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Abstract 
This study investigates the relation between democracy and conflict journalism through a 
Critical Discourse Analysis (CDA) of eight Swedish journalistic articles about Turkey´s incursion 
into the Autonomous Administration of Northern Syria (NES) in 2018 called “Operation Olive 
Branch”. The theoretical framework includes journalism´s role in democracy through a social 
contract, framing theory and critique of ideology, which can be seen as the foundation of the 
CDA method.  
 
It is the author's view that the social and political implications of “Operation Olive Branch” were 
not salient in the Swedish reporting. Two research questions were formulated from this notion: 
How is the conflict construed in Swedish daily press? and What are the possible factors that 
enables this reporting?.  
 
The results shows three themes in the analysed articles: the conflict was construed 1) as a 
strategic game that gave agency first and foremost to states, 2) through a terrorist narrative 
which constructs the Turkish action as a counter-terrorism operation and 3) as essentially an 
ethnic conflict. These themes are traced back to four theoretical factors: methodological 
nationalism, the clean war, the state of exception and ethnification.  
 
In analogy with framing theory these factors are seen to obscure certain aspects of the conflict 
and have implications for journalisms democratic function. The reporting is seen to be lacking in 
information depth and width and alienates the conflict and its actors from a Swedish context. 
 
Lastly alternative ways of reporting, which would better honour journalism's role in the social 
contract, are discussed through the concept of Peace Journalism and a possible global outlook 
as opposed to journalism’s current national outlook.  
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“It belongs to common knowledge that journalists write the first draft of history. This is 

particularly true for journalists reporting on conflict and violence. [...] It is for this reason 

that conflict journalists assume significant discursive authority in shaping public 

perception of conflict” (Hanitzsch & Hoxha 2018) 

1 Inledning 
Förestående arbetes ambition är att bidra till förståelsen av hur medias gestaltning av en konflikt 

påverkar publiken i egenskap av demokratiska subjekt. Genom en kritisk diskursanalys (CDA) 

av åtta artiklar om “Operation Olive Branch”, den turkiska militära operation som hade som mål 

att slå ut de militära styrkorna YPG (Folkets försvarsenheter) i Afrin-kantonen i nordöstra Syrien 

(NES), undersöks hur konflikten gestaltas, vilka mekanismer som ligger till grund för den 

svenska rapporteringens gestaltning av konflikten och till sist utforskas alternativa sätt att 

journalistiskt angripa krig och konflikt.  

Med grund i journalistikens demokratiuppdrag erkänner undersökningen kopplingen mellan 

medborgarna och hur de i förlängningen har möjlighet att agera som demokratiskt subjekt utifrån 

den information de får/tar del av genom media. Här ställs den kritiska diskursanalysens grundsats 

språk som handling på sin spets, det vill säga: hur möjliggör en text att ett subjekt handlar; vilka 

fria val har det demokratiska subjektet möjlighet till utifrån den information som journalistiken 

tillhandahåller? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Undersökningen utgår från ett “kritiskt kunskapsintresse” som ofta inom CDA används som en 

löst formulerad hypotes (Berglez 2019, s. 226) och i den här undersökningens fall formuleras: 

 

- Det verkar som om de socio-politiska implikationerna av konflikten inte kommer fram i 

den svenska rapporteringen om “Operation Olive Branch” - hur kan det komma sig och 

vad får det för effekter för publikens förståelse av konflikten? 
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Genom media upplever vi verkligheten. Genom den information som media tillhandahåller 

diskuterar vi aktuella händelser. Därför är det av vikt för journalistikforskningen att utröna vad 

det egentligen är för verklighet som presenteras för oss i publiken. Föreliggande undersökning 

rör sig i gränslandet mellan tre antaganden. Det första är framingteorin som menar att medias 

presentation av verkligheten bara är ett av många möjliga utsnitt. Undersökningens första del har 

som mål att utröna vilken verklighet det är som presenteras för publiken i det utvalda 

källmaterialet genom RQ1: Hur gestaltas konflikten mellan Turkiet och NES i den svenska 

rapporteringen av “Operation Olive Branch”? 

För det andra har undersökningen en ideologikritisk utgångspunkt - den information som 

når publiken genom media bär på en historia av maktrelationer där ideologin reproduceras i det 

till synes vardagliga och självklara. Denna del har som mål att blottlägga vilka mekanismer som 

gör att gestaltningen ser ut som den gör genom RQ2: Vilka är de möjliga mekanismer och/eller 

faktorer som gör att konflikten gestaltas på detta sätt? 

För det tredje är journalistiken en viktig del i det demokratiska samhället - genom sin 

grundlagsskyddade särställning har media ett demokratiskt ansvar att tillhandahålla publiken 

med relevant och sann information, så att de kan göra informerade val i egenskap av 

demokratiska subjekt. Den avslutande diskussionen syftar till att undersöka alternativa vägar 

framåt för journalistiken i förhållande till medias demokratiska uppdrag, journalistikens 

förtroendekris samt de tendenser i rapporteringen som undersökningen finner. 

Det är särskilt intressant att titta på “Operation Olive Branch” då en av parterna är 

demokratiska avantgardister som försöker skapa en “sekulär utopi” (Enzinna 2015) utifrån en 

relativt nyfödd ideologi medan den andra parten under de senaste 10 åren genomgått en 

avdemokratisering i form av bland annat en allt mer begränsad pressfrihet (Lavigne 2019). För 

att kunna möta de stora utmaningar som dagens journalistik står inför, i form av sviktande 

förtroende och hårdare konkurrens, är det viktigt att förstå vad journalistiken gör, hur 

rapporteringen ser ut och vad det leder till, speciellt i konflikter där en essentiell parameter 

verkar stå på spel: demokratin. 
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Vidare är konflikten intressant då “Operation Olive Branch” är en del av det pågående 

Syrien-kriget som fått konsekvenser även för oss i Sverige, främst genom de flyktingströmmar 

som påverkade Sveriges politik på nationell nivå (Statsrådsberedningen 2015). Adresseras de 

politiska implikationerna av konflikten inom ramen för medias demokratiuppdrag? 

 

2 Bakgrund 
Administrationen av Norra och Östra Syrien (NES), ofta kallad Rojava, är en självstyrande 

region i norra Syrien. Självständighet deklarerades 2012 under det pågående syriska 

inbördeskriget. NES består av tre kantoner, Afrin i väst, Kobane i mitten och Qamilshi i öster. 

Området försvaras av militära styrkor kallade för Folkets försvarsenheter (YPG/YPJ, där YPJ är 

en kvinnoseparatistisk gren) (Hosseini 2016).  

20 januari 2018 påbörjade Turkiet en militär offensiv, den så kallade “Operation Olive 

Branch”, mot Afrin. Målet var att oskadliggöra YPG, vilka Turkiet likställer med det 

terrorstämplade PKK (Kasapoğlu & Ülgen 2018). Afrin är sedan 24 mars 2018 ockuperat eller 

“under turkisk kontroll” (Cristiansson 2018b). 

2.1 Samhällsbygget i nordöstra Syrien 
Administrationen av Norra och Östra Syrien (NES) är officiellt fortfarande en del av Syriens 

territorium men har sin egen militär, ett eget rättssystem, lokalt självbestämmande genom den 

form av rådsdemokrati som förespråkas inom demokratisk konfederalism (mer om den nedan), 

skolor, polis samt lokala kontor som utfärdar personbevis och andra officiella dokument. Deras 

konstitution som godtogs 29 januari 2014, “the Charter of the Social Contract”, syftar till att 

garantera jämställdhet, religionsfrihet och likabehandlande av alla etniska grupper inom regionen 

samt förbjuder tortyr, polygami och dödsstraff  (Smolén 2019) . 2018 bodde uppskattningsvis 2 1

miljoner människor i NES (Balanche 2018) 

1 Hela stadgan finns att läsa här: https://peaceinkurdistancampaign.com/charter-of-the-social-contract/ 
(hämtad 19 december 2019)  
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NES har en ambition av att vara horisontellt politiskt organiserat genom kommittéer och 

råd och saknar på grund av detta till stor del de “elitpersoner” som media har en tendens att 

förlita sig på vid framförallt krigsrapportering (Carruthers 2000; Herman & Chomsky 2002). 

Anahita Hosseini skriver till exempel i “The Spirit of the Spiritless Situation: The Significance of 

Rojava as an Alternative Model of Political Development in the Context of the Middle East”: 

 

By refusing to give into the dominant narratives of separatism and—most 

significantly—top-down state building, Rojava is in fact seeking to establish an 

alternative social model in a number of respects. Despite (or even because of) 

this, Rojava has not received the appreciation that it deserves in academic circles 

or in the media. (Hosseini 2016) 

 

Visst mediaintresse har NES ändå väckt, framförallt genom kopplingen till den militära koalition 

som besegrade Daesh (Islamiska staten/IS/ISIS). YPG, som var de militära styrkor som 

försvarade den självstyrande regionen i norra Syrien, är en väpnad gren av PYD, Demokratiska 

Unionspartiet, som är det största partiet i NES. Dessa styrkor i sin tur utgjorde kärnan i SDF, 

Syriska Demokratiska Styrkorna, som var en USA-ledd koalition med mål att stoppa Daesh 

framfart i Mellanöstern.  

2.2 Turkiet  
Turkiet har under de senaste decenniet rört sig mot en alltmer begränsad demokratisk frihet 

genom bland annat en repression mot press och journalister och auktoritära reformer.  

De lagändringar som följde det misslyckade kuppförsöket 2016 påstods vara riktade mot 

de misstänkta kuppmakarna men fick som resultat en mer generell utrensning av oppositionella 

politiker och journalister samt införandet av ett undantagstillstånd som gav långtgående 

befogenheter, både juridiska och polisiära, till den turkiska staten. 50 000 personer ska ha 

arresterats och 100 000 blivit av med sina jobb, till stor del utifrån president Erdoğans godtycke 

(Ozben & Westra 2017, s. 10-13). 

Vidare gjordes reformer under april 2017 som sammanflätade den verkställande och 

lagstiftande makten och gav presidenten större makt över tillsättandet av domare (Lavigne 2019). 
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 Turkiet har för närvarande flest fängslade journalister i världen, på andra plats kommer 

Kina och på tredje plats Egypten. Många av de ungefär 70 journalister som sitter i turkiskt 

fängelse är inte anklagade för något särskilt brott, alternativt anklagas de för “anti-statliga” 

förseelser (The Economist 2019).  

Den politiska och ekonomiska kopplingen mellan Sverige och Turkiet är förstås svår att 

på något mer uttömmande vis kartlägga. Men inom detta arbetes ramar är det värt att nämna att 

Turkiet är medlem i North Atlantic Treaty Organization (NATO) och aspirerande medlem till 

Europeiska unionen. Relationerna kan konkretiseras också genom flyktingpolitiken där Turkiet 

agerar “skyddsvall” mot flyktingströmmar från Syrienkriget, vilket har varit en omdebatterad 

fråga, då EU betalat så mycket som 15 miljarder kronor till Turkiet för denna tjänst (Svensson 

2019). 

Den ekonomiska kopplingen mellan Turkiet och Sverige är stark. 2019 låg Turkiet 21:a 

plats när det kommer till utrikes handelspartner med en export av varor motsvarande ett värde av 

9,5 miljarder svenska kronor, enligt SCB . Svenska Dagbladet rapporterar även att Sverige 2018 2

exporterade krigsmateriel för 300 miljoner kronor till Turkiet (Sadikovic 2019).  

2.3 PKK och det ideologiska skiftet 
För att förstå de historiska dimensionerna av konflikten mellan Turkiet, YPG och PKK är det 

motiverat att ytligt skissera upp Turkiets statsideologi kemalismen, döpt efter Turkiets förste 

president Kemal Atatürk. Efter det Ottomanska rikets fall och bildandet av republiken Turkiet 

1923 var ambitionen att skapa en sekulär och modern stat som inte grundades på religiös 

tillhörighet utan på det turkiska språket. Alla som var bundna av medborgarskap till den 

geografiskt definierade staten Turkiet sågs nu som “turk” och skulle i praktiken ha samma 

rättigheter, oavsett religion och etnicitet (Kemal 2019).  

Den folkliga och etniska “enighet” som förespråkades av denna nya nationalistiska 

statsideologi ledde i praktiken till en tvångsassimilation av kurderna, döpta till “bergsturkar” då 

de i huvudsak bodde i de bergiga sydöstra regionerna av Turkiet, genom tvångsförflyttningar och 

förbud mot det kurdiska språket och andra kurdiska kulturyttringar (Sagnic 2010).  

2https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/handel-med-varor-och-tjanster/utrikeshandel/utrikes
handel-med-varor/pong/tabell-och-diagram/export-till-vara-30-storsta-handelspartner/ 
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Kurdistans arbetarparti (PKK) grundades 1978 av Abdullah Öcalan och som motreaktion 

mot repressionen av kurdisk kultur deklarerade PKK krig mot den turkiska staten 1984 och 

började attackera militära såväl som civila mål. Målet var en separat kurdisk nationalstat och 

ideologiskt grundade sig PKK i marxism-leninismen (Kirişci 2019). 

Kriget mellan PKK och Turkiet rasade som värst under 1990-talet och beräknas ha kostat 

30 000 människor livet, många av dessa kurdiska civila, samt skapat över två miljoner flyktingar 

(Chomsky & Herman 2002). 

I samband med att PKK:s ledare Abdullah Öcalan greps i Kenya 1999, sedan länge i exil 

efter att ha varit efterlyst av Turkiet, proklamerade han att han hade övergett den 

kurdisk-nationalistiska linjen till fördel för något som han menade var en politisk ideologi som 

låg “bortom” det tidigare vänsternationalistiska paradigmet. Detta nya politiska projekt som 

Öcalan kallade demokratisk konfederalism positionerade sig utanför den traditionella 

nationalismen och statismen och har som mål ett samhälle som är “demokratiskt, könsmässigt 

jämställt, ekologiskt och där staten inte är det centrala elementet”  (Jongerden 2018). 3

Den nya ideologiska inriktningen gav upphov till oenigheter inom PKK och mellan 2003 

och 2005 lämnade uppskattningsvis 1500 militanter PKK i kölvattnet av de interna konflikterna. 

Trots det betydande medlemsbortfallet omformades PKK i linje med Öcalans nya politik: från ett 

politiskt parti med ambition att bilda en egen nationalstat till en pan-nationell organisation för 

decentraliserat självstyre med ambitioner bortom stats-tänkande och patriarkala strukturer 

(Jongerden 2018).  

Trots att grunden för terroriststämplingen, det vill säga den militära kampen för en egen 

nationalstat, har övergetts av PKK ses fortfarande YPG och PYD som likställda det PKK som 

terrorstämplats av den turkiska staten. Samtidigt som det finns ett erkännande att PKK 

genomgått ett ideologiskt skifte, argumenteras det också att paradigmskiftet är en chimär, ett spel 

för gallerierna, från turkiskt statligt håll (Şahi̇n & İrdem 2018). 

 

3 “democratic, gender equal, eco-friendly and where state is not the pivotal element” (Jongerden, Joost, 
(2018) Learning from defeat: Development and contestation of the “new paradigm” within Kurdistan 
Workers’ Party (PKK)) 
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2.4 Utmaningar i journalistikens demokratiska uppdrag 

Jesper Strömbäck (2010) lyfter i sin ”Democracy and the Media: A Social Contract Dissolved?” 

ett axiom som han menar är relativt obestritt i journalistisk forskningsdiskurs. Det handlar om 

relationen mellan journalistiken och demokratin: “Ingen demokrati utan journalistik, men utan 

demokrati inte heller någon journalistik”. Med det menar han att pressen har sin frihet garanterad 

endast genom ett demokratiskt styrelseskick, och att demokratin endast kan fungera om det finns 

en fri press. Strömberg kallar detta förhållande ett “socialt kontrakt”.  

Men det handlar inte bara om pressfrihet - utan om hur pressen använder sin frihet. Den 

måste, enligt Strömbäck, agera vakthund och tillhandahålla “sann och proportionerlig 

information om samhälleligt och politiskt relevanta frågor”.  

Strömbäck beskriver en potentiell förtroendekris för journalistiken om den inte lyckas 

sköta sitt demokratiska uppdrag bättre - det vill säga ta sin del i det sociala kontraktet på allvar. 

Strömbäck ser det största hotet mot pressfriheten i de krav från medborgarna som skulle kunna 

uppstå om de anser att pressen inte uppfyller sin del av det sociala kontraktet. Detta måste motas 

i grinden, menar Strömbäck, genom vissa restriktioner mot “populistisk” media och den ökande 

kommersialismen som han menar kommer provocera fram dessa medborgerliga krav i sin brist 

på respekt i det offentliga samtalet.  

I “Högt förtroende för nyhetsmedier – men under ytan råder stormvarning” (Andersson 

2019) skriver Ulrika Andersson “Det har under de senaste åren talats mycket om tilltagande 

misstro mot nyhetsmedier. Internationella studier har pekat mot en generell nedgång i 

allmänhetens förtroende för medier (Edelman 2018). En sådan förändring är onekligen 

bekymmersam, inte minst givet det demokratiska uppdrag som nyhetsmedier ofta tillskrivs. 

Att medierna “mörkar” sanningen om invandringen, att journalisters personliga åsikter 

påverkar nyhetsvinklingen och att mediers politiska inriktning tillåts styra nyhetsurvalet är kritik 

som lyfts i Sverige och som kan ha påverkat förtroendet för medierna, enligt undersökningen. 

Vissa forskare lyfter även den expansiva sociala medier-sfären som “i ökande grad 

kommit att bidra med motbilder till den gängse nyhetsbevakningen” som en plausibel anledning 

att förtroendet för medier dalat internationellt.  
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3 Tidigare forskning 
Om vi låter detta arbetes inledande citat av Hanitzsch & Hoxha vara sant och håller det i huvudet 

när vi läser tidigare forskning verkar det finnas en överhängande risk att “det första utkastet av 

historien” blir gravt missvisande. Oavsett om detta får oåterkalleliga effekter eller inte är det 

viktigt utifrån ett vetenskapligt perspektiv att undersöka vilka, om några, dessa effekter blir.  

En rad undersökningar föreslår att det är andra faktorer än journalistiska professionella 

ideal som styr hur nyhetsrapporteringen utformas och att speciellt rapporteringen av krig riskerar 

att påverkas av dessa förhållanden.  

 

Dimitrova & Strömbäcks undersökning Foreign policy and the framing of the 2003 Iraq War in 

elite Swedish and US newspapers (2018) tangerar det föreliggande arbetets forskningsfrågor, 

men med fokus på en annan konflikt - Irakkriget. Deras forskning visar att gestaltandet av en 

konflikt ofta följer det rapporterande landets nationella politik. Strömbäck och Dimitrova skriver 

bland annat att skillnaderna i gestaltning speglade respektive lands (USA/Sverige) “nationella 

politiska miljö och utrikespolitiska hållning” (Dimitrova & Strömbäck 2018, s. 203). 

Rapporteringen påverkas alltså av faktorer bortom journalistiska ideal, eller som de själva 

skriver: “media rapporterar sannolikt om krig utifrån det egna landets synvinkel och tenderar 

således att spegla regeringens och utrikespolitiska elitpersoners perspektiv”. Hypotesen grundar 

sig i tidigare forskning som visat att krigsrapportering ofta följer landets egna utrikespolicy. 

Till skillnad från föreliggande arbete är undersökningen komparativ och visar på 

skillnader i rapporteringen mellan media i Sverige och USA. Ingen diskursiv analys görs heller, 

utan hypotesen är att svensk media borde vara mer dömande i sin rapportering än det direkt 

inblandade landet, USA, vilket också undersökningen bevisar.  

 

Herman och Chomsky (2002) skissar i Manufacturing Consent - The Political Economy of the 

Mass Media upp en propagandamodell som visar hur journalistiken påverkas av marknadskrafter 

och mäktiga aktörer inom det dominerande politisk-ekonomiska systemet. Deras undersökning 
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fokuserar på konflikter där den ena stridande parten är USA, eller där USA har haft politiska 

eller ekonomiska intressen i konflikten.  

Propagandamodellen argumenterar för att syftet med media är att “inskärpa och 

försvara” de ekonomiska, sociala och politiska maktförhållandena i samhället - det vill säga 

försvara de privilegierades intressen - genom nyhetsurval, framing och informationsfiltrering 

samt att kontrollera det offentliga samtalet. 

Även Herman och Chomskys undersökning fokuserar på rapportering där det egna landet 

har direkta utrikespolitiska intressen i konflikten, vilket skiljer den från föreliggande arbete där 

de politiska och ekonomiska kopplingarna till de stridande parterna är mer svåröverblickbara.  

 

I The Media at War (2000) undersöker Susan L. Carruthers bland annat i vilken utsträckning 

media agerar språkrör, eller till och med en propagandakanal, för krigsmakten samt vad det kan 

få för konsekvenser för publiken om det till största del är militärkomplexets syn på verkligheten 

som de får ta del av. 

I kapitlet “Media, Globalisation and ‘Other People’s Wars” behandlar Carruthers hur, 

liksom i föreliggande undersökning, externa konflikter behandlas - konflikter där den 

rapporterande journalistens hemland inte är direkt inblandat. För det första tar hon upp faktorer 

som gör att media rapporterar om en konflikt medan de undviker en annan. En framträdande 

faktor är “domesticering” - vilket hon menar är i hur stor grad en nyhet kan kopplas till det egna 

landet - där resultatet är att “utrikesnyheter ofta framträder som en förlängning av 

inrikesnyheter” och konflikter som lätt kan kopplas till det egna landet får större utrymme i 

media. Då, som nämnts innan, “Operation Olive Branch” inte har några självklara 

domesticeringsvinklar för Sverige blir det intressant att se hur konflikten istället “rättfärdigar” 

sitt nyhetsvärde i den svenska mediekontexten. 

Vidare beskriver Carruthers en tendens i rapporteringen om dessa “andra folks krig” att 

de likställs med en naturkatastrof (“equivalents of natural disaster”) (Carruthers 2000, s. 235) 

vilket gör att den mänskliga agensen, kausala samband som i allra högsta grad är mänskligt 

påverkbara, osynliggörs och att det i viss rapportering finns en obryddhet, eller till och med en 

oförmåga, att förklara orsakerna till det mänskliga lidande man rapporterar om.  



13 

 

I Journalism in the Crossfire (Nygren m.fl. 2018) undersöks hur kriget i Ukraina 2014 gestaltas i 

en komparativ studie av fyra olika länders rapportering av konflikten. Den svenska 

rapporteringen står ut jämfört med den polska, ukrainska och ryska - alla länder med högre 

politisk/militär kontroll över medierna eller en tradition av mer aktivistiskt betonad journalistik. 

Undersökningen kommer fram till att svensk journalistik, i jämförelse med de andra undersökta 

länderna, är mer beroende av elitkällor och den internationella nyhetsindustrin och i lägre 

utsträckning “väljer sida” i konflikten eller domesticerar nyhetshändelsen. 

 

4 Relevans 
Den här undrsökningens ambition är att visa på möjliga vägar framåt för journalistiken som 

sådan genom att undersöka en konflikt där demokratiska värden kan sägas stå på spel och 

diskursivt placera in denna rapportering i ett normativt demokratiskt-journalistiskt ramverk 

snarare än ett deskriptivt komparativt.  

Självklart finns det inget egenvärde i förändring men det måste sägas att det är allmänt 

vedertaget att journalistiken av idag brottas med en rad problem. Det kan röra sig om 

undersökningar som visar på det sjunkande förtroendet för medier (som diskuterats ovan), att 

journalistiken “främjar ett ‘vi-och-dem’-tänkande” (Graf 2019, s. 312) eller att 

kommersialiseringen av media riskerar att åsidosätta journalistikens demokratiska uppdrag 

(Andersson 2019b, s. 120; Strömbäck 2010).  

Konfliktrapportering, eller krigsjournalistik, brottas också med en rad mer eller mindre 

genrespecifika problem. Flera studier har visat på att media i krigstid fungerar som 

propagandakanal för vissa, ofta inhemska, politiska eller militära intressen (Herman & Chomsky 

2002; Carruthers 2000; Berglez 2019).  

Undersökningen av konflikten “Operation Olive Branch” kan bidra till ovan skisserade 

forskningsläge då den har dimensioner som inte återfinns i varken tidigare forskning eller 

konflikt. 1) NES är en autonom region inom en stat (Syrien) och inte ett eget land. 2) Turkiet 

kränker i och med sin militära operation en annan suverän stats territorium, Syrien, för att slå ut 
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en militär styrka man menar är terrorister, YPG, men som samtidigt inte ses som terrorister av 

Syrien. 3) De strukturella militär-politiska påverkansfaktorer som tidigare forskning identifierat 

skulle i princip kunna påverka den svenska rapporteringen både till Turkiets och NES favör, 

beroende på hur vi ser på aktörerna politiskt-historiskt. 

Vidare antar undersökningen som axiom att det finns en demokratiklyfta mellan 

huvudaktörerna i konflikten (Turkiet och NES) vilket skulle kunna påverka rapporteringen. 

Carruthers (2000) menar att det i krigsrapportering kan vara svårt för journalister att hålla sig 

objektiva; vissa krigsjournalister har gått så långt som att förespråka en “journalism of 

attachment”, en journalism som erkänner sin tillgivenhet åt den sida som journalisten själv rent 

subjektivt sympatiserar med (ofta i analogi med mer övergripande kulturella och ideologiska 

strukturer; att journalisten aktivt tar parti för den sida i en konflikt som anses som god).  

5 Teoretiskt ramverk 

5.1 Det demokratiska uppdraget 

Undersökningens har som utgångspunkt att medias roll i det demokratiska samhället är central 

och att samverka med - och skydda - demokratin är en av journalistikens främsta funktioner 

(Strömbäck 2019, s. 255). Media ses således som en demokratisk institution.  

I artikeln “Fairness, Informativeness and Scrutiny: The Role of News Media in 

Democracy” slår Kent Asp (2007) fast att “I en demokrati ska media sträva mot att implementera 

‘folkets vilja’ genom att tillhandahålla en arena för ett fritt utbyte av idéer” (min övers.), det vill 

säga bidra till den fria och oberoende åsiktsbildningen i ett demokratiskt samhälle (Asp 2007).  

Utgångspunkten i artikeln är det liberal-demokratiska antagandet att medias uppgift  i det 

demokratiska samhället är att tillhandahålla medborgarna tillräcklig information för att göra 

upplysta val; framförallt inom frågor som påverkar samhällslivet och människans roll däri.  

Hur väl media har uppfyllt det demokratiska uppdraget beror alltså på hur väl de lyckats 

förmedla information om “frågor med konsekvens för samhällslivet” till de rationellt väljande 

medborgarna genom att för det första att informera medborgarna och för det andra att granska 
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makten (Asp 2007, s. 33) . Med tanke på föreliggande undersöknings forskningsfrågor är 

framförallt medias roll att informera medborgarna av intresse. 

Asp utvecklar sitt resonemang genom att bryta ner denna abstrakta (normativa) funktion 

till de två praktiskt applicerbara (deskriptiva) funktioner som i slutänden motsvaras av medias 

krav på opartiskhet och informationsvärde i rapporteringen. 

Opartiskhet, menar Asp, handlar inte om att, så att säga, “låta båda sidor komma till tals” 

utan handlar om hur sakfrågan, aktören samt relationen sakfrågan-aktören gestaltas (Asp 

använder termerna actor och issue image). Genom att framställa, gestalta, en aktör och en 

sakfråga på ett visst sätt kan dessa gynnas eller missgynnas i rapporteringen. Vilken typ av 

gestaltning som gynnar eller missgynnar en aktör eller en sakfråga är inte helt självklart, men 

enligt SMES  brukar att “åtnjuta mycket uppmärksamhet” (min övers.) samt att gestaltas “i 4

överenskommelse med det intryck aktören vill ge” räknas till gynnande gestaltning. 

Informationsvärde kopplar Asp till media som förmedlare av relevant information. Vad 

är då relevant i en specifik sakfråga? Asp ser det som att avvägningen mellan informationens 

densitet, bredd och djup ger informationsvärdet. Densitet handlar om mängden relevant 

information i en sakfråga i förhållande till det totala informationsflödet. Bredd handlar att alla 

relevanta aspekter av en sakfråga presenteras, medan djup handlar om att medborgaren ska ha 

chans att värdera de presenterade argumentens giltighet utifrån bakomliggande fakta, motiv och 

värderingar. För att uppfylla det demokratiska uppdraget ska media också sätta sakfrågan i 

kontext samt presentera konsekvenserna av de ena eller andra förhållningssättet till frågan.  

Viktigt att poängtera är att det demokratiska uppdrag som Asp skissat upp syftar till de 

politiska aktörerna och de ideologiska strömningarna i det egna landet. “Operation Olive 

Branch”, som undersöks nedan, innefattar aktörer och sakfrågor som inte tillhör samma 

demokratiska system eller samhällsliv som de undersökta medierna (“svensk tryckt daglig 

press”) eller de informerade medborgarna (läsarna/publikerna). 

Mediers demokratiska uppdrag som skissats upp ovan kan sägas vara del av ett socialt 

kontrakt mellan media och demokratin. Kontraktet utgår från att demokrati och fri press lever i 

4 “Swedish Media Election Studies”, Medievalsundersökningarna. Undersökningar som genomförs inom 
ramarna för forskningsprogrammet “Journalism and Democracy” på Institutionen för journalistik, medier 
och kommunikation på Göteborgs Universitet. 
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symbios; den ena kan inte överleva utan den andra (Strömbäck 2010). I utbyte mot att den 

demokratiska staten garanterar långtgående juridiska rättigheter och tillgång till information (i 

Sverige genom Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen) erbjuder sig pressen i 

gengäld att vara en arena för fri åsiktsbildning, att tillhandahålla verifierad och relevant 

information om samhällsfrågor samt att granska makten.  

När det kommer till den information som media tagit på sig att leverera till medborgarna, 

som grund för fri åsiktsbildning, så är det enligt Jesper Strömbäck utom tvivel att detta, av de 

allra flesta, ses som medias viktigaste uppgift; men det är däremot inte lika självklart exakt 

vilken denna information är eller ska vara. Vidare råder det i dagens diskussion om medias roll i 

demokratin inte konsensus om media faktiskt uppfyller sin del av det sociala kontraktet. Detta 

kan i förlängningen hota pressfriheten om medborgarna kräver en omvärdering eller översyn av 

de ramlagar som skyddar densamma. Det bästa försvaret mot detta, enligt Strömbäck, är “att 

pressen lever upp till sin del av det sociala kontraktet med demokratin” (min övers.). 

Värt att tillägga är det framförallt den politiska nyhetsjournalistiken, rapporteringen av 

politiken, som förknippas med journalistikens demokratiska uppdrag - det sociala kontraktet 

mellan demokrati och grundlagsskyddad media (Strömbäck 2019) - den här undersökningen 

utgår dock från att även (grundlagsskyddad) journalistik inom andra genrer normativt förväntas 

uppfylla sin del av detta kontrakt.  

 

5.2 Framing 

I sin inflytelserika Making News: A Study in the Construction of Reality beskriver Gaye 

Tuchman (1978) termen news frame (nyhetsgestaltning) som ett fönster mot verkligheten. Precis 

som ett fönster beror det också på en rad faktorer vad det egentligen är man ser när man tittar ut 

på världen genom det. Är fönstret stort eller litet? Vätter det mot gatan eller bakgården? Men 

också: vart står du som betraktare? 

Hennes utgångspunkt var att nyhetsmedia gestaltar (frames) nyheter genom att rama in 

dem på ett visst sätt och utifrån denna gestaltning diskuterar medborgare sedan aktuella sociala 
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frågor; kvalitén på den medborgerliga debatten är beroende av den information som finns 

tillgänglig genom mediernas gestaltning (Tuchman 1978).  

Huvudtemat i Tuchmans bok är att genom att “göra nyheter” av en händelse så 

konstrueras också verkligheten för läsarna: nyhetsjournalistik “förvandlar skeenden till 

nyhetshändelser” (Tuchman 1978, s. 12).  Ett andra tema är att “professionalism tjänar 

organisatoriska intressen genom att bekräfta de institutionella processer som omgärdar 

nyhetsarbete”. De journalistiska idealen och praktikerna (professionalism) samverkar alltså med 

strukturella samhälleliga faktorer (institutionella processer som omgärdar nyhetsarbete) i att 

skapa den verklighet, de frames, som läsarna förstår och diskuterar samhället inom.  

Tuchmans teorier om nyhetsproduktion och dess konsekvenser är central för föreliggande 

arbete då det är undersökningens poäng att genom kritisk diskursanalys att fastställa hur 

“Operation Olive Branch” gestaltas och vilka faktorer som kan tänkas föreligga denna 

gestaltning. Speciellt intressant är det dialektiska förhållandena mellan nyhetsmedium och publik 

och mellan professionalism och struktur. 

 

5.3 Ideologi, hegemoni och ideologikritik 

Ideologi har många olika betydelser men är i detta sammanhang inte bara någon -ism, som 

kommunism, nazism eller anarkism. Utgångspunkten är att en ideologi är “en samling idéer som 

tillsammans konstituerar en tro eller en övertygelse om någonting” (Berglez 2019). Utöver dessa 

metafysiska parametrar kännetecknas även ideologi av dess institutioner och praktiker, det vill 

säga de medel eller verktyg ideologin använder för att framhäva vissa åsikter och 

verklighetsbeskrivningar som sunt förnuft. Ideologi är alltså vinklad, subjektiv och partisk 

kunskap som genom, exempelvis den institutionaliserade journalistiken, presenteras som neutral, 

objektiv och opartisk.  

Ideologikritiken har vidare som central uppgift att lägga i dagen denna ideologiserade 

kunskap. Det är inte alltid individen, institutionen eller professionen som sådan är medveten om 

att den reproducerar en ideologi. Trots att det finns ett framstående opartiskhetsideal inom 
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journalistiken menar vissa att journalistiken är en “aktiv medskapare av de rådande 

maktstrukturerna” (Berglez 2019; Herman & Chomsky 2002).  

Begreppet hegemoni utvecklades av den italienske politiske tänkaren Antonio Gramsci 

(1881-1937) och det kan ses som ett koncept för att förklara hur en specifik klass särintressen 

tillåts dominera samhället i stort. Gramsci använde begreppet bland annat för att förklara hur det 

kapitalistiska systemet upprätthålls av grupper i samhället som egentligen inte tjänar på systemet, 

genom mer eller mindre synliga språkliga och kulturella processer (Ives 2004).  

Begreppet är centralt i ideologikritiken och även betydelsefullt för föreliggande arbetes 

metod, kritisk diskursanalys, som uppehåller sig vid att bland annat uppdaga (dolda) 

maktförhållanden i språket. 

Det kan även tilläggas att begreppet mothegemonisk kommer att används i arbetet om de 

rörelser och aktörer som inte åtnjuter hegemonisk ställning globalt, men som utmanar den 

rådande hegemonin genom sin blotta existens, eller aktivt aspirerar, eller, åtminstone, har 

teoretisk potential att ersätta den. Framförallt analyseras i detta arbete NES som en region med 

en mothegemonisk ambition och organisation.  

 

5.4 Peace journalism 

Peace journalism är medieforskaren Johan Galtungs perspektiv på, och en kritik av, 

krigsrapporteringens form och innehåll, med möjliga implikationer för journalistikens 

demokratiska uppdrag.  

I Galtungs begreppsvärld är war journalism ett normativ teoretiskt begrepp som står för 

det som han menar är fel med krigsrapportering i samtiden. Han beskriver war journalism genom 

en analogi till sjukdom - den nuvarande krigsjournalistiken rapporterar till stor del bara om 

sjukdomens symptom medan orsaker och botemedel glöms bort.  

Enligt Galtung ser war journalism konflikt som “a battle, as a sports arena or a gladiator 

circus” (Galtung 2003, s. 177). Han menar att denna dikotomiska världsbild gör att journalister 

som rapporterar om konflikt riskerar att hamna i en “vi-mot-dem”-narrativ som fokuserar på 

ytlig våldsverkan mellan två parter - ett nollsummespel som inte uppfyller det krav på 
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informativitet som han menar journalistik ska ha som mål. Denna typ av rapportering kan också 

bland annat få som konsekvens att publiker berövas de lösningsorienterade krafter och perspektiv 

som finns i en konflikt, samt döljer den historiska kontexten och andra bredare utblickar.  

Mot denna war journalism ställer Galtung peace journalism, den strömning som under 

senare år vunnit mark och som manar journalister att 

 

distinguish between stated demands, and underlying needs and objectives; to identify and 

attend to voices working for creative and non-violent solutions; to keep eyes open for 

ways of transforming and transcending the hardened lines of conflict. And it calls 

attention to expanding our understanding of conflict beyond the direct physical violence 

which is the focus of War Journalism, to include the structural and cultural violence that  

may underlie conflict situations 

 

Peace journalism ska alltså fokusera på att synliggöra en konflikts möjligheter till mänsklig 

utveckling och använda konflikten “to find new ways, being imaginative, creative and 

transforming the conflict so that opportunities take the upper hand. Without violence” (Galtung 

2003).  

 

6 Material och urval 

Källmaterialet är valt utifrån parametrarna professionalitet och demokratiuppdrag. En 

professionell journalistik förstås här som baserad på fakta, det vill säga att den följer 

“verifikationens princip” (Johansson 2019, s. 187) samt följer “Spelregler för press, radio och tv” 

och som frivilligt underkastar sig de organ som kontrollerar efterlevandet av dessa spelregler på 

den svenska mediemarknaden. De utvalda artiklarna är således producerade av tidningar med 

ansvarig utgivare (är grundlagsskyddade) och på så vis befinner de sig inom ramen för det 

demokratiska sociala kontrakt som beskrivs i teorikapitlet.  
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Tidsperioden har avgränsats efter den militära operationens start- och slutdatum, “Operation 

Olive Branch” inleddes 20 januari 2018 och söndagen den 18 mars “förklarade Tur- 

kiet att man med den Fria syriska armén, FSA, tagit kontroll över Afrin” (Cristiansson 2018b). 

För att inkludera texter som behandlar även den militära operationens slutskede och slutgiltiga 

effekter har jag satt slutdatum för urvalet en vecka efter att staden Afrin “fallit”, det vill säga 25 

mars.  

Urvalet har gjorts i Retriever Research (Mediearkivet) med söksträngen: afrin turkiet 

syrien ("Operation Olivkvist" OR "Operation Olive Branch"). Retriever Research drivs av ett 

privat företag och de beskriver sitt arkiv som “heltäckande” och “granskat” och “sökneutralt” .  5

Med den aktuella söksträngen och avgränsat till enbart tryckt press får vi 9 träffar från 

januari 2018, 42 träffar från februari och 96 träffar från mars.  

Opinionsjournalistiska artiklar har uteslutits då de medvetet rör sig utanför de 

professionella journalistiska idealen om opartiskhet och oberoende samt att de ofta inte anger 

källor. Även en kulturartikel med tydlig opinionsvinkel har rensats bort av samma anledning. 

Artiklar från Dagens ETC har gallrats bort då tidningen titulerar sig som “röd”, vilket 

signalerar att det finns en uttalad ideologisk motivation bakom nyhetsproduktionen, till skillnad 

från de andra tidningarna som endast på ledarplats bekänner färg.  

Vissa artiklar i sökresultaten är TT-producerade och det gör att samma textkropp 

återfinns i flera publikationer. Dessa har inte räknats som unika texter, då jag i analysen vill ha så 

stor spridning av textuellt innehåll som möjligt. Vidare har de artiklar som nämner “Operation 

Olive Branch” men har ett annat huvudtema gallrats bort, exempelvis en intervju med en turkisk 

presidentkandidat och en faktanotis utan byline. 

Denna första gallring resulterade i sammanlagt 26 unika nyhetstexter. För att behålla hög 

analytisk kvalitet i undersökningen har jag valt att begränsa antalet analyserade artiklar till åtta 

(8) stycken i min undersökning. Varje artikel från den första gallringen har tillskrivits ett 

nummer (1-26) och med hjälp av en slumpgenerator  har jag gjort en andra, slutgiltig gallring.  6

5 https://www.retriever.se/product/mediearkivet/ 
6 Slumpgeneratorn som använts är https://www.random.org/ som istället för att använda en matematisk 
formel som genereringsbas använder atmospheric noise. Detta ska garantera att randomiseringen blir 
helt autentisk, i likhet med till exempel att slå en tärning. 

https://www.random.org/
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Titel Publikation Datum 

“Turkiets olivkvist stärker 

Erdogans stöd” 

Göteborgs-Posten 2018-02-08 

“Jesper Sundén: 

Natoländernas trupper kan 

ställas mot varandra” 

Svenska Dagbladet 2018-01-24 

“Efter förlusten av Afrin svär 

kurder fortsatt motstånd” 

Dagens Nyheter 2018-03-19 

“Turkiet försvarar offensiv i 

Afrin: "De är terrorister" 

Dagens Nyheter 2018-02-06 

“Granateld Turkiets svar mot 

milisen” 

Bohusläningen 2018-02-21 

 

“Bakslag för kurderna om 

självstyre i Syrien” 

Upsala Nya Tidning, 

Norrbottens-Kuriren, 

Enköpings-Posten, Gotlands 

Tidningar, Motala & 

Vadstena Tidning, 

Norrköpings Tidningar, 

Piteå-Tidningen, 

Västerviks-Tidningen, 

Östgöta Correspondenten 

2018-03-21 

“Syrien backar kurdisk milis 

mot turkisk invasion” 

Dagens Nyheter 2018-02-21 

“Larmet: Erdogan vill 

kolonialisera delar av Syrien” 

Dagens Nyheter 2018-03-23 
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7 Metod 
Metoden har valts utifrån det tidigare formulerade kritiska kunskapsintresset (se “Syfte och 

frågeställning”). Den kritiska diskursanalysen syftar inte bara till att analysera texter 

språkmässigt, utan situationerar dem inom ett teoretiskt ramverk och vill även peka på alternativa 

vägar framåt utifrån de uppsatta parametrarna. Som tidigare diskuterats sätts denna 

undersöknings källmaterial i samband med journalistikens demokratiska uppdrag samt erkänner 

journalistikens diskursiva makt att konstruera den verklighet vi, som demokratiska subjekt, tar 

del av genom media.  

7.1 Critical Discourse Analysis 

Critical Discourse Analysis (CDA) är ett metodologiskt ramverk med rötter i lingvistiken såväl 

som i ideologikritiken och som utvecklats till en metod för analysera “komplexa relationer 

mellan språkanvändning, institutionella praktiker och omgivande sociala strukturer” och handlar 

alltså om att genom språkanalys skärskåda dolda maktrelationer i de analyserade texterna 

(Berglez 2006).  

En diskurs kan ses som en praktik där ett specifikt språkbruk samverkar med specifika 

samhälleliga normer och föreställningar som skapar en gemensam uppfattning om ett visst 

område. Kritiken i sin tur bygger på ett moralistiskt antagande att någonting är fel och måste 

åtgärdas (mer om det under Metodkritik). Det är den kritiska diskursanalysens uppgift att inte 

bara kartlägga utan också fråga sig “skulle inte denna text kunnat ha gjorts på ett annat sätt?” 

(Berglez 2019, s. 229). 

Dess rötter i ideologikritiken blir särdeles relevant i denna studie då utgångspunkten är att 

källtexterna skulle kunna bära på ojämlika maktrelationer, eller som Peter Berglez uttrycker det 

“att texter ofta rymmer en dramatisk historia som är mer eller mindre förträngd: de är resultatet 

av politiska, ekonomiska eller kulturella motsättningar där någon i slutänden har vunnit” 

(Berglez 2019, s. 229).  
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Analogt med framing-teorin erkänns inom CDA att den verklighet som framträder i 

nyhetstexter inte bara är ett utsnitt, utan att den är konstruerad enligt vissa strukturella 

parametrar (Tuchman 1976). 

Inom critical discourse analysis (CDA) ses språk som en social handling som interagerar 

dialektiskt med samhället (Berglez 2019, s. 226). Förenklat går det att säga att språket, i det här 

fallet de analyserade nyhetsartiklarna, samverkar med de omgivande samhällsstrukturerna och på 

så vis skapar den verklighet vi upplever. Språket påverkar “verkligheten” som i sin tur påverkar 

språket. Denna infallsvinkel samspelar väl med framingteorins dialektiska syn på hur olika 

frames skapas som en del av institutionella processer och som som ett “förhandlande projekt” 

mellan producent och konsument (Tuchman 1976). 

 

7.2 Operationalisering  

Metoden i detta arbete kommer framförallt att luta sig mot Norman Faircloughs Media Discourse 

(1995), Peter Berglez The Materiality of Media Discourse (2006) och hans kapitel “Kritisk 

diskursanalys” i Metoder i medie- och kommunikationsvetenskap (2019) samt Hilary Janks 

Critical Discourse Analysis as a Research Tool (1997). 

Fairclough inflytelserika modell för CDA delar upp analysen i tre nivåer. Först görs en 

initial textanalys som i sig inte ger svar på forskningsfrågorna, då CDA, som nämnts innan, tar 

hänsyn till hur mening skapas i relationen mellan producent och konsument. Detta förhållande 

analyseras i den andra nivån, det som Fairclough kallar diskursiv praktik. I det tredje steget 

relateras texterna till sociokulturell praktik, det vill säga hur texterna relaterar till det omgivande 

samhället, med sina normer och föreställningar (Fairclough 1995; Berglez 2019).  

Vidare har analysprocessen dragit lärdom av Hilary Janks Critical Discourse Analysis as 

a Research Tool (1997) där hon “arbetar med de olika analysnivåerna simultant snarare än i 

följd” (min övers.). Dels för att det är just i de relationella sambanden mellan de tre 

analysnivåerna “som analytikern hittar intressanta mönster och skillnader som behöver 

beskrivas, tolkas och förklaras” (min övers.) men också för att leta mönster som kan användas 

för att bygga hypoteser kring vilka samhälleliga diskurser som texterna anspelar på, förstärker 
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och förhandlar med (Janks 1997). Detta angreppssätt tillåter forskaren att röra sig friare mellan 

analysnivåerna.  

Undersökningen utgår från det analysschema Berglez utvecklat (2019, s. 237) specifikt 

för CDA av medieinnehåll. Schemats respektive kategorier relaterar inte exklusivt till någon av 

Faircloughs tre nivåer, utan är en hjälp för den inledande textanalysen samtidigt som vi kan börja 

få ledtrådar om både diskursiv praktik och sociokulturell praktik.   

 

1) Textens innehåll och omgivande struktur  

Här registreras vad texten handlar om, vilken genre texten tillhör och vem textförfattaren är. Är 

texten från en nyhetsbyrå, en utlandskorrespondent eller redaktionellt producerad?  

 

2) Relationen mellan makro- och mikrotext  

Att titta på hur makronivån (rubriksättningen och ingress) samspelar med mikronivån (delteman) 

ger oss insikt i vad som tillskrivs mer eller mindre betydelse i texten.  

 

3) Ideologi  

De fem journalistiska frågor (“vad?”, “var?”, “när?”, “vem?”, “varför?”) som bör besvaras i 

en (professionell) nyhetstext (Häger 2014) kan ses som en typ av ideologiska konfliktytor. 

Beroende på vilka sociala, kulturella, politiska, ekonomiska etc. processer som samverkar får 

frågan olika svar; med vilka argument, med vilket språk och med vilka diskursiva strategier 

reproduceras ideologiserad kunskap? 

 

4) Diskursiva strategier  

Denna analysdimension undersöker vem som eventuellt har någon form av “tolkningsföreträde”, 

genom att kartlägga vem som gör vad mot vem i texten, vad har de olika aktörerna för agens? 

Denna analyskategori är central då den undersöker “vilka aktörer som får genomslag för sina 

agendor/intressen” (Berglez 2019).  

 

5) Fördjupning av aktörer 
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Hur ser texten på aktörerna och hur konstrueras de; vad motiverar de förekommande aktörerna, 

vilka är deras ambitioner och hur ska dessa i så fall förverkligas? Även här är det intressant att 

kartlägga vem som tillskrivs agens samt hur individer och kollektiv konstrueras.  

 

6) Språk i detalj 

Genom att bland annat analysera hur de olika aktörerna och deras funktioner benämns utifrån 

(värdeladdade) ord kan vi se hur mening skapas mellan textproducent och -konsument. Benämns 

aktörernas organ, befattningar och funktioner på liknande sätt? Vilka konnotationer har de ord 

som används? Ges någon i texten ett legalt, moraliskt, politiskt, etc. övertag genom ordval och 

formuleringar? 

 

7) Jämförande-synkronisk analys 

Här analyseras om texten bär spår av att vara del av en vidare samhällelig diskurs genom att 

uppmärksamma eventuell intertextualitet och relation till andra samtida verk, idéströmingar eller 

narrativ.  

 

8) Historisk-diakronisk analys 

Min undersökning har inga komparativa ambitioner, utan är avgränsad till hur en specifik 

konflikt, dess orsaker och verkan samt dess aktörer, gestaltas i svensk media, så denna punkt 

lämnas i förestående undersökning därhän. 

 

7.3 Metodkritik 

Den främsta kritiken mot CDA och kvalitativa metoder i stort är deras bristande 

generaliserbarhet. En kvalitativ studie säger sällan någonting utöver de specifika fall den 

undersöker och undersökningen kan inte heller reproduceras inom ramen för traditionell 

reliabilitet.  

Med generaliserbarhet menas att studien av specifika fall ska kunna säga något om 

ämnet/fältet/sfären/befolkningen i stort. Men det går att argumentera för att det inte är här värdet 
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av en kvalitativ studie ligger. Snarare tas stor hänsyn till den socio-kulturella kontexten och att 

det mänskliga subjektet tillskriver verkligheten betydelse. Att “mäta verkligheten” är varken 

möjligt eller önskvärt inom det kvalitativa paradigmet (Myers 2000). 

En kvalitativ metod är önskvärd när undersökningens poäng är att studera källmaterialet 

utifrån ett specifikt perspektiv och i slutändan producera en djuplodande analys som kanske inte 

underbygger och validerar gamla sanningar, utan snarare ställer nya frågor om de fält av 

vetenskapen som inte går att kartlägga kvantitativt.  

De etiska problemen med CDA har formulerats bland annat i termer av att CDA är ett 

moralistiskt analysverktyg i det att det är dömande. Själva namnet antyder ju ett dömande - en 

kritik - av studieobjektet. Ur ett vetenskapligt perspektiv kan det ses som problematiskt då det 

traditionellt inte är vetenskapens uppgift att avgöra om något är bra eller dåligt utan snarare vad 

som är sann eller falsk kunskap. 

Ur en moralistisk synvinkel kan det dock gå att utvinna någon form av sanning även ur en 

moraliskt grundad kritik. CDA har, som påvisats, inte som mål att “döma” ett specifikt uttalande, 

källtext eller lingvistisk konstruktion som bra eller dålig. Kritiken ligger i att utvärdera 

relationerna mellan texten (som social handling) och de kulturella och sociala praktiker som 

omger den (Graham 2018). Om vi, exempelvis, har en kulturell praktik som påbjuder att 

journalistiken ska uppfylla vissa normativa krav; sedan går vi vidare och undersöker en källtext, i 

vilken dessa krav borde realiseras; då kan vi ändå säga något om hur källtexten samverkar med 

de normativa praktikerna. Realiseras de normativa kraven? Hur, varför eller varför inte?  

De aktuella källtexterna i det här arbetet analyseras inte med tanke på huruvida de 

språkliga handlingar som förekommer i dem är goda eller onda, bra eller dåliga, utan tanken är 

att komma fram till hur texternas position i ett diskursivt ramverk, till exempel 

utrikesjournalistik, relaterar till någon kulturell praktik, till exempel det demokratiska 

journalistiska uppdraget.  
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8 Resultat och analys 
Under rubriken “Rapportering i svensk media” undersöks RQ1 - “Hur gestaltas konflikten 

mellan Turkiet och NES i den svenska rapporteringen av “Operation Olive Branch”?”.  

Resultaten är uppställda tematiskt under kategorierna Strategispelet, Terroristnarrativet, samt 

Etnifiering och delen avslutas med en sammanfattning. I efterföljande del, “Gestaltningens 

mekanismer” presenteras resultaten av RQ2 - “Vilka är de möjliga mekanismer och/eller faktorer 

som gör att konflikten gestaltas på detta sätt?”.  

8.1 Rapportering i svensk media 

8.1.1 Strategispelet 
Ett framträdande tema i källmaterialet är att konflikten gestaltas med fokus på statlig agens, de 

militära aktörernas allianser samt ett osynliggörande av humanitära konsekvenser. Detta kan 

liknas vid ett strategispel då det som till synes står på spel är vem av “spelarna” som vinner, och 

med vilka medel, medan konsekvenserna av själva spelet, “insatsen”, osynliggörs. 

Konsekvenserna av konflikten drabbar således en stat; får konsekvenser för stater, och har som 

utgångspunkt staters agerande. Fokus flyttas från individer och kollektiv på marken, de som 

faktiskt, rent ontologiskt handlar, till en abstrakt entitet av omstridd karaktär. 

 

Statlig agens 

Staten framträder ofta som en homogen entitet med agens - ofta representerad av eller likställd 

med den högsta ledaren eller annan högt uppsatt tjänsteman eller politiker. Detta osynliggör de 

konflikter, avvikande åsikter och rörelser som finns inom (den krigande) staten.  

Det sker på makronivå genom att diskursivt-strategiskt gestalta staten som en person med 

agens i exempelvis “Larmet: Erdogan vill kolonialisera delar av Syrien” (Cristiansson 2018a). 

En aktör, Turkiets president Recep Tayyip Erdogan, får representera en hel stats samlade militära 

kraft. Han har i texten en stark vilja och tillskrivs agens. Han verkar som Turkiets överhuvud och 

representerar både nationen och militären.  
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Rubriken “Turkiet försvarar offensiv i Afrin: ”De är terrorister” (Ohlsson 2018) följer 

samma mönster där “Turkiet” citeras, vilket på mikronivå visar sig vara en sammanställning av 

tre olika uttalanden av den turkiske Sverigeambassadören Emre Yunt.  

I linje med den statliga agensen lägger texterna även fokus på en stats kränkning av en 

annan stats suveränitet och territorium, exempelvis på makronivå i “Granateld Turkiets svar mot 

milisen” (TT-AFP-REUTERS 2018) där det i ingressen slås fast att “[r]isken 

ökar därmed för ytterligare spänningar mellan Turkiet och den syriska regimen”.  

Detta gestaltas i sin tur som en angelägenhet snarare för andra nationalstater än en 

handling som får konsekvenser för befolkningen eller grupper av befolkningen eller 

organisationella och humanitära konsekvenser lokalt - “Den ryske utrikesministern Sergej 

Lavrov sade på tisdagen att situationen bör kunna lösas genom direkta förhandlingar mellan 

Ankara och Damaskus”, lösningen av konflikten ligger också på en statlig nivå. “Spelarna” är 

staterna och deras handlande beskrivs i termer som tillsynes inte har några konsekvenser annat 

än för andra “spelare”, stater.  

Det blir tydligt till exempel i rubriken “Natoländernas trupper kan ställas mot varandra” 

(Sundén 2018) där rubriksättningen, i egenskap av det hierarkiskt starkaste inramningsverktyget, 

formulerar den ultimata konsekvensen av konflikten: två stater som inte förväntas vara i konflikt 

kan hamna i konflikt. Intressant i sammanhanget är att ingressen nämner två olika “yttersta 

konsekvenser” - den konsekvens som inte fick bli rubrik formulerades som att “Turkiets attack 

[...] kan göra det lättare för IS att återkomma till området”.  

Vidare förklarar artikeln att Turkiets invasion är en konsekvens av staten USA:s 

agerande, “för en vecka sedan föreslog USA att kurderna tillsammans med arabiska rebeller 

skulle bilda en gränsstyrka i norra Syrien”.  

Om vi i “Syrien backar kurdisk milis mot turkisk invasion” (Winiarski 2018) går ner på 

mikronivå visar texten att YPG inte vill förlora kontroll över mark de erövrat: “[YPG] har med 

stöd av USA skaffat sig kontroll över en stor del av Rojava, norra och nordöstra Syrien”. Detta 

understryker konflikten som strategispel, där olika avideologiserade aktörer strider på lika 

villkor på en spelplan, genom att ingå “allianser och motallianser” (Winiarski 2018). 
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Den kurdiska agensen, när den förekommer, sammankopplas också med det självstyre de 

fått till stånd i norra Syrien (NES). Den artikel som i största grad bekräftar den kurdiska agensen 

i detta hänseende är “Bakslag för kurderna om självstyre i Syrien”. I analysen har den här texten 

en viss särställning då den är en TT-producerad text som publicerats i nio olika tidningar . Låt 7

oss dröja vid den lite.  

Enligt artikeln har kurderna skapat en administrativ organisation med så skiftande 

beskrivningar som “demokratiskt experiment”, “autonom region i norra Syrien”, 

“självstyreprojektet som har sträckt sig över tre kantoner i det område som kurderna kalllar 

Rojava”, “den kurdiska staten”, “en politisk utopi”, “[e]n idealism” samt “[d]en kurdiska 

statsbildningen”. Artikeln fokuserar således på den kurdiska sidans åstadkommanden även om 

mycket av agensen är, så att säga, sekundär i det att artikeln bygger på en intervju med en 

historiker och tidigare generalkonsul i Istanbul som i en rad pratminus målar upp en bild av 

kurdernas framgångar, motgångar och framtidsutsikter. Det framgår av artikeln att han tidigare 

skrivit en “bok om kurdernas historia” och han används diskursivt-praktiskt i kontexten som 

expert.  

“Operation Olive Branch” och dess framgångar för den turkiska militären ses av den 

intervjuade experten som “ett första steg i en nedmontering av den kurdiska staten”. Vidare 

uttrycker han att den “politiska utopi” som kurderna byggt är “ett ganska hopplöst projekt. En 

idealism som kommer att krossas totalt”. Hans argumenterande reproducerar i stort den turkiska 

konfliktbeskrivningen i andra artiklar, jämförelsevis: “I flera uttalanden har president Erdogan 

gjort klart att siktet är inställt på Manbij och sedan hela vägen till den irakiska gränsen“ 

(Cristiansson 2018a) och “Vi har uppnått en del av våra mål, men insatsen är långtifrån över, 

säger Turkiets ambassadör i Sverige” (Eriksson 2018). 

Vidare tillåts experten uttrycka att “[m]an brukar säga att kurderna inte har några vänner 

utom bergen, problemet i nordöstra Syrien är att där har de inte ens bergen”; situationen som 

experten målar upp är, i brist på bättre ord, obotlig.  

Experten i artikeln menar att “[e]n anledning till att kurderna ständigt utnyttjas är 

avsaknaden av en enhetlig ledare och en egen stat” - en beskrivning som absolut går att 

7 Upsala Nya Tidning, Norrbottens-Kuriren, Enköpings-Posten, Gotlands Tidningar, Motala & Vadstena 
Tidning, Norrköpings Tidningar, Piteå-Tidningen, Västerviks-Tidningen samt Östgöta Correspondenten. 
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ifrågasätta utifrån NES egna beskrivning av sin “statsbildning” samt deras relation till starka 

ledare i och med det ideologiska skiftet. I samförstånd med läsaren, genom positioneringen av 

den intervjuade som expert, samt i symbios med objektivitetsidealet blir påståendet ändå sant.  

Fler passager, som visar på samma mönster, står att finna: “[i] förlängningen, fruktar 

regeringen i Ankara, skulle det kunna bilda grunden till kurdiskt självstyre – eller till och med 

statsbildning – vid Turkiets gräns” (Winiarski 2018), där det implicit påstås, genom ett indirekt 

citat från “Ankara”, att “kurderna” 1) inte har bildat något eget självstyre än och 2) att deras 

slutmål är en “statsbildning”.  

 

Våld utan humanitära konsekvenser 

Stort fokus på våld och våldsaktörer genomsyrar texterna, men ofta utan offer. I de aktuella 

texterna gestaltas ofta konsekvenserna av våldet - det mänskliga lidandet -  som inramning, 

medan våldsaktör och själva våldshandlingen hamnar i fokus. 

Ingen av artiklarna har explicit krigets konsekvenser i termer av mänskligt lidande på 

makronivå, - i rubrik eller ingress. Däremot förekommer “granateld”, “offensiv”, “kolonialisera”, 

“invasion”, “Natoländernas trupper” (TT-AFP-REUTERS 2018; Ohlsson 2018; Cristiansson 

2018a; Winiarski 2018; Sundén 2018) 

I artikeln “Larmet: Erdogan vill kolonialisera delar av Syrien” (Cristiansson 2018a) 

används mänskligt lidande som en fond eller estetisk inramning genom att i första stycket i 

brödtexten sätta tonen. En avpersonifierad “Afrinbo” citeras indirekt och en scen målas upp där 

personen flyr med sin familj från “soldater som plundrar folks hem”. Den hierarkiskt starka 

ställningen, placeringen av scenen i brödtextens inledning, gör att konsekvenserna - det 

mänskliga lidandet - förstås som viktiga, men tillsammans med en avpersonifiering av offret 

förstärker det snarare antagandet att det är våldet som sådant som är viktigt - frågorna “vem?” 

och “varför?” besvaras egentligen inte djupare eller annorlunda än vad rubrik och ingress redan 

föreslagit.  

Denna nivå illustreras också genom till exempel att att militär angriper ett område snarare 

än människor genom att “Turkiet [...] påbörjade en mark- och luftoffensiv mot Afrin” samt att 

det som i sammanhanget måste skyddas är en landsgräns - inte människor - “[...] ska komma till 
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undsättning och skydda gränsen”. Vidare passiviseras våldet: “Under striderna kring Afrin har 

enligt SOHR 238 döda krävts bland de turkiska soldaterna och deras allierade. Samtidigt har 

också 197 medlemmar i YPG-milisen och 94 civila fått sätta livet till.” (TT-AFP-REUTERS 

2018). Den grammatiska formen utan handlande subjekt föreslår att dödandet skett “av sig själv” 

eller är oundvikligt - ingen ansvarig för våldet pekas ut och ingen kan således ställas till svars.  

 

8.1.2 Terroristnarrativet 
De juridiska ramverken med grund i Internationell folkrätt (IHL) samt det undantagstillstånd som 

rådde i Turkiet och som agerade fond till de militära operationen lyser med sin frånvaro i 

rapporteringen.  

Som anledning till att Turkiet har gått in i NES ges i alla artiklar trots det en eller annan 

variant av begreppsformuleringen “Turkiet ser YPG som terrorister”. Dels genom att på 

makronivå ringa in konfliktanledningen, som i “Turkiet försvarar offensiv i Afrin: ‘De är 

terrorister’” (Ohlsson 2018), men också i fördjupningen av aktörerna och deras relationer som till 

exempel “Turkiet hävdar att YPG är terrorister, med kopplingar till turkiska PKK” (Sundén 

2018) “Turkiet anser att YPG är samma sak som den turkiska kurdgerillan PKK” (Cristiansson 

2018b), “Det turkiska angreppet riktar sig mot den kurdiska YPG-milisen, som enligt Ankara är 

samma sak som PKK-gerillan” (TT-AFP-REUTERS 2018). Vidare kan det utrymme som ges till 

källor att formulera samma narrativ ses som en diskursiv strategi i det att det är turkiska aktörer 

som får genomslag för sin agenda, exempelvis “Turkiets president Recep Tayyip Erdogan sade i 

offensivens inledning att ”kampen (i Syrien) kommer att fortsätta tills det inte finns några 

terrorister kvar” (Ohlsson 2018).  

Få artiklar utvidgar förklaringen. I de fall det förekommer kan det handla om uttalat 

spekulativa formuleringar som “[d]e starkaste larmen handlar om att Erdogan vill kolonialisera 

delar av Syrien. Andra handlar om att Erdogan fiskar röster inför presidentvalet som är planerat 

till nästa år” (Cristiansson 2018a) eller att Turkiet vill motverka “kurdiskt självstyre – eller till 

och med statsbildning – vid Turkiets gräns” (Winiarski 2018) vilket är en förklaring som implicit 

refererar tillbaka till förklaringen att kurder (YPG) ses som terrorister.  
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Av de åtta artiklar som analyserats så är det tre där “den andra sidan” tillåts svara på 

terroristnarrativets anklagelser eller utveckla konfliktens orsak, konsekvenser och lösningar.  

Artikeln “Larmet: Erdogan vill kolonialisera delar av Syrien” citerar indirekt en anonym 

syrisk-kurdisk “Afrinbo” som genom reportern berättar att konsekvensen av kriget har blivit att 

de är på flykt och att “[n]är de nu ser bilder på soldater som plundrar folks hem, river det i deras 

själar” (Cristiansson 2018a). Som diskuterats tidigare tjänar denna scen som en inramning till 

den “större bilden” av ett krig mellan militära stormakter, ett konkretiserande av en abstrakt 

konflikt, reportern klättrar neråt på abstraktionsstegen genom att fälla in ett human 

interest-stycke. Då det är placerat i brödtextens första stycke, kan det ses som en så kallad krok 

(Caruthers 2000, s. 236), någonting att hålla fast läsaren med, snarare än ett analytiskt eller 

journalistiskt-demokratiskt verktyg för att ge djup åt artikeln - även om det onekligen till viss del 

samtidigt tjänar det demokratisk-journalistiska syftet att ge bredd åt nyhetsinformationen (Asp 

2007). 

I “Granateld Turkiets svar mot milisen” citeras ett skriftligt uttalande från YPG som 

framhåller att “Damaskus hörsammat kurdernas vädjan” och att de nu ska få hjälp “ att skydda 

sitt territorium” (T-AFP-REUTERS 2018). Här är det tydligt att Damaskus, alltså den officiella 

regeringen i Syrien, ges agens - både som beskyddare av kurderna och i det att de erkänner NES 

som kurdiskt territorium. Passagen är en av få där NES erkänns av en statlig aktör - men - citatet 

reproducerar också statlig agens - en kurdisk milis (icke-statlig militär) får hjälp att skydda sitt 

territorium av en stat (Damaskus/Syrien) mot en annan stat (Turkiet).  

Den tredje artikeln - ”Efter förlusten av Afrin svär kurder fortsatt motstånd” - är den enda 

där ett pratminus ges till en Turkiet-kritisk stämma. En journalist från Afrin får tydligt motsäga 

terroristnarrativet genom att ifrågasätta Turkiets officiella anledning till kriget - att det handlar 

terroristbekämpning (Cristiansson 2018b). 

Vidare återfinns två indirekta citat från “kurderna” respektive en “före detta talesperson 

för den kurdisk-arabiska alliansen SDF, en styrka som slogs mot IS”. Båda citaten behandlar 

strategisk-militära frågor - varför de kurdiska styrkorna lämnade staden respektive hur kurderna 

borde ha handlat i relationerna med staterna Syrien och Turkiet. I det senare fallet anser den 

citerade att eftergifter borde ha lämnats till “den syriska regimen” (Cristiansson 2018b) 
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Den diskurs som genom den journalistiska rapporteringen reproduceras här kommer jag 

att kalla terroristnarrativet - ett narrativ som gör gällande att en militär insats är “rättfärdigad” 

(frågan “varför?” är besvarad) i den journalistiska texten så snart som den säger sig handla om att 

bekämpa terrorism. Ett utelämnande av de juridiska aspekterna och konsekvenserna är också 

centralt för detta narrativ. Ingenstans adresseras legaliteten i operationen, de olika aktörernas 

legala status i förhållande till IHL eller det undantagstillstånd som gällde i Turkiet under tiden 

för operationen. 

8.1.3 Etnifieringen 
Konflikten etnifieras på makronivå genom bland annat formuleringarna “[d]e är syriska kurder 

och vågar inte komma tillbaka förrän de turkiska soldaterna har lämnat staden” (Cristiansson 

2018a), “Syrien backar kurdisk milis mot turkisk invasion” (Winiarski 2018) och “när turkiska 

styrkor gick in i den kurdstyrda enklaven Afrin” (Eriksson 2018). 

Vidare visar sig etnifieringen genom att “YPG” används utbytbart med “kurderna” - “[d]e 

turkisk-kurdiska striderna i Syrien” - när det “refereras tillbaka” till dem och genom övrig 

inramning - till exempel i en faktaruta om Turkiets attack mot Afrin som heter “Fakta. Kurder i 

Syrien” - som föreslår att “Turkiet” attackerar just “kurder”. I samma artikel gestaltas också 

“demonstrationer som hållits i Stockholm” att handla om att “visa solidaritet” med “kurderna i 

Afrin“ (Ohlsson 2018). En konsekvens av denna (över)lexikalisering blir homogeniserandet av 

etniska grupper vilket bland annat manifesteras i passagen “[e]n pikant detalj är att flera kurdiska 

grupper, som är fientliga mot YPG, deltar i Turkiets offensiv”. Det konstrueras av författaren 

som otroligt, nästan komiskt, att “kurder” skulle kunna ha olika politisk, eller för den delen 

nationell, hemvist. Här ser vi ideologin träda fram genom att det gestaltas som självklart att varje 

etnisk grupp skulle ha en gemensam lojalitet - en homogen identitet.  

Än en gång osynliggörs också de politiska grunderna till konflikten mellan “turkar” och 

“kurder”, det gestaltas som “en pikant detalj” att kurder strider mot kurder. Konstruktionen kan 

också ses som ett tydliggörande av att det existerar andra värden än de just etniska som grund för 

konflikten; eftersom individer från samma etniska grupp faktiskt valt olika sidor i striden måste 

det logiskt sett skett på annat än etnisk grundval.  



34 

Dessa etniska etiketter är intressanta särskilt i kurdernas fall, då till skillnad från 

lexikaliseringen “turkisk” grundar sig inte lexikaliseringen “kurdisk” i en statlig tillhörighet - då 

kurderna inte har någon (officiell) stat. Men i sammanhanget - det professionellt 

journalistiska/demokratiska - förväntar sig publiken få likvärdig information om “de båda 

sidorna”. Informationen förväntas vara relativt lika djup och lika bred - det vill säga de etniska 

lexikaliseringarna förväntas inom ramen för den professionella journalistiken förmedla samma 

mening.  

Men som vi redan sett så pekar alltså “turkiskhet” tillbaka på en statlig-nationell 

tillhörighet medan “kurdiskhet” refererar till en kulturell-social. Dikotomin mellan “kurdiskhet” 

och “turkiskhet” bär också på ett “osynligt” maktförhållande i sin konstruktion speciellt i 

relation till den post-ottomanska kemalismen som beskriven under “Bakgrund” där “kurdiskhet” 

har förnekats och aktivt bekämpats av den turkiska staten (Sagnic 2010).  

Att då likställa dessa etniska lexem - “kurdisk” och “turkisk” - och att gestalta konflikten 

som en kamp mellan dessa två etniciteter - som ett nollsummespel där insatserna är desamma - 

blir att osynliggöra det faktiska maktförhållande som döljer sig under den etniska ytan - och de 

skilda konsekvenserna av “spelets” tänkbara utfall.  

8.1.4 Sammanfattning RQ1 

Konflikten gestaltas som ett spel mellan olika stater. Detta leder till att YPG/NES som faller 

utanför detta modala tänkande förlorar agens och trovärdighet genom att inte uppfattas som en 

legitim aktör inom den statligt-modala diskursen.  

Vidare osynliggörs krigets yttersta konsekvenser, det mänskliga lidandet, genom att rama 

in konflikten på makronivå som något som handlar om offerlösa våldshandlingar, till exempel 

“invasion” eller övertagande av markområden. I de undantagsfall som mänskliga offer redovisas 

är det ett agenslöst våld som framträder. 

Den vanligast förekommande anledningen till konflikten är att “Operation Olive Branch” 

handlar om terroristbekämpning. Detta påstående som framförs i faktarutor, genom pratminus 

och indirekta citat får i stort stå oemotsagt och oproblematiserat. Ofta understryks ändå att det är 
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“Turkiets bild” som återges. Inget utrymme ges i artiklarna att undersöka den juridiska 

legaliteten i den pan-nationella och invasiva militära operation som det ändå handlar om. 

Genom att underlåta att “höra den andra sidan” samt att gestalta samhällsbygget NES 

pessimistiskt osynliggörs den ena stridande partens problemformulering, ambitioner och agens.  

Konflikten gestaltas vidare som en konflikt mellan två etniska grupper. Detta i samverkan 

med de andra förekommande tema gör att det historiska maktförhållandet mellan de två etniska 

grupperna osynliggörs. Vidare ger det vid handen att både konfliktens anledning och lösning kan 

tänkas ligga inom en etnisk horisont.  

 

8.2 Gestaltningens mekanismer 

8.2.1 Metodologisk nationalism 
Texterna är producerade inom en professionell journalistisk diskurs vilket betingar vissa 

specifika krav hos läsaren: verifikationens princip, objektivitetsidealet och det demokratiska 

uppdraget kan sägas aktiveras hos konsumenten som verktyg för att förstå texten. Gestaltandet 

av staten som den främsta politiska enheten med agens blir i sammanhanget sant om detta ses 

som objektivt och verifierat. Agens betyder i sammanhanget handlingskraft - möjligheten att 

kunna påverka konflikten - både när det kommer till eskalering och deeskalering. Den 

verifierade sanningen blir således att “Mellanösterns öde” - så att säga - vilar i händerna på de 

stora namnkunniga staterna.  

Trots att media kan anses bära och underlätta vissa globaliseringsprocesser, exempelvis 

skapandet av en transnationell eller global offentlighet, har den fortfarande ofta en så kallad 

“national outlook” som, hävdar vissa medieforskare, gör att media måste förstås inom begreppet 

metodologisk nationalism (Nohrstedt & Ottosen 2014).  

När man inom sociologi och social teori talar om metodologisk nationalism avses 

“antagandet att nationen/staten/samhället är den naturliga sociala och politiska enheten i den 

moderna världen” (min övers.). Trots globaliseringens framgångar under senaste århundradet 

som ett allt starkare paradigm, och anti-hegemoniska rörelser som betonar internationalism 
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snarare än nationalism, exempelvis marxismen och kommunismen, är detta statligt-modala 

tänkande fortfarande framträdande i sättet vi ser på världen (Wimmer & Glick Schiller 2002). 

Reproduktionen av detta statligt-modala tänkande kan ses som en journalistisk process 

att begreppsliggöra verkligheten i analogi med en tänkt förförståelse hos publiken. Då publiken 

kan antas ha nationalstaten som en grundläggande kognitiv kategori reproduceras den av media, 

vilket dialektiskt förstärker den (metodologiskt) nationalistiska diskursen. Detta konstruerande 

av staten som en entitet med heterogen politisk vilja, genom att till exempel personifiera den 

eller att tillskriva själva landet agens kan då även ses som ideologiserad kunskap när det 

presenteras som ett självklart försanthållande - ideologin som reproduceras kan följaktligen sägas 

vara nationalismen.  

8.2.2 Det rena kriget 

När det kommer till utelämnandet av krigets brutalitet - nedtonandet av de humanitära 

konsekvenserna - ser Carruthers en tendens i samtidens media: även om media i praktiken har 

teknologin att visa krig från extremt nära håll (både från den dödande och den dödade soldatens 

synfält) så görs det i mindre och mindre utsträckning. Våld och krig separeras i mediepublikers 

medvetande genom att tona ned det som Carruthers ser som en axiomatisk sanning - mänsklig 

skada är krigets “centrala syfte och konsekvens” (Carruthers 2000, s. 276).  

Ett framträdande observation i Carruthers bok är att media används som propagandakanal 

av krigande stater - för att väcka patriotism och stöd för kriget på hemmaplan - genom att 

gestalta kriget på ett, för den krigande staten, fördelaktigt sätt (Carruthers 2000). I och med 

framväxandet av den moderna krigföringen, med precisionsbombning, drönare och ett 

distanserande mellan soldat och offer, går medias representation av krig som “smart” och “rent” i 

linje med militärindustrins självbild.  

Konsekvensen av att våldets “mottagarsida” - både civila och militära offer för krigets 

våld - inte täcks i rapporteringen riskerar att reproducera idén om krig som “ett kostnadsfritt 

företag, inte längre chockerande utan ett nästintill accepterbart sätt att lösa 

meningsskiljaktigheter på” (Carruthers 2000, s. 275).  
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8.2.3 Undantagstillståndet 
Terroristnarrativet kan ses som betingat av en historisk utveckling med utgångspunkt i USA:s 

militära agerande efter attacken på World Trade Center i New York 2001. Efter att George W. 

Bush efter attacken utlyste ett “global war on terror”, och sedermera införde den ökända Patriot 

Act, som i praktiken gjorde alla misstänkta terrorister rättslösa, har spelplanen för militära 

interventioner, och rapporteringen om dem, i stort ritats om (Nohrstedt & Ottosen 2014). 

Författarna till New wars, new media ser kriget mot terrorismen som en del i ett globalt 

paradigmskifte från risk society till threat society. Ett flertal nya “stora berättelser” har tagit plats 

på den globala arenan: “the global war on terror” och klimathotet pekas ut som centrala. Där vi 

förut pratade om risker som kunde minimeras, exempelvis risken för kärnvapenkrig, ser vi nu 

världen som en serie hot som måste pareras. Risken symboliserar i sammanhanget något som 

genom kreativa lösningar gick att undvika med gemensam möda, medan det nya hotet har en 

essentiell och existentiell karaktär - någon samexistens existerar inte, det är döda eller dödas som 

gäller (Nohrstedt & Ottosen 2014).  

Skiftet från risk till threat society är också relaterad till medialiseringen av olika sfärer i 

samhället. Författarna menar att verkligheten i threat society allt mer konstrueras av media - till 

skillnad från i det tidigare risk society där medias roll var medierande, det vill säga förmedlande. 

Medialiseringen av samhället leder till att media i allt större utsträckning blir en arena för 

konflikt mellan olika ideologiska intressen där “den andra sidan” allt oftare konstrueras som ett 

hot per se (Nohrstedt & Ottosen 2014).  

Denna nya diskurs gör alltså gällande att det är en ny värld, med nya hot, som tagit form 

(diskursivt konstruerats) efter 9/11 och att USA, med allierade, måste tillåtas att ta till 

“extraordinära åtgärder” mot de som utgör dessa hot. Vidare föreligger en dikotomisk 

uppdelning mellan USA som de “goda”, och de som hotar USA som de “onda”. Denna diskurs 

har reproducerats i princip okritiskt av media i USA, men också globalt (Nohrstedt & Ottosen 

2014).  

Reproduktionen av terroristnarrativet, där militära operationer och våld mot människor 

som terroristanklagats inte behöver försvaras eller förklaras - varken moraliskt eller juridiskt - 

kan således också verka rättfärdigande av en ny världsordning där undantagstillståndet blivit det 



38 

normala tillståndet - totalt åsidosättande av internationell rätt har blivit ett accepterat sätt att 

hantera de upplevda hot vi står inför som samhällsmedborgare (Agamben 2005).  

Den italienske filosofen Giorgio Agamben menar att de lagar som genomfördes efter 

World trade center-attacken är del av ett nytt sätt att utöva makt globalt - ett nytt “paradigm of 

government” - som han kallar undantagstillståndet. Detta bygger just på den nya synen på 

globala hot som en del av samhällsmedvetandet. Den nya medialiserade hotbilden - exempelvis 

global terrorism - underlättar för den suveräna makten att införa undantagstillstånd. Detta får 

som yttersta konsekvens att personer, som av den suveräna makten anses utgöra denna 

terror-hotbild, blir rättslösa. Agamben använder det gamla romerska juridiska begreppet homo 

sacer - den nakna människan - om de som varken omfattas av internationell rätt, till exempel 

Geneve-konventionen, eller nationella militära eller civila lagar. Dessa människor är enligt 

honom i sanning utlämnade till godtyckligt maktutövande och är genom det helt oskyddade av 

det omgivande samhället - nakna (Agamben 2005).  

För det andra kan terroristnarrativets reproduktion sägas ha materiella orsaker. Turkiets 

status som svensk politiskt och ekonomiskt samarbetspartner och dess möjlighet att nå ut i media 

spelar roll. Turkiet har till exempel en svensk ambassadör och Turkiets president håller 

regelbundna presskonferenser som citeras i artiklarna - någonting som saknas hos NES (Hosseini 

2016).  

Att anta att Turkiet, som NATO-land, har som mål att påverka opinionen genom media är 

inte långsökt. I NATO:s riktlinjer för PSYOPS (Psychological Operations - psykologiska 

påverkansoperationer) framhålls “användandet av media” som en prioriterad del av modern 

krigföring. Att försöka vinna medborgares hjärtan, men också deras sinnen (“the hearts and 

minds of the people”) genom PSYOPS är en integral del av ett NATO-medlemsskap (Nohrstedt 

& Ottosen 2014).  

Tendensen att vända sig till elitkällor, presskonferenser och nyhetsbyråer i stället för 

egenproducerad korrespondentjournalistik förstärks också av andra materiella förutsättningar i 

det journalistiska fältet. I New wars, new media rapporteras att “bara i Syrien, dödades 27 

journalister mellan 2011 and 2013” (min övers.). Vidare visar forskning att på grund av 

nedskärningar hos nyhetsredaktionerna så investeras det mindre i kvalitativ utrikesrapportering 
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(Nohrstedt & Ottosen 2014). Det är alltså såväl säkrare, enklare och billigare att ta del av 

Turkiets verklighetsbeskrivning som “per automatik” når svenska nyhetsredaktioner, genom 

nyhetsbyråer, presskonferenser etc., än att vara på plats i Syrien för att kunna ge en “motbild” 

och höra “den andra sidan”. 

8.2.4 Andraskapande 

Som nämnts kan kategoriseringen av de stridande parterna utifrån etniska linjer tyckas oskyldig. 

Det har, hur man än vänder och vrider på det, funnits en etnisk dimension av den 

turkisk-kurdiska konflikten sedan många decennier. Men att som i många av de analyserade 

artiklarnas fall reproducera just den etniska dimensionen utan att närmare gå in på vad denna 

etniska kategorisering medför eller grundar sig på lämnar fältet öppet för tolkning. Som tidigare 

nämnts riskerar den etniska dimensionen, inom en professionell journalistisk diskurs, tolkas som 

både viktig och som att de etniska etiketterna förmedlar samma värde vilket jag menar har 

motbevisats i tidigare stycken. 

Ett kategoriserande utifrån etnicitet tillskriver alltså mening till etnisk tillhörighet: vilken 

mening den har är däremot inte helt självklart. Det vi vet i sammanhanget är att det är de 

stridande parterna som etnifieras så det förstås ha viss (central) signifikans för konfliktens 

anledning och essens. Detta gör att nyckeln till konfliktlösningen kan tolkas ligga inom 

etnicitetens gränsområde.  

Sociologen Robert Miles skriver i sin bok Racism (1989) om rasifiering. Begreppet kan 

förstås som en kategoriseringsprocess som grupperar människor efter vissa specifika och 

medfödda egenskaper som ses som meningsbärande i relationen mellan dessa grupper vilket har 

klara paralleller till etnifiering.  

Han menar vidare att rasifiering är en dialektiskt signifik process. Det vill säga är ras, 

eller etnicitet som ofta används i en svensk diskurs, meningsbärande i sin reproduktion och i sitt 

användande inom olika diskursiva praktiker - exempelvis genom den journalistiska 

textproduktionen. På samma gång som vi rasifierar någon, skapas vår egen etnicitet utifrån 

negationen av de karakteristika vi tillskriver den rasifierade.  

Vidare menar han att den tradition av rasifiering som skett genom ett rasmässigt 

kategoriserande av “de Andra” genom Europas historia, från 1700-talet och framåt, fått stort 
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genomslag i synen på relationen mellan människor genom den tillskrivna mening som rasifiering 

innebär. Relationer mellan människor förstås ofta, med andra ord, som etniskt motiverbara eller 

kategoriserbara.  

Mellanöstern har historiskt konstruerats som Europas andra och på så sätt som exotiskt, 

ett ställe där tiden står still, orört av Upplysningens ideer och moderniteten (Said 2000). Denna 

bild har i sin tur presenterat regionen som oupplyst, outvecklad och eftersatt. Även i våra dagar, 

och i våra svenska medier, kan spår ses av denna konstruktion (Hajo 2009). 

Den genomgående etnifieringen/etniska lexikaliseringen av konflikten och dess aktörer 

kan ses som ideologiserad kunskap, då den “passerar obemärkt” - en etnisk gestaltning förstås i 

sammanhanget som självklar. 

Att etnifiera konflikten kan ses i denna diskursiva kontext som ett “andraskapande” - inte 

så mycket ett uppdelande mellan “turk” och “kurd” utan snarare som ett sätt att distansera hela 

konflikten från “oss” - att gestalta den som något som inte rör oss i Sverige som “svenskar”. I 

symbios med terroristnarrativet och våld utan humanitära konsekvenser riskerar de undersökta 

artiklarna att skapa en oförståelse snarare än förståelse hos den svenska publiken när det kommer 

till konfliktens uppkomst och lösningar.  

8.2.5 Sammanfattning RQ2 

De mekanismer som styr gestaltningen av “Operation Olive Branch” i svensk media kan sägas 

vara både kulturella och materiella.  

De kulturella innefattar övergången från risk society till threat society vilket enligt vissa 

forskare ska förstås som ett samhälleligt paradigmskifte i vår förståelse av omvärlden och genom 

den metodologiska nationalismen anspelar artiklarnas gestaltning på allmänna föreställningar om 

nationalstaten som minsta politisk-organisatoriska enhet.  

Vidare gestaltar de analyserade artiklarna etnicitet som en central aspekt av konflikten 

vilket kan ses som problematiskt om detta antagande görs på bekostnad av andra dimensioner av 

konflikten inom ramen för journalistikens och demokratins “sociala kontrakt”. Vidare främjar ett 

etnifierande av konflikten det “vi-och-dem”-tänkande som distanserar konflikten från den 

svenska kontexten. 



41 

De materiella mekanismerna innefattar journalistikens, framförallt konfliktjournalistikens, 

tillit till och beroende av elitkällor som betingas av aktörernas grad av medialisering - i hur stor 

grad aktörerna anpassat sig till medielogiken kan till viss del sägas styra hur stort genomslag de 

får i rapporteringen.  

 

9 Diskussion 
Med utgångspunk i de fynd som undersökningen hittills tagit upp och den kritiska 

diskursanalysens ambitioner att peka på vägar framåt ska följande kapitel diskutera hur texten 

skulle kunna skrivits annorlunda. Värt att nämna är att utgångspunkten för denna diskussion är 

teorierna om journalistikens demokratiska uppdrag inom det sociala kontraktet. I linje med det 

teoretiska ramverket och den kritiska ingångspunkten i detta arbete ses det som viktigt att 

utvärdera och försvara journalistikens roll i det demokratiska politiska systemet samt möjligt och 

önskvärt att förändra den journalistiska diskursen om det behövs för att se journalistikens 

demokratiska uppdrag fullföljt.  

9.1 Peace journalism 
Peace journalism är en kritik av den gängse krigsrapporteringen och uppehåller sig vid större 

gestaltningsmässiga tendenser. Kritiken ligger just i bristen på djup och bredd i 

krigsjournalistiken. Viktiga kreativa perspektiv tappas bort medan andra, diskutabelt destruktiva, 

lyfts fram, menar förfäktare av denna teori. 

Precis som denna undersöknings tematiska kategori strategispelet ligger fokus inom war 

journalism på vem som avancerar, vem som kapitulerar samt förluster i termer av antal dödade 

samt materiella skador (i de fall de förekommer).  

Att en central del av konflikten, de humanitära konsekvenserna, till stor del är omskuren 

underlättar inte heller medborgarnas möjligheter till fri åsiksbildning. För att tala med Asp är det 

inte långsökt att påstå att rapporteringen lider brist på bredd - det vill säga att “relevanta 

aspekter” kan sägas saknas (Asp 2007).  
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Terroristnarrativet har också beröringspunkter med war journalism i det att viktiga, och 

potentiellt lösningsorienterade, dimensioner av konflikten utelämnas - i det här fallet hur 

“Operation Olive Branch”:s legalitet ska förstås i relation till folkrätt (IHL).  

Etnifieringen av konflikten kan likaså sägas ligga inom ett war journalism-narrativ, 

genom att främja ett “vi-mot-de”-tänkande samt försumma vissa aktörer till förmån för statliga 

och militära källor och perspektiv.  

Snedlutningen i den här undersökningens källmaterial till fördel för den turkiska statens 

problembeskrivning kan också sägas få demokratiska implikationer med tanke på den 

“demokratiklyfta” som finns mellan de stridande parterna. Osynliggörs NES osynliggörs också 

“nya vägar” och “kreativa konfliktlösningsalternativ” (Galtung 2003) som enligt peace 

journalism är viktiga.  

Och igen - journalistikens beroende av demokrati för att fortsätta att existera borde 

fungera som mekanism för att framhäva dessa perspektiv (och väcka opinion), inte för den ena 

eller andra sidan, utan för de demokratiska krafter som finns, vilka de än må vara. För sin egen 

existens skull - av ren överlevnadsinstinkt - i förhållande till det sociala kontraktet.  

 

Om vi anammar ett peace journalism-perspektiv, och med stöd i tidigare forskning, går det att 

med litet självförtroende föreslå vissa aspekter som osynliggjorts i en war journalism-diskurs 

men som skulle bli synliga med hjälp av peace journalism. 

Rent konkret kan man argumentera att vägen som NES förespråkar, den demokratiska 

konfederalismen, till och med per se är en väg bort från krig. Där nationalstaten är avskaffad och 

demokrati och självbestämmandet ligger på gräsrotsnivå går det logiskt sett inte att ta toppstyrda 

beslut om anfallskrig eller expansiva territoriella krig; de krigsmånglande ambitionerna har 

teoretiskt åtminstone svårare att få mandat om makten är decentraliserad.  

 Förutom den ovan nämnda “ambitionen att avskaffa nationalstaten som väg till fred” 

skulle också ett nedtonat elitperspektiv kunna ge röst åt gräsrotsaktivism - på båda (eller fler) 

sidor. De tidigare initiativ till fredssamtal och vapenvilor inom PKK-Turkiet-konflikten skulle 

kunna lyftas och analyseras - som en väg framåt går det med fördel och med stor behållning att 

lära av historien. Den djupare imperialistiska historien bakom “kurdfrågan” nämns i vissa av 
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artiklarna, men tar sällan fokus från strategispels-gestaltningen. Hur konflikten och de stridande 

parterna är positionerade inom ramen för internationell folkrätt (IHL) är en dimension av 

konflikten som konstigt nog inte nämns på ett enda ställe - trots att Turkiet under “Operation 

Olive Branch” hade utfärdat ett undantagstillstånd - en vinkel som borde vara central ur ett 

demokratiskt perspektiv, då rättssäkerhet är en viktig del i den gängse synen på demokrati. 

 

Problemet med peace journalism är att det inte bara är att “applicera” den. War 

journalism-diskursen är djupt förankrad i journalistikens materiella och kulturella praktiker 

(Hackett 2006): 

 

both government and commercial media have their own interests in creating images of 

'self' and 'other' -- to command allegiance, and to sell products and services, respectively. 

'The two systems thus tend to exacerbate international tensions by dichotomizing, 

dramatizing, and demonizing "them" against "us" (Hackett 2006) 

 

Det finns med andra ord strukturella hinder, (“powerful political and economic 

imperatives”) för ett skifte från war till peace journalism. Ägandeform är en struktur som 

kan sägas hindra journalistiken att anta ett peace journalism-perspektiv enligt vissa 

forskare medan andra forskare dessutom efterfrågar “internationalistisk” media (Hackett 

2006).  

9.2 Global outlook 
När konflikt gestaltas utifrån ett statligt-modalt perspektiv blir YPG/NES mer eller mindre 

agenslösa. Som vi sett går det att tolka detta statligt-modala som en del av war journalism men 

också som en del av den nationella utblick som journalistiken präglas av och som diskuterats i 

tdigare kapitel.  

I relation till det demokratiska uppdraget går det att problematisera denna framställning 

av konflikten. Trots att konflikten i grund och botten, åtminstone i del, handlar om kultur, 

historia och socio-ekonomiska faktorer (som påvisats under “Bakgrund”) ges ingen agens till en 

av parterna genom denna statligt-modala gestaltning. Skulle detta förstås inom ramen av 
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journalistikens demokratiska uppdrag, oavsett om vi ser till de normativa eller de deskriptiva 

kraven (Asp 2017), går det att argumentera att en dylik framställning riskerar att beröva publiken 

delar av den grund på vilka deras “fria upplysta val” vilar.  

En del av problematiken kring det demokratiska uppdraget och konflikt- och 

utrikesrapporteringen är att koppla det som händer globalt till Sveriges politiska diskurs. I fallet 

“Operation Olive Branch” och det Syriska inbördeskriget får de krigande parternas agerande i 

Syrien direkta konsekvenser för Sverige: flyktingströmmarna skapade politisk turbulens och 

svensk politisk policyförändring vad gäller gränskontroller (Statsrådsberedningen 2015), för att 

nämna den främsta politiska konsekvensen. För att komma bort från “vi-mot-dem”-tänkandet 

kan det finnas grund att försöka röra sig bort mot den nationella utblick som präglar media och 

sträva mot en mer internationalistisk eller globalistisk syn på journalistisk rapportering.  

Peter Berglez menar i sin avhandling The materiality of Media Discourse att 

“[j]ournalistiken förtränger den globala verklighetens närvaro i det lokala rummet genom att 

diskursivt separera människor, territorier, intressen, processer” och ifrågasätter journalistikens 

genreuppdelning mellan inrikes- och utrikesnyheter. Som tidigare påpekats framhävs ofta det 

demokratiska uppdraget när det kommer till inrikes och politiska nyheter medan det i annan 

rapportering inte framträder som lika viktigt. Denna undersökning visar på liknande tendenser i 

utrikesrapporteringen. 

I Om det politiska argumenterar den politiska teoretikern Chantal Mouffe att dagens 

politiska diskussionsklimat ofta förnekar vad som faktiskt står på spel i det demokratiska 

samhället. Mouffe gör vidare en definition mellan politik och det politiska vilket är en fruktbar 

teoretisk utgångspunkt när vi diskuterar journalistikens roll i förhållande till det demokratiska 

uppdraget. Hon menar att politiken syftar till “den konventionella politikens mångahanda 

praktiker” medan det politiska “rör själva det sätt varpå samhället inrättas” (Mouffe 2008, s. 17). 

Inom den politiska nyhetsjournalistiken och journalistikforskningen begränsas ofta 

“politik” till att handla om just rapporteringen om politiska aktörer, exempelvis politiker och 

partier, och institutioner som regering och riksdag i det egna landet (Strömbäck 2019) - “den 

konventionella politikens mångahanda praktiker” - politiken. I sin bredaste definition skulle 

politisk nyhetsjournalistik kunna vara rapporteringen om alla de skeenden som har någon form 
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av politisk signifikans, det vill säga påverkar människors gemensamma liv - “det sätt varpå 

samhället inrättas” - det politiska. (Strömbäck 2019).  

Denna teoretiska ingångspunkt är särskilt intressant då vi sätter in journalistiken i ett 

globalt perspektiv, eller om vi erkänner att vi rör oss mot en alltmer global offentlighet. Den 

traditionella uppdelningen mellan politisk journalistik och utrikesjournalistik borde således få 

minskande betydelse. Rent normativt borde alltså journalistiken behandla nyhetshändelser 

utifrån en bredare definition av politik - i linje med Mouffes det politiska - om vi vill ha en 

rapportering som sätter in utrikesnyheter i en politisk - och i slutändan demokratisk - kontext.  

Det kan finnas anledning i vår globala värld att trots allt behandla även utländska aktörer och 

sakfrågor efter Asps journalistisk-demokratiska modell även om den är utvecklad för Sverige 

och den svenska journalistikens relation till demokratin.  

Den moderna journalistikforskningens teorier om en “global offentlighet” gör gällande att 

dagens mediaklimat har utökat Habermas teorier om offentligheter på ett nationellt plan till att 

gälla internationellt, främst genom internets uppkomst, men också genom att traditionella medier 

numera täcker hela världen i sitt nyhetsutbud (Berglez 2019, s. 435-36). 

Ett globalt perspektiv är också nödvändigt när journalistik rapporterar om vissa sakfrågor, 

exempelvis klimatfrågan, men även krig och konflikt som kan få internationella konsekvenser. 

Om vi ser politik som “samtalet om hur vi ska organisera det gemensamma” samt ser de aktörer 

som påverkar “organisationen av det gemensamma” som politiska så är det inte långsökt att 

behandla, till exempel, källmaterialet i denna undersökning utifrån politisk-demokratiska 

faktorer, snarare än utrikespolitiska, i den mån en distinktion mellan de två är görbar. 

För att förtydliga så skulle rapporteringen ha haft lättare att 1) adressera historiska 

anledningar till konflikten 2) kartlägga sociala och humanitära konsekvenser av konflikten, 3) 

positionera konflikten inom IHL, 4) undersöka utomstatliga demokrati- och fredsfrämjande 

rörelser om rapporteringen skulle ha en global snarare än en nationell utblick.  
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10 Slutsats 

Min slutsats är att de undersökta artiklarna inte har verktygen att hantera konfliktrapportering 

utomlands i förhållande till sitt demokratiuppdrag: de analyserade artiklarna saknar den bredd 

och det djup som Asp (2007) menar är av största vikt när det kommer till journalistikens 

informationsvärde: bakomliggande fakta, motiv och värderingar saknas. Vidare går det att 

ifrågasätta opartiskheten i rapporteringen då den ena parten missgynnas genom att få relativt lite 

utrymme i rapporteringen samt att gestaltningen inte kan sägas stämma överens med aktörens 

självbild.  

Vidare reproducerar rapporteringen vissa kulturella föreställningar genom gestaltningen 

av konflikten. Rapporteringen anknyter till en förutsatt förförståelse hos publiken om hur världen 

är organiserad (genom stater) och vad som är viktigt i relationen mellan människor (etnicitet). 

Som framing-teorin föreslår sker detta gestaltande av konflikten på bekostnad av andra 

dimensioner av konflikten: kategorier som faller utanför stat och etnicitet (och även 

terroristnarrativet) ses inte som centrala för “Operation Olive Branch” - varken som anledning 

till konflikten, eller som lösning. Publiken, i egenskap av demokratiska subjekt, berövas alltså 

underlag för demokratisk och offentlig debatt samt delar av den information som ska leda till 

deras “oberoende åsiktsbildning” (Asp 2007).  

Det sociala kontraktet mellan media och demokratin är beroende av folkets förtroende 

och om media inte uppfyller sin del av det sociala kontraktet riskerar denna demokratiska 

relation lösas upp (Strömbäck 2010). Det går således att argumentera för att de parter som inte 

uppfyller sin roll i kontraktet ska lösas från sin ed för att relationen mellan demokratin och media 

ska leva vidare. Hur man däremot ska kunna avgöra vem som “bryter” mot kontraktet är en fråga 

för vidare forskning.  

Vidare finns det anledning att ifrågasätta medias fokus på den egna nationalstaten 

(national outlook) i en allt mer global värld, med allt fler globala problem (Nohrstedt & Ottosen 

2014). Den klassiska uppdelningen mellan utrikes och politiska nyheter, där det främst är den 

senare som hålls vid sin svurna trohet till opartiskhet och informationsvärde (Asp 2007), kanske 



47 

är överspelad. Detta är också ett fält där mer forskning behövs, då denna undersökning endast 

säger något om rapporteringen om “Operation Olive Branch”. 

Det teoretiska paketet peace journalism kan vara ett användbart startblock i diskussioner 

om journalistikens ambitioner i förhållande till det demokratiska uppdraget. Teorin menar att den 

nuvarande konfliktrapporteringen i sitt väsen främjar ett “vi-mot-dem”-tänkande och osynliggör 

potentiellt viktiga aspekter, grupper och organisationer i sin rapportering av krig och konflikt - 

aktörer som om de lyftes fram skulle ha opinionskraft nog att påverka konfliktens utfall. Peace 

journalism, då det är en kritisk teori, har som ambition “konflikttransformation utan våld” - det 

vill säga fred är dess fokus och högsta moraliska ideal. Exakt hur journalistiken ska reformeras, 

eller till och med revolutioneras är inte helt klart. Robert A. Hackett (2006) framhåller i “Is 

Peace Journalism possible?” den individuella journalistens agens som viktig men pekar också på 

massiva strukturella hinder för en mer genomgående transformering från den destruktiva war 

journalism till en mer uppbygglig peace journalism. Även detta är ett fält för vidare forskning.  
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