avgöra om detta ställer USA i bra eller dålig dager. I detta fall förhåller sig Arbetet objektivt 

då man relaterar USA till aktörer som både stödjer landet och fördömer det. Jag anser heller 

114 Arbetet, torsdagen den 21 decemer, 1989, s. 6-7. 
115 Ibid, s. 6-7. 
116 Ibid, s. 6-7. 
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inte att bilderna i Arbetet har ett syfte. Det finns tre bilder med på uppslaget: en är på 

amerikanska soldater som ligger i position, en är på en karta på Panama, USA och Noriega 

och den tredje är på förstörelsen av Panama City. Jämför man med bilderna i Dagens Nyheter 

är skillnaden stor då två av fem bilder här är på amerikanska politiker. Jag anser vidare att 

Arbetet visar bilder på hur läget var; förstörelsen var stor, amerikanska soldater var många till 

antalet och en bild på det geografiska läget är relevant i sammanhanget. Dessa bilder har 

enligt mig därför inte en agenda.    

 

Mikrostrukturell Nivå Arbetet Rikstäckande upplaga 

Genom en lexikalisk analys och på ett mikroperspektiv är språket i Arbetet hårt mot USA. I 

citatet på sidan 30 är det tydligt vilket budskap Arbetet vill ge till sina läsare. Uttryck och ord 

som ”detta är resultatet” och ”resultatlös” är subjektivt och genom detta språkbruk framställs 

USA som aktörsobjekt negativt. Utöver detta väljer tidningen att skriva ut vem de som har 

omkommit är, hur många de är och var de har omkommit. De poängterar detta genom att 

konstruera texten med korta meningar vilket jag anser ger texten en skarpare underton. Det 

har nämnts tidigare men det kan vara värt att nämna det igen; detta är inte spekulativt eller ett 

faktafel och jag invänder inte nödvändigtvis mot sättet tidningen skildrar händelsen. 

Rapporteringen är dock intressant i jämförelse med framförallt Svenska Dagbladets skildring.  

 ”Det sägs (min kursiv) att Noriega har sålt flera hundra kg kokain till USA [...]” 117 

står i brödtexten i en av artiklarna. Uttrycket det sägs underminerar informationen att Noriega 

har sålt kokain till USA och som objektiv journalist som vill tillhandahålla medborgarna 

objektiva och ”korrekta” nyheter hade man kunnat föreslå ett annat uttryck. Dessutom hade 

Noriega varit delaktig i droghandeln från Latinamerika till USA i årtionden vilket inte var 

okänd information.118 

 Jämför man med hur Arbetet skildrade Grisbuktsinvasionen är det framförallt 

språkbruket som skiljer sig. En upptäckt jag blev förvånad över angående skildringen här var 

att Arbetet var den tidning som höll sig mest objektiv i sin rapportering. Det var en 

omfattande rapportering men det fanns inga synliga ideologiska värderingar i artiklarna, inga 

spekulationer, och man använde en mängd olika källor och rapporterade från de olika sidorna 

och synsätten i konflikten. Till exempel sätter Arbetet dagen efter invasionen, när 

informationen var högst motsägelsefull, invasionsstyrkan119 (min kursiv) inom 

117 Arbetet, torsdagen den 21 decemer, 1989, s. 6-7. 
118 Weeks och Gunson Panama made in the USA, 1991, s. 48-51. 
119 Arbetet, torsdagen den 20 april, 1961, s. 1. 
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sitationstecken. Detta uppfattar jag som att man inte är beredd att ta ställning till om det var 

en invasion eller inte vilket man inte visste.120 I samma anda skriver tidningen två dagar efter 

Grisbuktsinvasionen att ”även om det militära läget på Kuba fortfarande är ytterst oklart 

[...]”.121 Detta tycker jag visar på att journalisten aktar sig för att skriva något definitivt om 

vem som har övertaget på Kuba och därigenom inte vill spekulera eller dra förhastade 

slutsatser. Detta är också i bakgrund till att det redan dagen efter invasionen stod klart att 

rebellerna hade misslyckats. 

 Artiklarna nämner också att anledningen till att invasionen misslyckades inte var på 

grund av rebellernas kapacitet utan på grund av Castros val av att införa en ”terrorregim”122 

snabbt efter invasionen:  

 

En bidragande orsak till att invasionen misslyckades anser man vara att 

Castro snabbt slog till mot alla som kunde tänkas försöka hjälpa 

rebellerna. En terrorregim infördes snabbt i Havanna.123  

 

I relation till det teoretiska forskningsläget om att media ofta är subjektiva till fördel av den 

ideologi de säger sig tillhöra är det intressant att tidningen väljer att förmedla något negativt 

om Castro medan man angående Panamainvasionen har ett mildare språkbruk. 

  

120 Ibid, s. 4. 
121 Arbetet, onsdagen den 19 april, 1961, s. 6. 
122 Ibid, s. 1. 
123 Ibid, s. 1. 
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6.3 Dagens Nyheter 
Dagens Nyheter grundades 1864. Mellan år 1973 och 1998 betecknade tidningen sig som 

oberoende.124 

 

Makrostrukturell Nivå 

Dagens Nyheter har precis som Svenska Dagbladet ägnat ett helt uppslag åt 

Panamainvasionen i sin utrikesdel och har också invasionen som huvudhändelse på 

förstasidan torsdagen den 21 december.125 Precis som de andra två tidningarna får därför 

tidningens läsare uppfattningen om att invasionen var en viktig händelse.  

 Rubriken på förstasidan lyder ”USA i blixtaktion mot Panama” och i underrubriken 

står det att ”Noriega på fri fot”.126 Man belyser alltså både att USA har tagit aktion mot 

Panama och att Noriega fortfararande är fri. I ingressen får vi veta att president George Bush 

”ansåg ändå i ett TV-tal att aktionen var lyckad”.127 Jag får uppfattningen att tidningen 

försöker ta hänsyn till mer än ett perspektiv här. Dock står  det inte något i varken rubrik, 

underrubrik eller ingress om hur många som är döda (som Svenska Dagbladet skrev ut i 

rubriken på förstasidan) eller om varför USA valde att invadera (som Arbetet Rikstäckande 

upplaga gjorde på sin förstasida). Precis som jag ansåg angående Arbetet Väst är det av 

betydande vikt att ange orsaken till invasionen. Detta framgår först i brödtexten där Dagens 

Nyheter skriver: ”[...] igår styrde en diktator i Panama och idag regerar konstitutionellt valda 

ledare, sade Bush”.128 Denna mening har knappast en klar innebörd och läsaren får fylla i en 

del luckor själv; det krävs en del bakgrundsinformation för att förstå meningen. Dessutom är 

det Bush som får komma till tals, det är detta perspektiv som lyser starkast och skildringen 

blir därför betydligt mindre kritisk till USA som aktörsobjekt än om det i brödtexten till 

exempel hade stått att Panamainvasionen bröt mot internationell lag. 

 I texten på förstasidan står det dock att ”USA fördömdes i mycket hårda ordalag av 

Sovjetunionen” och att man i Moskva ”uppmanar USA att omedelbart avbryta sin militära 

intervention i Panama”.129 Detta går att jämföra med vad till exempel Svenska Dagbladet 

skriver i sin artikel på förstasidan: 

 

124 Nationalencyklopedin Dagens Nyheter. Tillgänglig: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dagens-nyheter. (hämtad 2016-05-14). 
125 Dagens Nyheter, torsdagen den 21 december, s. 1, 10. 
126 Ibid, s. 1. 
127 Ibid, s. 1. 
128 Ibid,  s. 1. 
129 Ibid, s. 1.  
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Jag hade inget val. Noriegas hänsynslösa uppträdande utgjorde ett omedelbart hot mot 

de 35000 amerikanska medborgare som bor i Panama, sade president George Bush.130 

 

I Svenska Dagbladet blir det dominerande verklighetspespektivet USAs medan Dagens 

Nyheter väljer att belysa saken ifrån Sovjetunionens perspektiv. I brödtexten i Dagens 

Nyheter är man alltså mer kritisk till USA. Som tidigare noterats är det också intressant att 

inte någon av tidningarna skriver vad Panamas ledare, opposition eller befolkning anser. 

Detta rapporteras först och även då bara till viss del på senare sidor i brödtexten, alltså varken 

i rubrikerna eller i ingresserna. Den mindre betydelsen av Kubas perspektiv i tidningarnas 

rapportering var också något som uppdagades i uppsatsen om Grisbuktsinvasionen. Här var 

detta mer förståeligt då invasionen inträffade mitt under kalla kriget och händelsen var därför 

satt i ett större sammanhang. Dessutom hade Kuba en oerhört anti-amerikansk och 

Sovjetvänlig regering vilket resulterade i att Kubas och Sovjets perspektiv till stor del var 

samma. Det är desto märkligare att finna detta resultat när det gäller Panamainvasionen.  

 I uppslaget som är dedikerat till invasionen finns det precis som i Svenska Dagbladet 

fem artiklar som behandlar händelsen. Tre av dessa är skrivna av samma svenska journalist 

som är på plats i Washington, en journalist som är i Buenos Aires och en som är i Moskva. 

Man har i Dagens Nyheter alltså inga utomstående källor, men inte heller en journalist som är 

på plats i Panama. Detta kan dock förklaras med utgångspunkten som har tagits upp tidigare i 

analysen och i det empiriska forskningsläget, att det är en mekanisk journalistisk begränsning 

snarare än ett medvetet val som styrs av ideologi att använda sig av vissa källor. 

  Rubrikerna i Dagens Nyheter lyder: 

 
Noriega avsatt-men på fri fot, Hårda gatustrider, Oväntat hårda strider, Kanalen 

krisorsak, Moskva fördömer invasionen.131 

 

Det finns även fyra bilder med i uppslaget vilka en är på amerikanska soldater, en är på 

amerikanska politiker, en är på en karta av Panama och USA, och en är på oppositionsledaren 

i Panama, Guilermo Endara. Bilderna i uppslaget fokuserar på USA som aktör; det är 

amerikanska soldater och politiker och den panamanska oppositionsledaren som är vänligt 

inställd till USA som är subjekt i bilderna. Utifrån den deduktiva aktörsteorin är det här ändå 

svårt att urskilja om tidningen är kritisk eller okritisk till USA som aktör. Bilderna har ett 

130 Svenska Dagbladet, torsdagen den 21 december, 1989, s. 1. 
131 Ibid, s. 10. 

36 
 

                                                 



tydligt amerikanskt fokus men som Asp skriver; ”en aktör [...] kan med andra ord ges en 

gynnsam uppmärksamhet i ett avseende (stor uppmärksamhet) och missgynnas i ett annat 

(framträda i oönskade frågor och sammanhang).132 Hade bilden visat en amerikansk soldat 

som skjuter civila panamaner eller liknat den bild som Svenska Dagbladet hade på döda 

civila panamaner hade det varit tydligare att USA som aktör framställts i dålig dager. I detta 

fall är bilderna betydligt mer neutrala vilket gör en analys av dem svårare. 

 Vidare visar ingresserna att perspektivet behandlar olika ämnen och sidor av 

invasionen. I artikeln med rubriken ”Noriega avsatt-men på fri fot” fokuserar journalisten på 

varför Bush valde att invadera, alltså på grund av demokrati och kriget mot droger. Under 

rubriken ”Oväntat hårda strider” tar ingressen istället upp hur invasionen har gått till medan 

den mycket snarlika rubrikens ”Hårda gatustrider” ingress fokuserar på att berätta om 

konsekvenserna av invasionen. Här skildras plundringen av Panama City och att de 

amerikanska styrkorna har fått oväntat motstånd. I artikeln ”Kanalen krisorsak” är ingressens 

text som mest kritisk till USA och fokus ligger på att förmedla att USA även har försökt 

störta Noriega tidigare. Här skriver journalisten: 

 

USA lyckades inte överraska Manuel Antonio Noriega den här gången heller. Han 

befann sig på ”hemlig plats i utkanten av landet” när USAs trupper anföll hans 

högkvarter i Panama.133 

 

I texten är det tydligt att journalisten ställer USA som aktörsobjekt i en sämre dager än vad 

till exempel ingressen under rubriken ”Noriega avsatt- men på fri fot” gör. På samma sätt är 

fokuset i ingressen i artikeln ”Moskva fördömer invasion” på Sovjets reaktion. Hela 

brödtexten handlar också om hur USA har brutit mot internationella lagar och interventionen 

handlar enligt Sovjet om något helt annat än om kriget mot droger.134 Det är också relevant 

att uppmärksamma att Dagens Nyheter är den enda tidningen av de tre som endast väljer att 

förmedla Sovjets synvinkel utan att ställa detta i jämförelse med Storbritanniens eller 

Nederländernas. Tidningen relaterar alltså USA som aktörsobjekt till andra aktörer endast på 

ett negativt sätt. 

 

 

 

132 Asp Rättvisa nyhetsmedier-partiskheten under 2006 års valrörelse, 2006, s. 34. 
133 Dagens Nyheter, torsdagen  den 21 december, 1989, s. 10. 
134 Ibid, s. 10. 
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Mikrostrukturell Nivå  

I artiklarna, både på förstasidan och i utrikesdelen, är språkbruket objektivt; att urskilja 

subtila värderingar är svårt. Den enda artikeln jag anser att man kan urskilja en subjektiv 

underton i är den som har rubriken ”Kanalen krisorsak”. Detta ser man som läsare redan i 

ingressen som skrivet ovan. I brödtexten skriver journalisten till exempel: 

 

I snart två år har USA försökt få bort Noriega från makten [...] man började med 

ekonomiska sanktioner [...] detta har gjort landet till ett av de fattigaste i Latinamerika 

från att ha varit ett av de mera välmående [...] man har stött oppositionen [...] 

uppmuntrat kupper [...] och varje gång har man misslyckats. 135 

 

Utöver att journalisten väljer att genom både språkbruk och perspektiv visa USA i dålig dager 

stämmer inte faktan i dessa uttalanden. Forskarna Weeks och Zimbalist menar att  

sanktionerna från USAs sida hade en effekt på Panamas ekonomi men grundproblemet var 

mycket större än så och går tillbaka långt tidigare än till tiden då de ekonomiska sanktionerna 

infördes. 136 Denna journalistik är alltså inte faktabaserad och förmedlar därför inte en 

objektiv bild till läsaren.  

 I artikeln på förstasidan väljer tidningen att inte skriva ut ordet invasion utan väljer 

ordet blixtaktion till skillnad från både Svenska Dagbladet och Arbetet. Enligt mitt 

förmenande tyder detta ordval på en mildare ton gentemot USA. Däremot är det en bild under 

rubriken på George Bush och Noriega, där texten under lyder: 

  
President George Bush beordrade invasionen av Panama. Landets egentlige (min 

kursiv) ledare, general Manuel Noriega, lyckades undkomma.137 

 

Här är ordet egentlige värt att uppmärksamma ur ett rent lexikaliskt perspektiv. Tidningen 

hade inte behövt skriva ut detta ord, det tillför ingen information läsaren behöver för att skapa 

sig en ”oberoende uppfattning”.138 Tvärtom får man som läsare bilden av att Bush är en 

tillfällig illegitim ledare av landet. 

 

135 Dagens Nyheter, torsdagen den 21 december, 1989, s. 10. 
136 Zimbalist och Weeks Panama at the crossroads-economic development and political change in the Twentieth 
Century, 1991, s. 156. 
137 Ibid, s. 1. 
138 Strömbäck Makt, media och samhälle- en introduktion till politisk kommunikation , 2009, s. 183. 
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7 Sammanfattande diskussion 
Uppsatsens syfte har varit att  undersöka hur svensk media, beroende på olika ideologiska 

värdegrunder, skildrade USAs Panamainvasion (1989). Framförallt har uppsatsen fokuserat  

på att undersöka tre olika dagstidningarns skildring av USA som aktör. En diskursanalys på 

en makro- och mikrostrukturell nivå tillsammans med en deduktiv aktörsteori har använts för 

att uppsatsens frågeställning ska kunna besvaras. För att problematisera mitt syfte använde 

jag ett teoretiskt ramverk som behandlar medias objektivitet, makt och i ett större perspektiv 

även inflytande på demokratin. Analysen har även genomgående haft en komparativ struktur 

då jag jämfört skildringen av Panamainvasionen med skildringen av Grisbuktsinvasionen. 

Upptäckterna i artiklarna i de olika tidningarna om Panamainvasionen har också jämförts 

med varandra.  

 Min första konklusion är att Panamainvasionen, trots att det finns tecken på 

partiskhet, inte är särskilt subjektivt skildrad jämfört med hur de svenska dagstidningarna i 

min studie skildrade Grisbuktssinvasionen. Den senare var betydligt mer subjektivt 

behandlad,  både på en mikro-och makrostrukturell nivå. Resultatet ifrån Grisbuktsinvasionen 

stämmer även överens med tidigare forskning. I det empiriska forskningsläget såg vi att 

studien om svensk medias skildring av Gazakriget och studien om amerikansk och 

kanadensisk medias skildring av Panamainvasionen inte var objektiva. Vidden av 

subjektivitet skiljer sig dock mellan dessa studier och min. Resultatet i Strömbäcks och Nords 

studie om att journalismen kan vara bristande på grund av mekaniska problem så som 

tillgänglighet, är också relevant i min studie då journalister hade stora problem med att 

rapportera inifrån Panama. Denna otillgänglighet blir framförallt uppenbar då perspektivet 

från den panamanska befolkningen till stor del saknas i artiklarna. 

 Både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter ägnar mer uppmärksamhet åt 

invasionen än vad tidningen Arbetet gör, dessutom skildrar de förra USA ifrån olika 

perspektiv. I de två upplagorna av Arbetet är det bara en respektive två artiklar skrivna om 

invasionen. Arbetets artiklar har också ett snävare perspektiv. Den största skillnaden mellan 

tidningarnas skildring finnes i den makrostrukturella nivån. Både ur ett schematiskt och 

tematiskt perspektiv ser man som läsare skillnaden på vad tidningarna anser är viktigast att 

förmedla till sina läsare. Det är även en viss skillnad i den mikrostrukturella nivån rent 

språkligt. Arbetet är den tidning som är hårdast i sitt språk mot USA medan det är svårt att 

urskilja ett språkbruk som är kritiskt eller okritiskt på en mikrostrukturell nivå i de andra 

tidningarna.  

39 
 



Utgår jag ifrån den deduktiva aktörsteorin är resultatet snarlikt. Som aktör får USA mycket 

uppmärksamhet i rapporteringen i alla tre tidningarna. Enligt dagsordningsteorin kommer 

läsarna då att uppfatta frågan som viktig. Arbetet är mer kritisk till USA än vad Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter är. USA som aktör skildras också annorlunda i hur 

sakfrågeobjektet framställs men inte på ett lika tydligt vis. I Svenska Dagbladet får 

anledningen att invasionen inträffade i demokratins namn en del uppmärksamhet. I Dagens 

Nyheter ges inte mycket fokus på anledningarna men underrubrikerna ger ett mångsidigt 

perspektiv på konsekvenserna av invasionen. I Arbetet blir emellertid invasionen skildrad 

som ett misslyckande från USAs sida. Med tanke på Panamainvasionens kontroversiella 

bakgrund anser jag dock inte att tidningarna varken har varit kritiska eller okritiska till USA 

på ett extremt sätt. 

 Att jämföra källor har visat sig svårt; för det första hade journalister en begränsad 

tillgång till källor eftersom de inte fick komma in i Panama efter invasionen. För det andra är 

det bara ett fåtal av artiklarna där det går att finna information om ursprungskällan. För det 

tredje fanns det bara en enda artikel skriven om invasionen i Arbetet Väst och två skrivna i 

Arbetet Rikstäckande upplaga. Med tanke på att tidningarna hade samma mekaniska 

förutsättningar, beror skillnaderna i rapporteringen inte på tillgången till källor. Däremot är 

det svårt för mig att dra en slutsats om huruvida skillnaderna beror på att tidningarna har 

använt sig av olika externa källor, eftersom detta inte är utskrivet.  

 Som svar på min frågeställning kan man konstatera att skillnaderna i rapporteringen 

syns genom språkbruket, samt vilka händelser och vilket fokus som får mest uppmärksamhet 

i artiklarna. Jag anser att USA är okritiskt skildrad som aktör i Svenska Dagbladet medan 

landet är kritiskt framställt i Arbetet. Dagens Nyheter är enligt mig den tidning som förhåller 

sig mest objektiv. En intressant upptäckt som går stick i stäv med detta resultat är emellertid 

att enligt mig framställs USA genom bilderna i Arbetet mest objektivt medan bilderna i 

Svenska Dagbladet framställer USA kritiskt och i Dagens Nyheter okritiskt.  

 Vad jag kan utläsa beror olikheterna i skildringen på de olika ideologiska 

värdegrunderna; tidningarna har en politisk subjektiv uppfattning som lyser igenom 

rapporteringen. Detta är ett resutat som också stöds av empirisk forskning gjord av Weibull. 

Denna forskning pekar på att även om det formella bandet mellan politiska partier och 

dagspress har minskat de senaste 30 åren är den politiska traditionen än idag tydlig.139  

139 Weibull och Hadenius Massmedier, en bok om press, radio och tv, 2003, s. 91. 
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Oavsett vad man anser om USA och Panamainvasionen ska media föhålla sig objektivt. Detta 

gäller framförallt nyhetsmedia då det är dennas viktigaste uppgift att förmedla information 

ifrån alla sidor i en konflikt till medborgarna, så att dessa har en möjlighet att bilda sig en 

oberoende uppfattning om samhällsfrågor. Jag anser inte att tidningarna i detta fall har 

förhållit sig korrekt till de teoretiska riktlinjerna, vilket är av yttersta vikt för demokratin då 

brister i medias förmedling skapar en opinionsmiljö som är baserad på journalisters 

subjektiva åsikter. Utgår man ifrån teorin om tystnadsspiralen, gestaltningsteorin, eller 

dagsordsningsteorin är den fria åsiktsbildningen och det fria ordet då hotade. Trots detta 

resonemang, olikheter i prioritering av händelser och i språkbruk utlelämnar inte tidningarna 

information på ett sätt som enligt mig får större demokratiska konsekvenser. Baserat på min 

analys får läsaren ändå bred information och olika synsätt skildras. De olika perspektiven, 

aktörerna och information tas upp och läsaren har därför ändå haft möjlighet att kunna bilda 

sig en relativt objektiv uppfattning i frågan. 
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