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Abstract    

 

Denna uppsats redovisar en kvalitativ textanalys av nyhetsrapporteringen om kemattacken utanför 

Syriens huvudstad Damaskus i tre engelskspråkiga tidningar i USA, Ryssland och Libanon. Studien 

jämför nyhetsrapportering i The New York Times (USA), The Moscow Times (Ryssland) och The Daily 

Star Lebanon (Libanon). Underlaget för studien är material publicerat under tre perioder och består 

sammantaget av 35 artiklar.. Den första perioden utspelar sig de första två dagarna efter kemattacken i 

Damaskus förorter. Andra perioden utspelar sig dagen före och efter att Syriens regim pekas ut som 

ansvarig av USA:s utrikesminister. Den tredje perioden utspelar sig dagen före och efter att Syriens 

regim får en diplomatisk möjlighet att förhindra ett amerikanskt anfall genom att överlämna alla sina 

kemvapen. 

 

Uppsatsens teoretiska ramverk bygger på tidigare forskning om journalistisk narrativitet, krigs- och 

fredsjournalistik och hur källor hanteras i krigsrapportering. Genom att svara på åtta delfrågor besvaras 

studiens fråga om hur kemattacken i Damaskus förorter rapporterades i de tre tidningarna. Källor och 

citat i artiklarna är avgörande för helheten. Övergripande har New York Times fokus på president 

Obama, hans administration, dess uttalanden och relationer. När president Obama under sista perioden 

vänder sig till amerikanska kongressen och ber om stöd för ingripa i Syrien flyttas fokus i 

rapporteringen till ett än mer nationellt perspektiv. Daily Star har ett växlande perspektiv. Artiklarna 

följer internationell politik och hur den mobiliseras. Tidningen speglar också lidandet i Syrien samt 

konsekvenserna i det egna landet. Moscow Times håller sig till ett ryskt politiskt perspektiv i samtliga 

artiklar. Det är främst det egna landets toppolitiker som kommer till tals. 

 
Nyckelord: Fredsjournalistik, kemiska vapen, konflikt, Syrien, textanalys, narrativ, The Daily Star 
Lebanon, The New York Times, The Moscow Times 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Förord 
Tack till vännen. Tack till frun.  

Och särskilt varmt tack till vår handledare. 
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1. Inledning 
Under torsdagen 22 augusti 2013 kavlas bilder på hundratals döda civila ut i världens medier. Det talas 

om upp emot 1500 döda genom kemiska stridsmedel i Damaskus förorter, men källorna är osäkra. Ingen 

vet säkert vem som bär skulden för attacken men många spekulationer ges. Direkt efter kemattacken 

börjar världens länder att positionera sig och snart står USA och Ryssland med skarp 

meningsskiljaktighet gällande vem som bär skulden för attacken och om vad som bör hända härnäst. Vid 

händelser som denna blir det tydligt att den objektiva sanningen inte är så enkel. 

 

Den här studien undersöker hur rapporteringen av gasattacken, och händelserna i dess kölvatten, har 

gestaltats i tre olika länder och deras engelskspråkiga tidningar: The New York Times (USA), The 

Moscow Times (Ryssland) och The Daily Star Lebanon (Libanon). Tre tidningar som verkar i olika delar 

av världen och som kan tänkas ha gemensamma och skilda intressen i rapporteringen av kemattacken. 

 

1.1	  Syfte	  
Anledningen till vårt ämnesval är att vi efter kemattacken 21 augusti 2013 såg ett förnyat intresse från 

medier att rapportera om inbördeskriget som har pågått i Syrien i över två år. Det vi såg var en 

dramatisk skildring i medierna där västvärldens allierade med USA i spetsen pekade ut den syriska 

regimen som ansvarig för attacken, samtidigt som länder som Ryssland, Kina och Iran hävdade att 

skulden låg hos oppositionen. Krigsretoriken från ledande stormakter trappades upp och under några 

dramatiska veckor höll världen andan. Via nyheterna kunde världen följa vad som kan beskrivas som en 

politisk maktkamp mellan den ryska och amerikanska presidenten. 

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur den journalistiska rapporteringen ser ut i olika delar av 

världen i samband med konflikter. Detta är intressant då all nyhetsrapportering sker under ställda villkor 

i den kontext inom vilken rapporteringen verkar. Samhällets ekonomiska, politiska och ideologiska 

system har avgörande betydelse för hur nyhetsförmedling fungerar (Hvitfelt & Mattsson 1992, s. 23). 

Uppsatsens syfte är därmed att undersöka nyhetsrapporteringens rekonstruktion av nationella intressen. 

 

I det inledande arbetet med uppsatsen besöktes redaktionen på The Daily Star Lebanon, vars kontor 

ligger endast någon timmes bilväg från Damaskus och de områden som utsattes för kemattacken. 

Chefredaktören på tidningen Hanna Anbar menar att deras förutsättningar för att rapportera om 

händelsen är annorlunda än andra länders. 
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We are involved in what is going on. Lebanon is involved in Syria whether we like it or not. We could be 
targeted. This regime has no estoppels; if they can kill Syrians, they have no problem killing anyone else. 
So our outlook is totally different from other [countries] and that’s why our reporting must be more in 
depths, more sensitive and more critical, because chemical weapons is something that could explode at 
our borders and then we will suffer from it. It’s not only about reporting a story, but [also] a part of our 
worries. The story is influenced by our worries, about something happening next door. For lots of other 
countries it is just another job. (Verkställande chefredaktör Hanna Anbar. Intervju 24 oktober 2013) 
 

Citatet visar närhetens betydelse för nyhetsrapporteringen. Vi är intresserade av att närmare studera de 

texter som faktiskt publicerades i The Daily Star. Vi är också intresserade av att jämföra dessa texter 

med motsvarande rapportering i The New York Times och The Moscow Times för att urskilja hur 

kontexten formar, påverkar och yttrar sig i nyhetsrapporteringen. 

 

2. Bakgrund 

2.1	  Syrienkonflikten	  
Landguiden (2013) och Säkerhetspolitik.se (2013) beskriver utvecklingen av konflikten i Syrien på 

följande vis: Under våren 2011 spred sig den arabiska våren över regionen och nådde Syrien 15 mars 

samma år. Folket krävde politiska reformer och stopp för korruptionen genom att anordna fredliga 

demonstrationer på olika håll i landet. Tonen hårdnade när de första dödsoffren orsakades av regimen 

och nu krävde demonstranterna regeringens avgång. Situationen urartade ytterligare och militären 

började använda allt mer extrema metoder i försök att kontrollera folkmassorna och därmed stoppa 

demonstrationerna. I maj 2011 införde USA de första ekonomiska sanktionerna mot Syrien, något som 

följdes av EU och Schweiz, men president Bashar al-Assads styrkor fortsatte att öppna eld mot civila 

demonstranter.  

 

Under sommaren började de första flyktingarna att röra sig mot grannländerna. I juli rapporterades att 

över 1 800 människor hade blivit dödade och samma månad formade regeringskritiska soldater 

oppositionsgruppen Fria Syriska Armén och inledde de första angreppen mot regeringens styrkor under 

hösten. I september 2011 bildades ytterligare en oppositionsgrupp, det Syriska Nationella Rådet, som 

skulle fungera som en enad front för alla de som ville avsätta Assadregimen. I augusti 2011 fördömde 

USA:s president och flera andra högt uppsatta ledare situationen i Syrien och uppmanade Bashar al-

Assad att avgå. Samtidigt som detta skedde lovade president al-Assad att våldet skulle upphöra, men 

trots en växande kritik från omvärlden, och löften om både eldupphör och omval, fortsatte regeringens 

offensiv. Detta resulterade i att Arabförbundet fördömde Syriens agerande genom uteslutning november 

2011 och därmed blev Assadregimen än mer isolerad .  
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Genom att använda sina veton har Kina och Ryssland under 2011 vid upprepande tillfällen stoppat FN:s 

säkerhetsråd från en resolution om fördömandet av våldet i Syrien. De båda länderna har hävdat att 

omvärlden principiellt inte har rätt att blanda sig i Syriens angelägenheter. Istället röstades en icke-

bindande fredsplan igenom, men trots att fredsplanen accepterades av både den syriska regeringen och 

oppositionen eskalerade våldet i landet. I juni 2012 sköt Syrien ner ett turkiskt plan som gav konflikten 

ytterligare en dimension av nya spänningar eftersom Turkiet har starkt stöd av Nato. USA:s president 

Barack Obama varnade senare samma år syriska regeringen för att använda kemiska vapen då detta 

skulle leda till att USA skulle komma att agera i konflikten. Under våren och sommaren 2012 bombade 

regimen flera städer och antalet döda i konflikten fortsatte att stiga. Ett antal länder, däribland Frankrike, 

Storbritannien och Tyskland valde att kasta ut flera syriska diplomater i protest mot attackerna på civila.  

 

I augusti 2012 avgick FN:s sändebud till Syrien på grund av att varken regeringen eller oppositionen 

tagit nödvändiga steg för att fullfölja fredsplanen. Därefter röstade generalförsamlingen igenom en 

resolution med krav på al-Assads avgång. Konflikten började nu spilla över till grannländerna och 

riskerna för ett större krig i regionen ökade. Beskjutningar skedde både vid den turkiska och israeliska 

gränsen. I Libanon förekom det stridigheter mellan de sunnimuslimer som stöttade rebellerna och de 

shiamuslimer som stöttade regimen i Syrien. I november 2012 bildades Syriska Nationella Koalitionen 

som var en sammanslutning av oppositionsgrupper. Denna koalition erkändes strax efter bildandet, 

bland annat av USA, Storbritannien, Frankrike och Turkiet, som en legitim representant för den syriska 

befolkningen. Under våren 2013 blandade den libanesiska och shiamuslimska milisen Hizbollah sig i 

konflikten genom att i Syrien strida på Assadregimens sida. Under sommaren utlovade USA militärhjälp 

till rebellerna, vilket då ledde till att Iran lovade stöd till syriska regimen. 22 augusti 2013 skärptes läget 

ytterligare när kemiska vapen användes mot rebellkontrollerade förorter till Damaskus. 

 

Oppositionen mot Assadregimen är djupt splittrad och det förekommer till och med sammanstötningar 

mellan olika oppositionella grupperna. Rebellsidan domineras framför allt av sunnimuslimer men det 

finns representanter för olika minoriteter, religioner och politiska ideologier. En del grupperingar inom 

oppositionen önskar se Syrien sekulariserat, samtidigt som andra grupper vill se en islamisk stat. Vissa 

av de verksamma grupperna är knutna till terrornätverket al-Qaida. 

 

I november 2013 uppskattar FN att minst 120 000 människor har dödats i konflikten. FN:s flyktingorgan 

UNHCR räknar med att drygt två miljoner människor har flytt Syrien och att 6,5 miljoner är på flykt 

inom landet. 

 



 

 4 

2.2	  Förenta	  Nationerna	  
Förenta nationerna (FN) är en internationell freds- och säkerhetsorganisation som arbetar för 

vänskapliga relationer mellan nationer och främjar sociala framsteg, bättre levnadsstandard och 

mänskliga rättigheter. När organisationen startades 1945 ingick 51 länder och har idag vuxit till 193 

medlemsländer. FN:s generalförsamling är ett av huvudorganen där samtliga medlemsländer har varsin 

röst. De beslut som fattas är dock inte bindande för medlemsländerna utan endast rekommendationer 

(UN 2013). 

2.3	  FN:s	  säkerhetsråd	  
Inom FN är ansvaret att upprätthålla världsfred och avvärja hot mot den internationella säkerheten lagt 

på ett särskilt säkerhetsråd. Alla FN:s medlemsländer har åtagit sig att följa besluten som fattas där. 

FN:s säkerhetsråd består av 15 medlemsstater varav fem är permanenta. De permanenta medlemmarna 

är USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Kina. Vart och ett av dessa permanenta länder i rådet 

besitter vetorätt vilket innebär att de har makt att stoppa ett beslut.  Det är dessa fem länder som i 

uppsatsen räknas som stormakter (FN 2013, Rystad 2013) 

2.4	  Journalistikens	  roll	  i	  samhället	  
Medier har en central plats i vår tillvaro, mycket eftersom det är genom medierna som allmänheten har 

möjlighet att ta del av världen i stort. Medierna är de främsta källorna för människor att hämta 

information om politik och politiska frågor. Detta betyder att medier är de viktigaste redskapen för 

politiska aktörer att nå ut med sitt budskap. Medieforskarna Lars Nord och Jesper Strömbäck (2002, 

2012) menar att eftersom människor får sin kunskap om politik och samhällsfrågor genom medier så är 

det befogat att tala om en långtgående medialisering. Denna medialisering ger effekter på 

opinionsbildningsprocesser och verklighetsuppfattningar till den grad att händelseutvecklingen i 

slutändan förändras (Nord & Strömbäck 2002, s. 44, Nord & Strömbäck 2012, s. 274-275). 

Brian McNair definierar att journalistikens roll är (1) att ge information, (2) att fungera som ”Watch 

dog” (vakthund), (3) att vara medlare och (4) advokat. Medierna arbetar efter ett normativt system, efter 

de rådande normer som anses vara viktiga för samhället.  (McNair 2009, s. 238-240). Detta för 

journalistik ska ge en rättvis och sanningslik bild av verkligheten för att ge allmänheten underlag till 

självständig åsiktsbildning. Kärnan i professionell journalistideologi utgörs av objektivitet, balans, 

neutralitet och sanningssökande. Ett sökande efter sanning kan dock ibland innebära att det är 

nödvändigt att vara partisk eller att inte ge alla lika stort utrymme (Nord, Shehata & Strömbäck 2003, s. 

13). I linje med detta menar exempelvis det statliga brittiska public service-företaget BBC i sina 

riktlinjer att det inte nödvändigtvis krävs att olika perspektiv och åsikter ska ingå i lika proportioner. 
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Företaget strävar istället efter att nå “due weight” (rättmätig del) och därmed behöver inte åsikter och 

synpunkter i minoritet nödvändigtvis få lika utrymme som rådande konsensus. Detta samtidigt som 

utelämnade av viktiga perspektiv, i vissa sammanhang, kan äventyra den journalistiska objektiviteten 

(BBC Editorial Gudielines 2013). 

Objektivitet inom journalistik är något eftersträvansvärt samtidigt som detta är något som är omöjligt att 

uppnå fullt ut och därför är innebörden av begreppet journalistisk objektivitet inte självklar. Enligt 

medieforskarna Kovach och Rosenstiel är det de journalistiska arbetsmetoderna som värnar om 

objektiviteten i nyhetsrapporteringen. Dock är det omöjligt för journalistiken att vara objektiv till sitt 

innehåll om med detta menas att rapporteringen blott är en spegling av verkligheten (Nord & Strömbäck 

2002, s. 42-43). Detta eftersom all journalistik är ställd under olika produktionsvillkor vilket gör att 

rapporteringen i själva verket är en skildring av delar av verkligheten. Journalistik blir därmed alltid i 

någon form subjektiv. Rapporteringen är alltså ställd under olika faktorer och måste exempelvis passa 

mediernas format, tillgång till källor och nyhetsvärdering (Nord, Shehata & Strömbäck 2003, s. 13-14).  

Enligt Nord och Strömbäck (2002) är det också medielogikens berättartekniska grepp, så som 

tillspetsning, förenkling, polarisering, intensifiering, personifiering och stereotypisering, som möjliggör 

för medierna att rapportera om den obegränsade verkligheten i det begränsade medieformatet. Samtidigt 

poängterar Nord och Strömbäck att det är missvisande att påstå att dessa element styr rapporteringen 

hela tiden. De menar att mediernas rapportering och journalistisk objektivitet vid olika tidpunkter kan 

placeras någonstans mellan journalistik som fiktion och journalistik som spegel. Det ska även 

poängteras att i den journalistiska objektiviteten återspeglas, om än i varierande grad, rådande 

samhällsuppfattningar, ideologiska värderingar och föreställningar om verkligheten (Nord & Strömbäck 

2002, s. 42-43, Nord, Shehata & Strömbäck 2003, s. 19).  

 

3. Teori och tidigare forskning 

3.1	  Journalistikens	  roll	  i	  krig	  
En konflikt äger rum på flera fronter samtidigt och ett av de viktigaste slagen handlar om landets 

opinion och där spelar medierna en betydande roll. Studier om journalistik under krigssituationer visar 

att nyhetsrapporteringen oftast står i linje med den egna nationens och den politiska elitens intressen i 

den aktuella situationen (Hvitfelt & Mattsson1992, s. 23-24). Detta sker genom: (1) ökad publicitet av 

kriget, (2) de strukturella kombinationerna av ord- och bildval, (3) redovisningen av orsaker och 

konsekvenser av kriget, (4) snedvridning och särhållning av politiska samt militära källor, (5) 
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underrepresentation av oppositioner och oliktänkande, (6) gestaltning följt av förutfattade meningar och 

rättande efter den rådande politiska linjen (Cottle 2006, s. 80). 

 

Medieforskaren Simon Cottle menar att medierna inte enbart ska ses som (för)medlare där de är 

reflekterande eller representerande, utan också att medierna har en mycket viktig roll då de aktivt 

framställer och grundlägger konflikter (Cottle 2006, s. 22). Medierna är alltså högst involverade och 

spelar en avgörande roll i rapporteringen av konflikter och påverkar allmänhetens opinion. Men här ska 

också nämnas att medvetna fabrikationer och konstruerade nyheter är sällsynta. Medieforskaren Gadi 

Wolfsfeld menar att på grund av att journalister tar in mycket information blir nyheterna influerade och 

detta resulterar i sin tur i en inrättning i det politiska ledet. Detta blir alltså en oavsiktlig biprodukt av att 

journalister vill skriva så bra nyheter som möjligt (Wolfsfeld 1997, s. 65). 

 

En avgörande skillnad mellan krigsjournalistik och annan journalistik är att den tillkommer i mycket 

dramatiska skeenden och på grund av detta blir rapporteringen mindre genomarbetad och mer 

uppskruvad. Även överdrifter och förenklingar får större utrymme när tidspressen är stor och när det är 

svårt att greppa vad som verkligen har hänt. Vid rapportering av konflikter får nyhetskällor särskilt stark 

ställning. En nyhet som ligger längre bort från publikens egna erfarenheter är mer beroende av hur 

källan behandlas och återges. De källor som dominerar i nyhetsflödet bidrar sannolikt till att skapa 

bilder och uppfattningar av verkligheten och dessa blir opinionsmässigt mest betydelsefulla. Detta 

betyder att källorna har en stor potentiell makt, men samtidigt att det ligger ett journalistiskt ansvar att 

värdera olika utsagor från olika parter. De officiella källornas ställning är starkare när det berör nationell 

säkerhetspolitik (Nord & Strömbäck 2002, s. 45, 49, 55). 

 

Vid rapportering av konflikter talas det oftast om två olika typer av journalistiska vinklar. 

Fredsjournalistik handlar om att beskriva anledningar till konflikterna och att hitta förståelse för dem, 

och möjliga fredliga lösningar. Krigsjournalistik är den typ av journalistik som förenklat beskriver en 

kamp mellan två parter och där segrar och nederlag beskrivs liknande sportresultat. Krigsjournalistik 

särskiljer även mellan “vi” och “de”. Enligt forskaren Johan Galtung försvårar dagens journalistik de 

fredliga konfliktlösningarna eftersom den förmedlar krigförande parters retorik och intressen. Istället, 

menar Galtung, borde medierna ägna sig åt fredsjournalistik vilket är den journalistik som avslöjar 

osanningar och förtiganden oavsett vilken part det handlar om (Fogelberg 2004, s. 33). Likt andra 

forskare menar Howard Tumber att medierna övervärderar det dramatiska och själva konflikten 

samtidigt som de undervärderar fredliga utsikter och lösningar. (Tumber 2009, s. 396). Medieforskaren 

Daniel C Hallin menar i sina teorier the sphere of consensus och the sphere of legitimate controversy att 
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så länge den politiska eliten är enig så följer rapporteringen dess linje och att så snart det bryter ut 

meningsskiljaktigheter tenderar medierna att svänga om och rapportera betydligt mer kritiskt (Cottle 

2006, s. 80, Tumber 2009, s. 389). 
 

3.2	  Nyheter,	  narrativitet	  och	  samhället	  
Det är en kombination av flera processer som äger rum i nyhetsrapportering. Dessa definierar och 

reproducerar skillnader. Exempelvis kan nyhetsspråket som används varken vara neutralt eller objektivt 

utan är i själva verket något som förmedlar budskap. Språket spelar således en viktig roll i förmedlingen 

av både normer och värderingar. Detta sker i nyhetsrapporteringen genom ordval och 

meningsformulering (Conboy 2007, Allan 2002, 2010).  

 

Martin Conboy (2007) menar att samtidigt som texter kan upplevas objektiva är mediernas narrativ en 

väsentlig del i hur information väljs och struktureras (Conboy 2007, s. 141). Kortfattat kan narrativ 

förklaras som omvandlingen av fakta till berättande, det vill säga, artikeltexter är berättelser och 

framställningar. Detta är ett resultat av att nyheter inte kan vara för komplexa, utan måste reduceras till 

händelser som går att begripa. Därmed står all nyhetsrapportering i relation till mediernas narrativitet.  

 

Mediernas narrativ är alltid kopplat till den relation som finns mellan makten och språket i ett samhälle. 

Detta gör det möjligt för läsaren att uppfatta "vår sida" av historien och därmed kan personen 

positionera sig. Nationell narrativitet är nödvändigt och ger människor sammanhang och grund, samt 

förser med kulturell stabilitet. Narrativitet är alltså avgörande för samhällsvärderingar, gemensamma 

antaganden och ger referenspunkter. Detta är ett fenomen som återfinns i alla delar av världen och har 

funnits genom alla tider (Conboy 2007, s. 141-142). Narrativitet spelar en central roll i så väl nyheters 

innehåll som deras utformning. Bland annat tilltalas läsaren i texterna på ett sätt som förutsätter 

gemensam nationell tillhörighet. Nyhetsmediernas narrativ sätter enskilda nationella intressen i centrum 

genom sin struktur och form. Därför värderas och prioriteras nationella angelägenheter högre än andra 

länders (Conboy 2007, s 151). Conboy (2007) poängterar dock att det är läsaren som tolkar och därmed 

finns det alltid viss variation till tolkning beroende på den personliga bakgrunden och erfarenheten.  

 

Sammanfattningsvis bygger mediernas narrativ upp nyhetsrapporteringen genom förväntningar, 

samtidigt som nyhetsspråket även bidrar till att bevara gängse tolkningar och kategoriseringar av 

världen. Detta skapar ramar för läsaren att förstå vad som finns innanför, respektive utanför, sin egen 

samhällskontext (Conboy 2007, s 172). 
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3.3	  Framing	  theory	  
Framing theory, även kallat inramnings- eller gestaltningsteori, är nära kopplad till mediernas 

dagordningsmakt och dess inflytande över samhällsfrågor. Gestaltningsteorin är resultatet av ett 

komplext samspel mellan politik, journalistik, nyhetsorganisationer, normer samt den bredare kulturen 

eller ideologin. En specifik händelse kan betonas och gynnas olika. Dess delar och vinklar av 

verkligheten blir den framträdande bilden i mediet. En nyhet kan alltså gestaltas på flera olika sätt 

beroende på vilket budskap journalisten (omedvetet) väljer att berätta. Detta sker genom valen att ta med 

eller utelämna information, liksom val av exempelvis berättarperspektiv, källor och meningsbyggnader 

(Nord & Strömbäck 2012, s. 271-272). 

 

3.4	  Teoretiska	  ramar	  för	  uppsatsen	  
Uppsatsens teoretiska ramverk bygger på tidigare forskning om krigs- och fredsjournalistik och i 

synnerhet på hur källor hanteras i krigsrapportering. Vidare bygger ramverket på gestaltningsteorin och 

mediernas narrativitet. 

 

Cottle (2006) skriver om hur journalistiken skapar opinion och hur den även kan påverka krigets utgång. 

Han redogör för krigsjournalistikens ramar och lägger en grund för att i analysen kunna urskilja 

tendenser i artiklarna som kan härledas till att de är producerade i en krigssituation. Fogelberg (2004) 

redogör för vad som kännetecknar fredsjournalistik och med hennes “glasögon” har artiklarna 

genomsökts efter spår av fredsjournalistik. Även Nord & Strömbäck (2002) skriver om 

krigsjournalistik, och beskriver rapporteringen som uppskruvad och förenklad på grund av den pressade 

situationen.  

 

Nord & Strömbäck (2002) diskuterar det faktum att när en konflikt påverkar den egna nationens 

säkerhet är journalisterna relativt utlämnade till att låta officiella nationella källor uttala sig och därmed 

får dessa makten att påverka opinionen. Detta ger oss också verktyg för att identifiera krigsjournalistik 

och förklarar varför tidningarna i så hög grad rättar sig efter den politiska eliten. Wolfsfeld (1997) 

skriver om att det är journalistens höga ambition att hålla sig informerad, för att kunna ge en rättvis 

rapportering, som driver denne att samla information. Denna hämtas främst från närliggande eller kända 

källor. Detta leder till att rapporteringen omedvetet formas till att följa landets egen agenda.  
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Conboy (2007) menar att mediernas narrativ är en väsentlig del i hur information väljs och struktureras. 

Nyhetsrapporteringen formas därmed av existerande uppfattningar, samtidigt som nyhetsspråket bidrar 

med att bevara gängse tolkningar och kategoriseringar av världen utifrån kontexten medierna verkar 

inom (Conboy 2007, s. 172). Vi undersöker inte narrativets konstruktion i sig, det vill säga hur 

rapporteringen är uppbyggd, utan snarare hur den kontext medierna befinner sig i formar och färgar 

nyhetsrapporteringen. 

 

Vidare får gestaltningsteorin oss att förstå att en nyhet får olika betydelse beroende på vilket budskap 

journalisten (o)medvetet väljer att berätta. Detta sker både genom vad som tas upp och utelämnas i 

rapporteringen samt exempelvis val av källor och meningsbyggnader. Specifika händelser kan alltså 

betonas och gynnas olika och är resultatet av ett komplext samspel mellan politik, journalistik, 

nyhetsorganisationer, normer samt den bredare kulturen eller ideologin. (Nord & Strömbäck 2012, s. 

271-272). 

 

4. Vetenskaplig frågeställning 
Frågan som uppsatsen ämnar besvara är: Hur rapporterade The New York Times, The Moscow Times 

och The Daily Star Lebanon om kemattacken i Damaskus förorter 2013? 

 

För att besvara frågan, har vi delat in den i följande delfrågor: 

1. Vilka perspektiv betonas? 

2. Vilka aktörer syns? 

3. Hur hanteras skuldfrågan? 

4. Hur framställs syriska oppositionen? 

5. Hur framställs syriska regimen? 

6. Finns det spår av fredsjournalistik? 

7. Hur framställs FN:s insatser? 

8. Hur framträder stormakternas intressen? 
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5. Metod 
I detta kapitel presenteras uppsatsens metodval och det material som ligger till grund för den empiriska 

undersökningen. Vidare presenteras den kvalitativa innehållsanalys som är studiens metod eftersom vi 

vill urskilja tonfall och nyanser för att kunna jämföra tidningarnas bilder av händelserna. Avslutningsvis 

reflekterar vi över vår egen roll som forskare. 

5.1	  Urval	  
Studien jämför nyhetsrapportering mellan The New York Times (USA), The Moscow Times (Ryssland) 

och The Daily Star Lebanon (Libanon). Dessa tidningar är utvalda på grund av att länderna som 

medierna är verksamma i, är högst involverade eller påverkade av konflikten i Syrien. USA och 

Ryssland har olika uppfattningar av kemattacken i Syrien och intar mycket polariserade roller. Den 

libanesiska tidningen ger ytterligare ett perspektiv eftersom en lokal och mindre tidning har fördelen att 

kunna ge bättre och närmre aspekter av händelser (Wolfsfeld 1997, s. 58). 

Det är speciellt tre tidsperioder som är intressanta att analysera på grund av deras dramatiska karaktär: 

 

Attacken – 22-23 augusti  

Den första perioden utspelar sig de följande två dagarna efter kemattacken i Damaskus östra förorter. 

Under dessa två dagar kan rapporteringen förväntas vara som mest uppskruvad och präglad av stor 

ovisshet.  

 

(O)säkra bevis – 26-27 augusti 

Andra perioden utspelar sig dagen före och efter att USA:s utrikesminister John Kerry pekar ut Bashar 

al-Assads regim som ansvarig och påstår att USA har obestridliga bevis. Dagen före och efter är valda 

för att på detta vis kunna urskilja om nyhetsrapporteringen förändras i och med utrikesministerns 

uttalande. 

 

Vändningen – 9-10 september 

Den sista perioden utspelar sig en dag före och en dag efter att USA:s utrikesminister John Kerry under 

en presskonferens av misstag säger att Bashar al-Assad kan förhindra ett amerikanskt anfall om han 

överlämnar alla kemvapen redan nästa vecka. Vi har valt att undersöka dagen före presskonferensen 

eftersom detta är den tidpunkt då sannolikheten för ett militärt ingripande är som allra störst. Dagen 

efter har situationen förändrats radikalt och det finns nya infallsvinklar i rapporteringen.  
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Allt textmaterial är insamlat via Factivas databas 8 november 2013. Sökningen är gjord på artiklar 

innehållande orden “Syria” och “Chemical” i respektive tidning. Det sammanlagda antalet artiklar under 

de tre perioderna mättes på databasen till 114 st. För att följa syftet med studien har enbart 

egenproducerat eller delvis egenproducerat materiel undersökts. Vi har valt att enbart undersöka 

textartiklar publicerade i tidningarnas pappersutgåvor. Det finns ett fåtal texter publicerade under 

tidsperioderna som inte ingår i studien då materialet har rört sig i ämnets periferi. Exempel på dessa 

texter är två personporträtt i New York Times, ett om FN:s vice generalsekreterare och ett om 

demokraternas ledare i kongressen som publicerades 9 respektive 10 september. Ett annat exempel är ett 

reportage publicerat 23 augusti om den amerikanska journalist som tidigare under året varit kidnappad i 

Syrien. Andra redaktionella texter som analys- eller opinionsmaterial samt notiser under 300 ord ingår 

inte heller i studien. Resultatet blev 35 st. artiklar att undersöka, varav 13 st. från The New York Times, 8 

st. från The Moscow Times och 14 st. från The Daily Star Lebanon. 

5.2	  The	  New	  York	  Times	  
The New York Times (New York Times) grundades 1851 i New York. New York Times anses vara en av 

världens mest prestigefyllda tidningar. Tidningen har ett omfattande korrespondentnät och har 

uppmärksammats för sin bevakning av Vietnamkriget, Mellanösternkonflikten och Kuwaitkriget. New 

York Times har den största redaktionen bland USA:s dagstidningar med över 1 000 journalister. 

Upplagan under 2012: vardagar ca 780 000 och söndagar ca 1,3 miljoner. Dessutom har New York 

Times ca 800 000 prenumeranter som bara har tidningen i digital form (NE 2013). 

5.3	  The	  Moscow	  Times	  
The Moscow Times (Moscow Times) är en engelskspråkig tidning som ges ut måndag till fredag. 

Tidningen grundades 1992 och har en upplaga på ungefär 35 000 kopior (Krasnoboka 2013). Tidningen 

startades för att förse engelsktalande bosatta i Ryssland med nyheter om regionen, men idag är det 

övervägande ryssar som läser tidningen. Tidningens webbsida har 20 000 besökare per dag (About the 

Newspaper 2009). 

5.4	  The	  Daily	  Star	  Lebanon	  
The Daily Star Lebanon (Daily Star) är den enda engelskspråkiga tidningen i Libanon. Tidningen 

grundades 1952 med syfte att ge den växande gruppen av utlänningar som flyttat till Libanon på grund 

av oljeindustrin möjlighet att ta del av nyhetsrapporteringen (Landguiden 2013, Daily Star 2013). 

Tidningen publiceras av medieföretaget Al Bawaba som är en framstående nyhetssajt som täcker 

Mellanöstern och Nordafrika. Daily Star ges ut måndag till lördag och enligt verkställande chefredaktör 
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Hanna Anbar säljs 4 000 exemplar av papperstidningen varje utgivningsdag. Tidningsredaktionen består 

av 45 lokala reportrar och stringers (Intervju 24 oktober 2013). 

5.5	  Kvalitativ	  innehållsanalys	  
Med den kvalitativa textanalysen kan vi studera huvudinnehållet utifrån ett klart syfte genom att aktivt 

och noggrant läsa både delarna och helheten och samtidigt ställa precisa frågor till innehållet. Därmed 

ges möjlighet att fånga textens innersta kärna och de underliggande budskapen som finns mellan raderna 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud 2012, s. 237-256). 

 

Studien är begränsad till åtta delfrågor som ämnar besvara vår forskningsfråga om hur de tre tidningarna 

rapporterade om kemattacken. Johanna Ledin och Ulla Moberg (2010) menar att det är motsägelsefullt 

att skapa en bestämd modell för textanalys utan att varje analys måste utgå från den specifika texten 

(Ledin & Moberg 2010, s.160). Delfrågorna i den här uppsatsen är dock inspirerade av boken Nyheter - 

Att läsa tidningstext (2010). Frågorna följer studiens syfte för att studera nyhetstexten på både makro- 

och mikrostrukturell nivå (Berglez 2010, s. 275). Frågorna kan i vissa fall överlappa varandra, men detta 

något som Ledin och Moberg (2010) menar är vanligt vid kvalitativ textanalys (Ledin & Moberg 2010, 

s. 160). 

 

På makrostrukturell nivå studeras nyhetstextens tematiska struktur i forskningsfrågan “Vilka perspektiv 

betonas?” (Berglez 2010, s. 278-279). Frågan undersöker vad som ges störst utrymme och sätts i fokus i 

artikeln, detta för att kunna jämföra hur de olika tidningarna lägger tyngdpunkten i sin rapportering, 

samt hur det förändras (Lundgren, Ney & Thurén 1999, s. 55,143). Artiklarnas schematiska struktur 

studeras i frågorna “Vilka aktörer syns?” och “Hur hanteras skuldfrågan?” (Berglez 2010, s. 278-279). 

För att analysera vilka aktörer som syns i artiklarna har hela materialet undersökts och samtliga aktörer 

listats. Begreppet aktör syftar på personer och organisationer som är aktiva i texten (Lundgren, Ney & 

Thurén 1999, s. 56,143). Med frågan "Hur hanteras skuldfrågan?" undersöks hur tidningarna har valt att 

rapportera angående vem som ligger bakom attacken. Den syftar inte till att utreda vem som är skyldig 

utan enbart till att se hur tidningarna har rapporterat om detta. Om tidningen i texten, implicit eller 

explicit, utpekar någon aktör som skyldig (Lundgren, Ney & Thurén 1999, s. 55,143).  

Delfrågorna gällande hur olika aktörer framställs i texterna och om det finns fredsjournalistik behandlar 

texten på en mikrostrukturell nivå där ordval och uttrycksätt är i fokus (Berglez 2010, s. 278-279). För 

att identifiera spår av fredsjournalistik har Johan Galtungs definition av krig- och fredsjournalistik 

använts. Texterna har analyserats och genomsökts efter ansatser att beskriva anledningar till konflikten, 

hitta förståelse för den och möjliga fredliga lösningar. Även journalistik som avslöjar osanningar och 
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förtiganden oavsett vilken part det handlar om, har eftersökts. Då konflikten beskrivs som en kamp 

mellan två parter eller då ett ”vi” och ”de”- tänkande framställs är detta tecken på krigsjournalistik 

(Fogelberg 2004, s. 33).  

Slutligen analyseras det om nyhetsrapporteringen kan vara en del av särskilda ideologiska processer, 

något Peter Berglez kallar för sociokulturella kontextualiseringar (Berglez 2010, s. 279). Detta studeras i 

frågan “Hur framträder stormakternas intressen?". Texterna analyseras och undersöks för att urskilja om 

stormaktens intressen blir synliga i det egna landets tidnings rapportering. Analysen fokuserar på hur 

händelser beskrivs och gestaltas, eller genom vilka källor som får komma till tals och vilka tendensiösa 

uttalanden som ges utrymme (Lundgren, Ney & Thurén 1999, s. 54-57).  
 

Texterna tolkas genom att vi växelvis koncentrerar oss på enskilda detaljer respektive övergripande 

bedömningar. Vi försöker förstå helheten genom delarna och delarna genom helheten. (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud 2012, s. 237-256). Gestaltningen kan se olika ut beroende på vilken 

kontext medierna befinner sig i, det vill säga att nyhetsförmedlingen påverkas av de ideologiska, men 

också de reella orsakerna till händelsen. Viktigt att förtydliga är att textanalys inte behöver handla om 

att fastställa en sann eller falsk bild av verkligheten, men att se att det finns olika orsaker till hur nyheten 

framställs (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud 2012, Ekström & Larsson 2010). 
 

5.6	  Reflexivitet	  
Det är forskaren som väljer ämne, material och som sätter upp kriterier och gör urvalen. Det är även 

forskaren som analyserar och tolkar svar och utifrån detta drar slutsatser. Det går helt enkelt inte att ta 

bort forskaren ur forskning. Forskning måste alltså alltid förhålla sig till forskarens bakgrund, roll och 

identitet (Ehn & Löfgren 1996, s. 167). Detta är något som forskaren bör beakta genom hela 

forskningsprocessen eftersom verkligheten påverkas samma stund som den ska beskrivas genom sättet 

den framställs (Ehn & Klein 1994, s. 10). Därför är det inte rättvist att i denna uppsats, som behandlar 

hur journalistik verkar utifrån sin kontext, låta bli att reflektera över och diskutera utgångsläget för den 

egna forskarrollen. 
 

Vi som har gjort den här studien lever och verkar i ett västerländskt samhälle, och har en viss 

förförståelse och föreställningar. Både dess fördelar och nackdelar har under arbetets gång analyserats 

och diskuterats. Finns det risk att vi har misstolkat det empiriska materialet genom att läsa in egna 

värderingar och förväntningar? Ja, samtidigt som medvetenhet om risken också har gett ett kritiskt 

förhållningssätt till den egna forskarrollen och tvingat oss att än mer noggrant avväga analysen av 
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empirin. Det har även varit en fördel att vara två personer eftersom det möjliggjort för kritiska 

diskussioner längs med forskningsprocessen. 

 

Vidare bör nämnas att ingen av uppsatsförfattarna har engelska som modersmål och att detta medför 

viss risk för missförstånd av materialet och därmed möjliga tolkningsbrister. Valet av den kvalitativa 

textanalysen som metod har i detta fall minimerat risken, eftersom metoden har krävt noggrann läsning 

av texterna vid ett flertal tillfällen av båda uppsatsförfattarna. Även diskussionerna mellan oss har 

minskat risken för eventuella missuppfattningar. 

 

6. Rapporteringen period för period 
I det här kapitlet ges en övergripande bild av tidningarnas rapportering under varje period. Vi har själva 

sammanfattat rapporteringen för att i stora drag visa tidningarnas skillnader och likheter och ge en 

översikt inför resultatdelen och den mer noggranna analys och diskussion som kommer i följande 

kapitel. 

6.1	  Attacken	  -‐	  22-‐23	  augusti	  
 
New York Times (2 st. artiklar) 

När New York Times inleder sin rapportering om kemattacken är det civila lidandet och förlusterna i 

fokus. Det finns en stor osäkerhet kring vad som har hänt och hur omfattande detta är. Tidningen 

redogör för det komplicerade läget och det diskuteras vilka möjliga som bär ansvaret även om mycket 

pekar på den syriska regimen. Både oppositionen och civila i Syrien pekar ut regimen med kraftiga 

ordaval (Scores Killed in Syria, With Signs of Chemical War publicerad i The New York Times 22 

augusti 2013).  

 

Två dagar efter händelsen börjar Obamas administration en politisk mobilisering i USA inför en 

eventuell väpnad attack. Det beskrivs hur en sådan attack skulle kunna se ut och det utrikespolitiska 

arbetet beskrivs i tidningen. Kemattacken med siffror upp till 1 500 döda beskrivs som den värsta sedan 

Saddam Husseins angrepp mot kurderna på 80-talet. Flera från de syriska oppositionsgrupperna kommer 

till tals och även om det ännu inte finns några tillförlitliga bevis, pekas Bashar al-Assad ut som troligt 

ansvarig (U.S Weighing Policy Options Against Assad publicerad i The New York Times 23 augusti 

2013). 
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Moscow Times (1 st. artikel) 
Dagen efter kemattacken rapporterar andra ryska tidningar om händelsen, men det finns ingen artikel i 

Moscow Times. 

 

Två dagar efter kemattacken har Moscow Times en kortare artikel (486 ord) om händelsen. Här 

framkommer en viss osäkerhet kring händelsen men tidningen redogör för oppositionens anklagelse 

liksom omvärldens krav på en FN-utredning. Det rapporteras även om att Ryssland och Kina i FN:s 

Säkerhetsråd, som vid tidigare tillfällen, lagt veto emot förslag att straffa Assadregimen (Syria 

Opposition Demands Urgent UN Probe Into Alleged Chemical Attacks publicerad i The Moscow Times 

23 augusti 2013). 

 

Daily Star (2 st. artiklar) 

I den första rapporteringen av kemattacken är artikeln baserad på uttalanden av libanesiska politiker som 

kraftigt fördömer attacken och sätter krav på ett internationellt ansvar. Även syriska flyktingar kommer 

till tals från en demonstration i Libanon (Chemical strikes in Damascus prompt vigils, condemnation 

publicerad i The Daily Star Lebanon 22 augusti 2013). 

 

Dagen efter beskrivs attacken som den värsta sedan Saddam Hussein använde kemvapen mot sin egen 

befolkning på 1980-talet. Artikeln beskriver vad som har hänt utifrån vittnesmål från läkare och 

oppositionsledare. Dessa personer arbetar nu med att samla bevis samtidigt som regimen fortsätter att 

bomba området. Även problematiken med att FN-inspektörer inte får tillträde av syriska regimen berörs. 

Den syriska civilbefolkningen uttrycker sin besvikelse gentemot världssamfundet (Doctors collect 

samples in Syria massacre publicerad i The Daily Star Lebanon 23 augusti 2013). 

 

Sammanfattning: 

Samtliga artiklar visar på viss osäkerhet gällande vad som har hänt, vem som ligger bakom attacken och 

hur omfattande händelsen är. Moscow Times är en dag senare än de andra tidningarna att skriva om 

händelsen och deras rapportering skiljer sig från de övrigas eftersom det civila lidandet inte beskrivs lika 

ingående. I New York Times upptar spekulationerna om en militär respons stor del av rapporteringen, 

medan Moscow Times istället fokuserar på kravet om en FN-utredning. Både New York Times och Daily 

Star jämställer attacken med Saddam Husseins användning av kemvapen. 
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6.2	  (O)säkra	  bevis	  -‐	  26-‐27	  augusti	  
 
New York Times (3 st. artiklar) 

USA förbereder sig för att ingripa och amerikanska politiker uttalar sig allt mer som säkra om den 

syriska regimens ansvar. Det läggs inte fram några nya bevis, men det är lite tvivel på att Bashar al-

Assad är ansvarig. FN-inspektörerna har fått tillstånd och tillträde till platsen men tillståndet har kommit 

för sent för att vara trovärdigt. Samtidigt menar Ryssland, som är allierad med regimen i Syrien, att det 

vore olagligt för USA att anfalla utan sanktionering i FN. Syrien hotar med att ett anfall kommer att 

antända hela regionen (Confident Syria Used Chemicals, U.S. Mulls Action publicerad i The New York 

Times 26 augusti 2013). 

 

I andra dagens upplaga kan läsarna ta del av USA:s hittills mest kraftfulla uttalande efter kemattacken. 

Utrikesministern John Kerry håller presskonferens och menar att skuldfrågan är utredd, men att USA 

ännu inte har fattat beslut om anfall . Det framställs som angeläget för USA:s regering att upprätthålla 

en roll som rättskipare när FN inte är förmögen att agera (Kerry Cites Clear Evidence Of Chemical 

Weapon Use & Blasts in the Night, a Smell, And a Flood of Syrian Victims publicerad i The New York 

Times 27 augusti 2013). 

 

Moscow Times (3 st. artiklar) 

Nyhetsrapporteringen av kemattacken handlar under perioden om det internationella politiska läget 

utifrån ett ryskt perspektiv. Ryska regeringen är uttalat allierad med den syriska regimen och ryska 

regeringsrepresentanter uttalar sig om det eventuella USA-ledda ingripandet. Även president Bashar al-

Assads egna ord kommer med i tidningen genom en återgiven intervju. Bashar, liksom den ryska 

regeringen, menar att kemattacken var de syriska rebellernas sätt att förhala fredssamtalen och att FN 

måste få utreda detta (Syria Says Any U.S. Military Action Would 'Inflame Middle East' publicerad i The 

Moscow Times 26 augusti 2013 & Syria Peace Talks Derailed as Talk of Intervention Intensifies 

publicerad i The Moscow Times 27 augusti 2013). 

 

Tidningen rapporterar också om att FN-inspektörerna har blivit beskjutna av prickskyttar. I ytterligare 

en kortare artikel (291 ord) vädjar ryska regeringen till oppositionen att låta FN-inspektörerna arbeta på 

platserna för kemattacken, och då även i ett område där regimen hävdar att oppositionen tidigare under 

året använt kemiska vapen (Russia Calls for Safe Work of UN Weapons Inspectors in Syria publicerad i 

The Moscow Times 27 augusti 2013).  
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Daily Star (3 st. artiklar) 

Nyhetsrapporteringen om kemattacken har övergått till att nu handla om internationell politik och det 

stundande anfallet. FN-inspektörerna har fått tillträde men syriska regimen har bombat området fram 

tills nu och tillståndet har enligt de västerländska allierade kommit försent. Amerikanska politiker 

uttrycker att det finns enbart lite tvivel på att det rör sig om kemvapen och att syriska regimen står 

ansvarig. Det diskuteras vad ett västerländskt ingripande skulle innebära och om detta är möjligt utan 

stöd av FN. Syriska regimen och deras allierade menar i sin retorik att en attack från väst kommer att 

antända hela mellanöstern (Drums of war publicerad i The Daily Star Lebanon 26 augusti 2013). 

 

I andra dagens tidning kan läsarna ta del av de hittills mest kraftfulla anklagelserna mot syriska regimen 

från USA:s utrikesminister som menar att bevisen är obestridliga. Allierade till USA och andra 

Assadkritiska länder i mellanösternregionen möts i militära förberedelser. FN-inspektörerna som har fått 

tillträde till platserna för kemattacken har blivit beskjutna av oidentifierade krypskyttar. Den syriska 

regimen beskyller oppositionen för beskjutningen, men på plats i området välkomnas inspektörerna av 

oppositionella soldater som visar dem runt. Rysslands regering håller fast vid att det inte finns några 

bevis för att den syriska regimen har använt kemvapen (U.S. strike on Syria looms publicerad i The 

Daily Star Lebanon 27 augusti 2013). 

 

Ytterligare en artikel beskriver det politiska läget i landet och hur upptrappningen av konflikten i 

grannlandet gör Libanon instabilt. Här behandlas problematiken kring Hizbollahs militära inblandning 

(Politics eclipsed by growing instability publicerad i The Daily Star Lebanon 27 augusti 2013). 

Sammanfattning: 

Daily Star och New York Times lutar starkt åt att det är syriska regimen som är skyldig till attacken 

medan rapporteringen i Moscow Times framhåller att detta inte går att fastslå. Gemensamt för all 

rapportering är att perspektivet har flyttats från händelsen och dess offer till att handla om världspolitik. 

Samtliga tidningar rapporterar om att FN-inspektörerna har fått tillträde till platsen men att flera 

västallierade länder anser att tillåtelsen kommit för sent. Daily Star och Moscow Times rapporterar om 

beskjutningen av FN-inspektörerna men vinklar skuldfrågan av detta på olika vis. 
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6.3	  Vändningen	  -‐	  9-‐10	  september	  
 
New York Times (8 st. artiklar) 

USA står inför ett militärt ingripande och president Barack Obama vänder sig till kongressen för 

omröstning. Det pågår en omfattande politisk mobilisering och båda sidorna av den syriska konflikten 

kontaktar amerikanska politiker för att vinna stöd. Genom brev, facebookinlägg och videofilmer hoppas 

grupperingarna vinna kongressens gehör. I en artikel framgår det att president Bashar al-Assad fortsätter 

att förneka regimens inblandning och har låtit sig intervjuas i ett amerikanskt nyhetsprogram. Ytterligare 

en artikel berör den internationella politiska mobiliseringen med fokus på de amerikanska 

bundsförvanterna i Mellanöstern. USA:s regering menar sig ha ett mycket brett internationellt stöd för 

att ingripa. Samtidigt tar rapporteringen upp den politiska delningen som finns bland USA:s senatorer 

(White House Adds Arab Support as It and Assad Use TV to Press Their Cases & After Bold Step on 

Syria, French Leader Finds Himself Dismissed as Lackey & President Tests Limits Of Power In Syria 

Crisis & Assad Denies Chemical Attack in Interview for U.S. Viewers & On Both Sides, Syrians Make 

Pleas to U.S. publicerade i The New York Times 9 september 2013).  

Tidningen publicerade en opinionsundersökning som tyder på att president Obamas vilja att ingripa i 

Syrien endast har ett knappt stöd hos amerikanska allmänheten. En artikel bygger på obekräftade 

uppgifter om att president Obama tar hjälp av pro-israelisk lobbyverksamhet för att vinna opinion hos 

kongressen inför omröstningen (Lobbying Group for Israel To Press Congress on Syria & Survey 

Reveals Scant Backing For Syria Strike publicerade i The New York Times 10 september 2013). 

En viktig nyhet denna period handlar om det ryska förslaget att Syrien omgående ska överlämna alla 

kemiska vapen. Detta är något som USA:s utrikesminister öppnade för under en presskonferens genom 

vad som efteråt förklaras som ett retoriskt argument för omöjligheten och osannolikheten. Syriska 

regimen välkomnar förslaget från Ryssland, och USA:s regering är positiv men fortsatt skeptisk. 

Amerikanska presidenten menar att USA:s hot kvarstår och att det är detta hot som har fått Syrien att 

vara beredd att följa förslaget (Obama Backs Idea for Syria to Cede Control of Arms publicerad i The 

New York Times 10 september 2013). 

 

Moscow Times (4 st. artiklar) 

USA:s president har besökt Ryssland under ett politiskt toppmöte. En av artiklarna behandlar den 

spända relationen mellan president Obama och president Putin som bottnar bland annat i den delade 
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meningen kring Syrien. Putin menar att USA inte kan gå förbi FN:s säkerhetsråd. Efter toppmötet 

framgår det av rapporteringen att USA har ett lågt internationellt stöd för en attack (At G20, No 

Warming of Chilly U.S.-Russia Ties publicerad i The Moscow Times 9 september 2013). 

 

I ytterligare en artikel framhålls att USA inte har lyckats med sin politiska offensiv för att vinna stöd för 

en attack. Många europeiska ledare är reserverade och önskar vänta med ett militärt ingripande. Även 

den kinesiske presidenten uttalar sig om att ett militärt angrepp inte är lösningen på Syrienfrågan i 

tidningen. Det rapporteras att världens ledare är splittrade över vems skulden för kemattacken faktiskt är 

och att Ryssland vidhåller att det är en militant grupp som söker  provokation för att dra in väst i kriget.  

Ryssland har skickat ner delar av sin flotta till medelhavet och president Putin säger att Ryssland 

kommer att stötta Syrien vid en attack. Dagen efter kommer vändningen. Tidningen rapporterar då om 

Rysslands diplomatiska framgångar och att de nu ska få Syrien att överlämna sina kemiska vapen. 

Förslaget kom samtidigt som USA gör sig redo att anfalla Syrien (Russian Lawmakers Call Off U.S. 

Trip After Congress Snub & Obama Appeals for Backing to Hit Syria, Europeans Urge Delay 

publicerade i The Moscow Times 9 september 2013 & Russia to Push Syria to Surrender Chemical 

Weapons publicerad i The Moscow Times 10 september 2013). 

 

Daily Star (9 st. artiklar) 

I Syriens grannland Libanon skärps säkerheten allt mer. De politiska partierna i landet har olika 

uppfattningar inför ett stundande amerikanskt anfall. Olika åsikter ventileras och diskuteras liksom 

konsekvenserna av ett anfall. Hizbollahs ståndpunkt lyfts fram, men också krav på att gruppen måste dra 

tillbaka sina trupper från Syrien och undvika mer inblandning. Tidningen rapporterar om att den 

amerikanska presidenten arbetar med att vinna kongressens stöd för ett anfall mot regimen i Syrien. 

USA:s regering menar att det är uppenbart att regimen står skyldig, och nu nämns höga och exakta 

siffror på antalet döda samt att det finns stort internationellt stöd att reagera på kemattacken. Irans 

utrikesminister kommer till tals och menar att en attack skulle vara olaglig och understryker vikten av 

FN:s roll i sammanhanget. Den stundande attacken ger konsekvenser i Libanon och myndigheter 

förbereder sig för att eventuellt stänga flygplatsen. Det rapporteras om att flera länder uppmanar sina 

medborgare att undvika resor till Libanon. Libanesiska myndigheter försäkrar om att de har vidtagit 

säkerhetsåtgärder kring utländska diplomater. Tidningen rapporterar om att den amerikanska 

ambassadören träffar ledande politiker i landet för att upprätthålla relationen mellan USA och Libanon 

(Lebanese parties divided over Syria attack & New U.S. envoy reiterates need to keep Lebanon out of 

Syria conflict & Obama gears up for all-out push on Syria & Lebanon preparing for fallout from strike 

publicerade i The Daily Star Lebanon 9 september 2013). 
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10 september skriver Daily Star om hur den kraftiga flyktingvågen från Syrien påverkar Libanon och i 

synnerhet om att skolsystemet blir alltmer haltande på grund av det ökade antalet barn. Enligt artikeln 

befinner sig över 1 miljon flyktingar i landet och det finns stora behov som kräver FN-insatser.  

(Lebanon braces for flood of refugees publicerad i The Daily Star Lebanon 10 september 2013). 

Daily Star fortsätter att rapportera om att ambassaderna är på högsta beredskap på grund av att 

konflikten i Syrien har eskalerat och att oroligheter runt om i Libanon skapar ytterligare spänningar. En 

del länder uppmanar nu sina medborgare att lämna landet. En av artiklarna tar upp de olika 

oppositionsgruppernas uppfattning av den stundande amerikanska attacken. Olika rebelledare kommer 

till tals, både sekulära och religiösa extremister. Rapporteringen behandlar även problematiken kring 

den mycket delade oppositionen (Rebels divided over support for U.S. strike & Lebanese, foreign 

diplomats call for distance from Syria & Embassies in Lebanon on high alert, expect more security 

incidents publicerade i The Daily Star Lebanon 10 september 2013).  

Tidningen rapporterar om det nya ryska förslaget efter utrikesministern John Kerrys uttalande på 

presskonferensen och att detta är en vändning i ett mycket spänt läge. Ryssland agerar snabbt och tar 

fram ett förslag som syriska regimen är positiv till liksom FN:s generalsekreterare. USA:s regering är 

skeptisk och vill inte att detta ska bli en katt-och-råtta-lek i likhet med Iraks ledare Saddam Hussein. 

Opposition som kommer till tals anser att detta regisserats av regimen tillsammans med Ryssland och 

menar att regimen har gömda kemvapen (Syrian concession raises hopes of last-gasp deal publicerad i 

The Daily Star Lebanon 10 september 2013). 

Sammanfattning: 

Dagen innan utrikesminister John Kerrys uttalande ligger samtliga tidningars fokus på president Obamas 

politiska mobilisering.. New York Times och Daily Star skriver om de delade åsikterna i kongressen. När 

New York Times och Daily Star rapporterar om det internationella stödet skriver de att president Obama 

har ett brett stöd medan Moscow Times menar att han har lågt internationellt stöd.  Alla tidningarna 

skriver om utsikterna för en fredlig lösning i och med det ryska förslaget. Dock framställs det på olika 

sätt. Moscow Time nämner inte att utrikesminister Kerry öppnade upp för förslaget under 

presskonferensen, medan New York Times och Daily Star berättar om det som ryskt förslag sprunget ur 

Kerrys uttalande. Både den libanesiska och amerikanska tidningen nämner att oppositionen anser att 

detta är regisserat av den syriska regimen för att undvika en attack. Daily Stars rapporterar också om 

konsekvenser av konflikten, om hur flyktingströmmar påverkar landet, om säkerhetspådrag och om att 

flera länder uppmanar sina medborgare att lämna Libanon. 
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7. Analys 
I analysdelen låter vi det empiriska materialet svara på frågeställningens delfrågor. Detta är resultatet av 

den kvalitativa textanalys som är gjord och ämnar besvara uppsatsens forskningsfråga – Hur 

rapporterade The New York Times, The Moscow Times och The Daily Star Lebanon om kemattacken i 

Damaskus förorter 2013? 

 

7.1	  Vilka	  perspektiv	  betonas?	  
Övergripande har New York Times ett starkt fokus på president Obama, hans administration, deras 

uttalanden och relationer. Detta leder till att New York Times rapportering till stor del pekar ut syriska 

regimens skuld till attacken (Wolfsfeld 1997, s. 65).  

 

När president Obama under sista perioden vänder sig till amerikanska kongressen och ber om stöd för 

att ingripa i Syrien flyttas perspektivet i rapporteringen till ett än mer nationellt perspektiv. 

Meningsskiljaktigheter i kongressen ger upphov till nya vinklar och rapporteringen lyfter fram röster 

som med säkerhet funnits hela tiden men som inte förrän nu kommer till tals. De befinner sig i vad 

Tumber (2009) kallar “the sphere of legitimate controversy” och rapporteringen i New York Times blir 

mer kritisk och både röster som vill attackera den syriska regimen och de som motsätter sig ett anfall 

och kallar rebellerna terrorister, kommer till tals i tidningen. (Tumber 2009, s. 389) 

 

'You shouldn't be standing against terrorism in Afghanistan and Mali, and when it comes to Syria, 

supporting it,'' said Johnny Achi (Ur artikeln On Both Sides, Syrians Make Pleas to U.S., 

publicerad i New York Times 9 september 2013) 

 
Daily Star har ett relativt växlande perspektiv där de följer internationell politik och hur den mobiliseras, 

men tidningen speglar också lidandet i Syrien samt konsekvenserna i det egna landet. Flera politiker 

uttalar sig i rapporteringen och ger ett inhemskt perspektiv på kemattacken. Dock handlar mycket av 

rapporteringen om vad som händer mellan USA och Syrien. 

 

Moscow Times håller sig till ett ryskt politiskt perspektiv i samtliga artiklar och det är främst det egna 

landets toppolitiker som kommer till tals. En skillnad när det gäller bevakningen av politiken är att man 

inte låter oppositionella politiker komma till tals utan endast landets ledande politiker. 
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7.2	  Vilka	  aktörer	  syns?	  
Artiklarna har en stor mängd aktörer och detta är ofta väl balanserat så att olika sidor får komma till tals. 

I de första artiklarna är det fler civila och aktivister aktiva än under de senare perioderna. 

Rapporteringen skildrar dessa på ett nära håll och läsaren får medlidande med de drabbade, men allt 

eftersom tiden går förändras perspektivet och de civila offren blir mindre synliga i texterna. 

 

Några tendenser som sticker ut är att Moscow Times har genomgående färre civila aktörer i sin 

rapportering. Det kan bero på att deras perspektiv är mer statiskt medan både New York Times och Daily 

Star växlar perspektiv i sina artiklar och går händelsen närmare än vad den ryska tidningen gör. 

Genomgående är det, som vi tidigare konstaterat, i de första artiklarna som flest civila syrier syns och 

gestaltas. I den senare rapporteringen omnämns civila som anonyma siffror på döda och skadade, siffror 

som i USA används i politisk argumentation. 

 

Vad som också bör nämnas när det gäller aktörer är den mångfald som finns bland politiska aktörer i 

Daily Star och New York Times men som saknas i Moscow Times. I den ryska tidningen är det endast få 

och enade politiker som kommer till tals i artiklarna. Detta är ett fenomen som ofta dyker upp i samband 

med en krigssituation då nyhetsmediets rapportering främjar landets ställningstagande och inte lyfter 

fram oppositionella röster (Cottle 2006, s. 80). Totalt i hela materialet från Moscow Times, är det endast 

följande ryska politiker som nämns vid namn: president Vladimir Putin, utrikesminister Sergei Lavrov, 

talesman Alexander Lukashevich, samt president Putins föregångare Dimitry Medvedev, som nu är rysk 

premiärminister, nämns vid ett tillfälle. Detta kan ställas i jämförelse med New York Times som i enbart 

artikeln “President Tests Limits Of Power In Syrian Crisis” 9 september nämner åtta olika politiker vid 

namn.  

 

Daily Star sticker ut i sin rapportering med att låta Hizbollah komma till tals. Något som är mycket 

relevant för Libanon eftersom Hizbollah är en aktör som ger väpnat stöd åt regimen i Syrien vilket 

riskerar dra in landet mer i konflikten. Även New York Times skriver om Hizbollah, men Moscow Times 

nämner inte den Assadvänliga milisen. Denna milis som stöttas finansiellt av Iran och National 

Consortium for the study of terrorism and responses to terrorism klassar som en terroristorganisation 

och som är allierad med Syrien (University of Maryland 2010-2013). Det kan tänkas att ryska stödet för 

Bashar al-Assad försvagas om han förknippas med en terroristorganisation. 

 

Som Nord och Strömbäck (2002) skriver blir förenklingar och generaliseringar vanligare i 

krigsjournalistik på grund av det dramatiska skeendet. Detta blir synligt när vi studerar vilka aktörer som 



 

 23 

finns med i artiklarna. I New York Times artikel “Blasts in the Night, a Smell, And a Flood of Syrian 

Victims” från 27 augusti 2013, finns en mängd odefinierbara aktörer. I vissa fall utelämnas namnet för 

att inte peka ut en person i känslig situation. Artikeln hänvisar till “an activist from Zamalka who gave 

only his first namne, Firas”. Men i flera fall tycks det mest vara en godtycklig generalisering på grund 

av otillräcklig tid eller information. Några exempel från samma artikel är “some military analysts” 

(några militäranalytiker), “some activists” (några aktivister), “foregin ministers from Europe and the 

Arab world” (utrikesministrar från Europa och arabvärlden), “some officials” (några tjänstemän), 

“Western nations” (väster) och “most people” (de flesta människor). 

 

7.3	  Hur	  hanteras	  skuldfrågan?	  
Innan skuldfrågan kan avgöras måste det fastställas om det överhuvudtaget rör sig om en kemattack. 

Detta är högst aktuellt eftersom USA:s president Obama 2012 uttalade sig om att användandet av 

kemiska vapen är en “röd linje“ som inte kan passeras utan konsekvenser. Därför började rapporteringen 

med en viss försiktighet när det gäller att slå fast exakt vad som har hänt. Alla tre tidningarna menar 

dock att mycket pekar på att det rör sig om någon form av kemisk attack mot civila områden i 

Damaskus förorter. När New York Times började rapportera står skuldfrågan relativt öppen och 

tidningen redogör för den komplicerade situationen.  

 

The rebels blamed the government, the government denied involvement and Russia accused the rebels of 

staging the attack to implicate President Bashar al-Assad's government. (Ur artikeln Scores Killed in 

Syria, With Signs of Chemical War, publicerad i New York Times 22 augusti 2013) 

 

Detta kan bero på att händelsen ligger så pass nära i tiden och att ingen amerikansk politiker vill uttala 

sig i skuldfrågan än. Det första amerikanska uttalandet är generellt om att FN-inspektörer måste få 

tillgång till platsen och att de som bär skuld för att använt kemiska vapen ska straffas. 

Trots att det finns olika förklaringar till attacken är det främst ena sidan, genom oppositionen och 

drabbade civila, som tillåts uttrycka att det är självklart vems skuld det är. 

 

'We thought this regime would not use chemical weapons, at least these days with the presence of the 

U.N. inspectors,'' he said. ''It is reckless. The regime is saying, 'I don't care.' (Ur artikeln Scores Killed in 

Syria, With Signs of Chemical War, publicerad i New York Times 22 augusti 2013) 
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Ord från en drabbad aktivist i området väger tungt och upplevs mer trovärdiga i jämförelse med 

återgivelse av ett uppläst uttalande i den statskontrollerade televisionen där den syriska armen kallar det 

hela för ''[…]filthy media war” in favor of the rebels” (smutsigt medialt krig i favör för rebellerna). 

Den libanesiska tidningen bygger sin inledande rapportering på kommentarer och fördömanden från 

landets egna politiker som tydligt pekar ut Bashar al-Assad som skyldig.   

 

“We reiterate our solidarity with the oppressed Syrian people and our condemnation of the crimes 

committed by [Syrian President] Bashar Assad, and call upon the international community to shoulder its 

responsibility once and for all and halt the policies of inaction on what the regime is committing.” (Ur 

artikeln Chemical strikes in Damascus prompt vigils, condemnation, publicerad i The Dailys Star 

Lebanon 22 augusti 2013) 

 

Rapporteringen behandlar varken händelsen som påstådd eller att det finns någon oklarhet över vem 

som är skyldig till attacken, vilket är vanligt i en krigssituation då det blir uppskruvat och förenklat 

(Nord & Strömbäck 2002, s. 45). Detta kommer dock att förändras till att benämnas som en påstådd 

attack redan nästföljande dag. Samtidigt är den första artikeln skriven utifrån subjektiva uttalanden, 

medan den andra dagen ger en mer övergripande bild på händelsen. Den syriska regimen citeras då i ett 

utlåtande och förnekar sin inblandning, men den sammantagna bilden denna dag pekar ändå på att 

ansvaret är regimens. 

 

Moscow Times har, 23 augusti, en saklig och kortfattad rapportering av kemattacken. Det skrivs om att 

oppositionen kräver att FN-inspektörerna ska få tillgång till platsen. Här finns viktiga nyansskillnader 

mellan Daily Star och Moscow Times rapportering. Båda tidningarna skriver om att regimen beskjuter 

området och att oppositionen vill att FN-inspektörer ska få tillträde. Skillnaden är, att enligt Moscow 

Times hindras inspektörerna av den syriska presidentens bombningar: “[...]hinder UN investigators from 

entering the area, only a few kilometers from the team's Damascus hotel.” (hindrar FN-inspektörerna 

från att komma in i området, bara några få kilometer från teamets hotell i Damaskus.). Medan Daily Star 

skriver att inspektörerna är instängda, “[...]U.N. chemical weapons inspectors trapped just kilometers 

away from the site.” (FN:s kemvapeninspektörer är instängda bara några kilometer från platsen). 

Samtidigt berättar Daily Star om läkare som under pågående granatattacker samlar in bevis för 

kemattacken. Moscow Time rapporterar också att FN:s säkerhetsråd inte uttryckligen har krävt en 

utredning även om klarhet över situation måste till, men att rådet ändå välkomnar FN:s 

generalsekreterares önskan om en prompt utredning. I Daily Stars rapportering har FN-inspektörerna 

ännu inte blivit beviljade tillträde och generalsekreteraren kräver att inspektörerna utan fördröjning ska 
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få besöka platserna. Under den första perioden redogör inte Moscow Times för den ryska regeringens 

hållning, trots att detta är känt då New York Times dagen innan skriver om det. Värt att nämna är att 

Moscow Times inte tar upp den i övrigt väl omtalade ”röda linjen” i sin rapportering. 

 

I New York Times upplevs skuldfrågan vara avgjord redan andra dagen i den första perioden eftersom 

politikerna börjar förbereda för att besvara kemattacken. Nyhetsförmedlingen har stark påverkan på 

opinionen i detta läge då händelsen är geografiskt avlägsen och publiken generellt inte har egna 

erfarenheter att relatera till. De är helt utelämnade till tidningens återgivning av olika källor. När det 

dessutom gäller nationella intressen får de inhemska officiella källorna en unik ställning och upptar en 

stor del av rapporteringen. På detta sätt formas rapporteringens budskap (Nord & Strömbäck 2002, s. 

49). När den amerikanska tidningen skriver att syriska regimen tidigare under året troligtvis har använt 

kemiska vapen och det samtidigt som finns en växande övertygelse hos amerikanska statstjänstemän att 

det rör sig om kemvapen lämnas inte utrymme för läsaren att tro något annat än att syriska regimen är 

ansvarig, trots att andra åsikter redovisas. Den verkliga frågan är nu tidpunkt och opinion för en 

svarsattack. 

 

'There's a split between those who feel we need to act now and those who feel that now is a very bad time 

to act,' (Ur artikeln U.S. Weighing Policy Options Against Assad, publicerad i The New York Times 23 

augusti 2013). 

 

Det är alltså inte längre en fråga om vems skulden är bland de amerikanska politikerna och därmed inte 

heller i rapporteringen i New York Times. Även Daily Star redogör för de amerikanska politikernas 

hållning och deras ord får betydande genomslagskraft för hur skuldfrågan uppfattas. 

 

White House Chief of Staff Denis McDonough said a “common-sense test dictates the Syrian government 

was responsible for a chemical weapons attack that Obama says demands a U.S. response. But he said the 

Obama administration lacked irrefutable, beyond-a-reasonable-doubt evidence that lawmakers who will 

start voting on military action this week are seeking. 

--- 

 

McDonough pressed the case for “targeted, limited consequential action to deter and degrade the 

capabilities of Assad’ regime to carry out these terrible attacks again. The U.S., citing intelligence 

reports, says sarin gas was used in the Aug. 21 attack outside Damascus, and that 1,429 people died, 

including 426 children.  (Ur artikeln Obama gears up for all-out push on Syria, publicerad i The Daily 

Star Lebanon 9 september 2013) 
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Efter det politiska toppmötet i St. Petersburg rapporterar New York Times och Moscow Times om det 

politiska läget, men inramningen skiljer sig. New York Times återspeglar utrikesminister Kerrys 

självförtroende och läsaren får ta del av den “starka” opinion som finns i världen för ett anfall genom 

uttrycken “double digits” (tvåsiffrigt) och “about a dozen nations” (runt ett dussin länder), samt han 

hoppas på ännu fler innan helgen är slut.  

 

Mr. Kerry asserted on Saturday that the number of countries prepared to participate militarily was ''in the 

double digits.'' 

--- 

About a dozen nations have signed the statement, which American officials circulated last week during a 

Group of 20 meeting in St. Petersburg, Russia. Mr. Kerry said he hoped to get more nations to sign before 

returning to Washington on Monday. (Ur artikeln White House Adds Arab Support as It and Assad Use 

TV to Press Their Cases, publicerad i The New York Time 9 september 2013) 

 

Moscow Times beskriver samma händelse mer restriktivt. 

 

Leaders also remained split over who was to blame for the alleged chemical weapons attack last month 

that killed hundreds of Syrians. 

A group of 11 nations including the U.S., Britain, Italy and Japan issued a statement saying that they 

believed Assad was behind the attack, while Putin repeated the Russian view that it was a "provocation" 

by a militant group seeking assistance from the West. 

--- 

Many EU governments have expressed reservation about using military force to punish Assad. 

(Ur artikeln Obama Appeals for Backing to Hit Syria, Europeans Urge Delay, publicerad i The Moscow 

Times 9 september 2013) 

 

I Moscow Times betonas att ledarna fortfarande är splittrade över vems skulden är, men i New York 

Times beskrivs samma läge betydligt mer positivt, eftersom ett dussintal länder redan har skrivit under 

ett uttalande och utrikesminister Kerry hoppas ha ännu fler länder med sig innan måndagen. Genom 

sättet de två tidningarna gestaltar det politiska läget blir innebörden olika. (Nord & Strömbäck 2012, s. 

274-275).  
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7.4	  Hur	  framställs	  syriska	  oppositionen?	  
Gemensamt för alla tidningarna är att den syriska oppositionen till en början är mer synlig och får uttala 

sig frekvent, men ju mer tiden går och ju mer “storpolitisk” frågan blir, desto mindre plats får 

oppositionen. 

 

Den syriska oppositionen framträder över lag som homogen, trots att oppositionen egentligen består av 

många grupper till exempel: The Syrian Observatory for Human rights eller Syrian National Coalition. 

Ibland är grupperna oidentifierbara med benämningar som “other opposition” (andra oppositionella), 

“Syrian Rebels” (syriska rebeller) och “Syrian opposition group” (Syrisk oppositionsgrupp). Flera 

artiklar benämner även aktivister som kan tolkas som obeväpnade oppositionella människor eller 

grupper i Syrien. (Ur artiklarna Doctors collect samples in Syria Massacre, publicerad i The Daily Star 

23 augusti 2013, Scores Killed in Syria with signs of Chemical War, publicerad i The New York Times 

22 augusti 2013, Syrian Peace Talks Derailed as Talk of Intervention Intensifies publicerad i The 

Moscow Times 27 augusti 2013 och Chemical strikes in Damascus prompt vigils, condemnation 

publicerad i The Daily Star 22 augusti 2013). 

 

Efter att kemattacken mot de rebellkontrollerade förorterna har ägt rum kräver flera oppositionella 

grupper att FN agerar i frågan. När FN-inspektörerna senare får tillträde till platsen beskjuts FN:s bilar 

av prickskyttar och i samband med detta uppstår olika bilder av oppositionen beroende på vilken 

tidningsrapportering man följer. I en kritisk granskning av reportrarnas ordval syns hur även de formar 

rapporteringen i enlighet med landets rådande politiska linje (Cottle 2006, s. 80). Daily Star skriver att 

FN råder alla sidor att låta inspektörerna arbeta fritt i området, samtidigt som läsaren får ta del av hur 

oppositionen välkomnar FN-inspektörerna. 

 

[…]members of the Free Syrian Army umbrella rebel organization and the opposition’ Moadamieh Local 

Council were accompanying the inspectors on their tour of the suburb[…] 

--- 

They shook hands with men who appeared to be rebels wearing camouflage vests[…]. (Ur artikeln U.S. 

strike on Syria looms, publicerad i The Daily Star Lebanon 27 augusti 2013) 
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Denna skildring står i direkt kontrast till artikeln i Moscow Times samma dag. 

 

Russia is urging everyone who can influence Syria's armed opposition groups to pressure them to make 

the work of UNchemical weapons inspectors in the country safe, the Foreign Ministry said. (Ur artikeln 

Russia Calls for Safe Work of UN Weapons Inspectors in Syria, publicerad i The Moscow Times 27 

augusti) 

 

I sitt uttalande lägger Rysslands utrikesminister hela skulden för beskjutningen på den syriska 

oppositionen. Artikeln lyfter också fram att syriska regimen har godkänt att FN-inspektörerna besöker 

platserna där kemattacken har ägt rum och att Assadregimen bestämt menar att anklagelserna är 

grundlösa. Detta går i linje med den ryska och syriska förklaringen, som bl.a. framgår i artikeln ”Obama 

Appeals for Backing to Hit Syria, Europeans Urge Delay” publicerad i The Moscow Times, om att 

kemattacken är en provokation för att få västerländsk inblandning. Därmed blir det underförstått 

förödande för oppositionen om FN:s utredning bevisar detta. Syrien framställs också som mycket 

välvilliga och angelägna om att utreda frågan. I artikeln ”Syria Peace Talks Derailed as Talk of 

Intervention Intensifies” framställs syriska oppositionen som den part i konflikten som försöker 

förhindra ett fredssamtal. 

 

The Syrian opposition on Monday ruled out any chance of peace talks next month as President Vladimir 

Putin and UK Prime Minister David Cameron discussed the crisis over the phone and Russia warned the 

West against military intervention. (Ur artikeln Syria Peace Talks Derailed as Talk of Intervention 

Intensifies, publicerad i The Moscow Times 27 august 2013) 

 

Detta understryker ytterligare den ryska förklaringen för kemattacken som mycket rimlig. 

 

Russia has said the attack was likely a provocation by Syrian rebels who wanted Western nations to 

intervene in order to foil plans for a peace conference in Geneva next month. The peace conference has 

now been postponed for an indefinite amount of time, with rebels saying they want an "unconditional 

surrender" from the current regime before they'll sit down to talk. (Ur artikeln Syria Peace Talks Derailed 

as Talk of Intervention Intensifies, publicerad i The Moscow Times 27 august 2013) 

 

Daily Star är den tidning som går närmst i sin rapportering av syriska oppositionen och gör detta i 

samband med det stundande amerikanska angreppet i exempelvis artikeln ”Rebels divided over support 

for U.S.”. Tidningen belyser att det finns en mycket delad inställning kring det amerikanska ingripandet 
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och att det råder stridigheter mellan oppositionella grupper. Detta perspektiv på oppositionen finns 

visserligen delvis i New York Times när president Obama vänder sig till kongressen i USA ”On Both 

Sides, Syrians Make Pleas to U. S”. 

 

7.5	  Hur	  framställs	  syriska	  regimen?	  
Regimen i Syrien har flera olika synonymer och det är inte ovanligt att det är kopplat till personen 

Bashar al-Assad. Exempel på detta är: “Syrian President Bashar Assad’s forces” (Syriska presidenten 

Bashar Assads styrkor), “The Assad Government” (Assadregeringen) “Mr Assad’s forces” (herr Assads 

styrkor), “President Bashar Assad’s regim” (president Bashars Assads regim) (Ur artiklarna Drums of 

War publicerad i The Daily Star 26 aug 2013, U.S. Weighing Policy Options Against Assad publicerad i 

The New York Times 23 augusti 2013 och Syria Opposition Demands Urgent UN Probe into Alleged 

Chemical Attacks, publicerad i The Moscow Times 23 augusti 2013) 

 

I New York Times inledande artikel 22 augusti 2013 ger både en aktivist och representanter för 

oppositionen bilden av att syriska regimen är hänsynslös och att det är en regim som inte bryr sig om 

något. Liknande uttalande gör även de libanesiska politikerna i Daily Stars första artikel. 

 

“The problem lies not only with Bashar Assad, who has lost human feelings toward his people, but also 

the international community, which is allowing the Damascus murderer to persist in committing 

massacres and systematically destroy Syrian cities and their history,” Hariri said. (Ur artikeln Chemical 

strikes in Damascus prompt vigils, condemnation, publicerad i The Daily Star Lebanon 22 augusti) 

 

Även när amerikanska regeringen arbetar för att skapa opinion inför ett angrepp menar Vita Husets 

stabsledare att det nu är upp till kongressen att avgöra om det finns konsekvenser för en diktator som 

använder sådana vapen för att gasa ihjäl hundratals barn. Här släpper tidningen fram en enskild källa 

som får komma till tals och måla upp en bild i opinionsbildande syfte (Nord & Strömbäck 2002, s. 49). 

Vidare jämför både Daily Star och New York Times kemattacken med vad Saddam Hussein gjorde i Irak 

under 80-talet mot sin egen befolkning (Doctors collect samples in Syria massacre i Daily Star 23 

augusti 2013, U.S. Weighing Policy Options Against Assad i The New York Times 23 augusti 2013). 

Moscow Times drar också en parallell till detta utan att för den delen nämna Saddam Hussein. 
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If the deaths in Eastern Ghouta are found to have been caused by a chemical attack, it would be the 

world's most lethal chemical attack since the 1980s. It is not clear, however, how long the UN team's 

investigation will take. (Ur artikeln Syria Peace Talks Derailed as Talk of intervention Intensifies 

publicerad i The Moscow Times 27 augusti 2013) 

 

Genom att Saddam Hussein nämns i samband med rapporteringen finns det en möjlighet för läsarna av 

New York Times och Daily Stars att relatera Bashar al-Assad med Iraks förra diktator. Något som inte 

blir lika enkelt att göra genom Moscow Times artikel. När FN får tillåtelse att undersöka platserna 

berättas detta sakligt i Moscow Times. 

 

[...]the Syrian Government has affirmed it will grant access to UN inspectors, beginning tomorrow, to 

sites in the suburbs of Damascus where chemical weapons were allegedly used last week. (Ur artikeln 

Russia Calls for Safe Work of UN Weapons Inspectors in Syria, publicerad i the Moscow Times 27 

augusti 2013) 

 

Samtidigt som samma händelser dagen innan i New York Times blir tolkade av en tjänsteman som 

ytterligare ett bevis för att regimen är skyldig på grund av att tillståndet getts för sent, i artikeln 

”Confident Syria Used Chemicals, U.S. Mulls Action” 26 augusti 2013. 

 

I alla de tre tidningar framgår det att regimen i Syrien är allierad med Ryssland. Detta är något som 

under den sista perioden, då det militära hotet är som störst förtydligas i Moscow Times. 

 

Putin said during his press conference that Russia would assist Syria if military action was taken against 

Assad's forces, noting that Russia already delivered arms and economic aid. He said he hoped to provide 

more humanitarian assistance to civilians, "who have ended up in a very difficult situation in that 

country”. (Ur artikeln Obama Appeals for Backing to Hit Syria, Europeans Urge Delay publicerad i The 

Moscow Times 9 september 2013) 

 

Å andra sidan är det inte ett militärt understöd som utlovas i nyhetsrapporteringen utan den ryska 

presidenten har medlidande med civilbefolkningen och hoppas kunna bistå med humanitär hjälp “ if 

military action was taken against Assad's forces” (om militära åtgärder vidtogs mot Assads styrkor). 
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7.6	  Finns	  det	  spår	  av	  fredsjournalistik?	  
Även om de perioder vi valt att undersöka inte behandlar en väpnad konflikt mellan två parter i krig mot 

varandra har vi undersökt om det finns några spår av fredsjournalistik i artiklarna. 

 

Genom medierna framstår Rysslands regering som mer intresserad av en fredlig lösning på konflikten 

vilket också är den ryska politiska hållningen i frågan. Detta märks framför allt i Moscow Times som 

gång på gång låter ryska politiker uttrycka sin önskan att invänta FN:s utredning och uppmanar USA att 

avvakta. Och eftersom det är just detta som lyfts fram blir den ryska journalistiken mer 

lösningsfokuserad (Tumber 2009, s. 396). 

 

A political solution is the only right way out for the Syria crisis, and a military strike cannot solve the 

problem from the root," Xi told Obama, according to Chinese state news agency Xinhua. (Ur artikeln 

Obama Appeals for Backing to Hit Syria, Europeans Urge Delay publicerad i The Moscow Times 9 

september 2013) 

 

Ett annat exempel är: 

 

“Alexei Makarkin, deputy head of the Center for Political Technologies, said by phone that any 

intervention on Syrian territory would lead to a reaction from Russia in regards to the U.S., though Russia 

would only use non-military measures.” (Ur artikeln Syria Peace Talks Derailed as Talk of Intervention 

Intensifies publicerad i The Moscow Times 27 aug 2013) 

 

Ryssland har inget att vinna på att USA attackerar utan landet kan snarare förlora makt och inflytande i 

Mellanöstern. Rapporteringen har spår av fredsjournalistik men samtidigt skall den typen av journalistik 

också utmärkas av att man lägger fram osanningar och förtiganden oavsett vilken part det gäller, något 

vi inte finner att de gör utan snarare rapporteras vad som gynnar regeringens ställningstaganden. 

Dessutom är deras uttalande om icke militära medel något tvivelaktiga då andra källor redogör för ryska 

militära aktiviteter vid samma tid (Fogelberg 2004, s. 33). 

 

New York Times visar på en vilja att vara objektiva och tala för neutralitet oavsett vilken part det främjar 

eller kastar skugga över. Citatet nedan ifrågasätter om det politiska spelet i USA gynnar dem som 

verkligen behöver det. 
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Yet with lawmakers primarily focused on their own voters, the limits of citizen media campaigns across 

oceans and front lines are being tested. The question for Syrians is whether their voices – those of the 

people most directly affected – will be heard. (Ur artikeln On Both Sides, Syrians Make Pleas to U.S. 

publicerad i The New York Times 9 september 2013) 

 

Ett annat spår av fredsjournalistik är när New York Times låter politiken Jim McGovern uttala sig och 

ge uttryck för att det borde gå att hitta en annan lösning än att attackera. Och på detta sätt främjas 

fredsjournalistik genom kritik mot en väpnat ingripande. 

 

''We're being told that there are two choices: do nothing or bomb Syria,'' Representative Jim McGovern, 

Democrat from Massachusetts, said on the CNN program ''State of the Union.'' ''Clearly there have to be 

some other choices in between. We ought to explore them.' (Ur artikeln White House Adds Arab Support 

as It and Assad Use TV to Press Their Cases publicerad i The New York Times 9 september 2013) 

 

Samtidigt ifrågasätter senator Ted Cruz i samma artikel att USA:s militär ska försvara internationella 

normer. Senatorn gör en uppdelning mellan “vi” och ”de” och därmed görs Syrien till fiende för de 

internationella normerna. Detta är inte fredsjournalistik utan skapar en ännu större känsla av konflikt hos 

läsaren och stänger ute Syrien från övriga världen. 

 

On the ABC News program ''This Week,'' Mr. Cruz said Mr. Obama had not laid out a clear military 

mission. ''I don't think that's the job of our military, to be defending amorphous international norms,'' he 

said. (Ur artikeln White House Adds Arab Support as It and Assad Use TV to Press Their Cases 

publicerad i The New York Times 9 september 2013) 

 

Även Daily Star skapar ett “vi” och “de” när de citerar utrikesminister Kerrys uttalande då han gör ett 

starkt avståndstagande. 

 

Secretary of State John Kerry said in Paris. “and the United States of America that has always stood with 

others to say we will not allow this –his is not our values, it’ not who we are.” (Ur artikeln Obama gears 

up for all-out push on Syria publicerad i The Daily Star Lebanon 9 september 2013) 

 

Exempel på spår av fredsjournalistik finns dock i andra uttalanden i Daily Star och då särskilt från 

libanesiska politiker. 
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We reject war and calls for war instead of a peaceful solution [in Syria], The minister said at a news 

conference Sunday. (Ur artikeln Lebanese parties divided over Syria attack publicerad i The Daily Star 

Lebanon 9 september 2013) 

 

Ingen artikel i det analyserade materialet ger någon ingående förklaring till den utdragna konflikten i 

samband med sin nyhetsrapportering, något som fredsjournalistik bör göra.  

 

7.7	  	  Hur	  framställs	  FN:s	  insatser?	  
FN framträder på varierande sätt i de olika tidningar och detta beror främst på de citat som återges. FN 

är inte särskilt aktivt i texterna. I de flesta fall som berör FN är det olika personer som uttalar sig om 

världssamfundet. I alla tidningar efterlyser politiker, aktivister och oppositionen FN:s insatser och 

intrycket är att FN har en mycket passiv roll. 

 

Den största och mest markanta skillnaden finns mellan New York Times och Moscow Times 

rapportering. I den amerikanska tidningen betonas FN:s handlingsförlamning och att USA:s regering har 

rätt att agera utan FN. Detta står i kontrast med den ryska tidningen som vid flera tillfällen understryker 

vikten av FN:s roll. 

 

While officials said the United States would still hold consultations at the United Nations, they made it 

clear that the United Nations was not the only avenue for taking action against Syria. (Ur artikeln 

Confident Syria Used Chemicals, U.S. Mulls Action publicerad i The New York Times 26 augusti 2013) 

 

Framför allt i Moscow Times behandlas FN som en auktoritet som alla parter måste underordna sig. 

Ryssland menar att det är av största vikt att låta FN-inspektörerna presentera sina resultat och uppmanar 

alla inblandade att ge dem fri lejd till platsen, medan det både i New York Times och Daily Star 

framkommer tvivel om vad inspektörerna faktiskt kan presentera. 

 

While Obama tried to build a moral normative case for the military strike, arguing that the urgency of the 

situation in Syria justified the U.S. taking extraordinary measures and bypassing authorization by the 

United Nations Security Council, Putin resorted to his usual legalistic stance, shielding his support of the 

incumbent Syrian government with the letter of international law. (Ur artikeln At G20, No Warming of 

Chilly U.S.-Russia Ties publicerad i The Moscow Times 9 september 2013) 
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Även Syrienallierade Iran uttalar sig i Daily Star och kallar en eventuell attack för olaglig. 
 

But Iran’ Foreign Minister Mohammad Javed Zarif slammed the potential strikes against Syria as illegal, 

saying such military action was barred under the United Nations charter. (Ur artikeln Obama gears up for 

all-out push on Syria publicerad iThe Daily Star Lebanon 9 september 2013) 
 

I citatet nedan utrycker en person från den syriska oppositionen sin frustration och menar att FN hittills 

har brustit i sitt ansvar. 
 

Mr. Mekdad called on the Security Council and international powers to ''live up to their moral and 

historic responsibility'' to protect civilians in Syria. ''If the international community doesn't move now, 

when is it going to move?'' he asked. (Ur artikeln Scores Killed in Syria, With Signs of Chemical War 

publicerad i The new York Time 22 augusti 2013) 
 

Även president Obama uttrycker ett missnöje över att FN är bakbundet på grund av Ryssland och att 

deras vetorätt hindrar ett agerande mot Syrien. Ryssland kallas för en barriär som hindrar målet. 
 

Mr. Obama has in recent days repeatedly portrayed the Security Council system as incapable of 

performing its function of ''enforcing international norms and international law,'' and as so paralyzed by 

the veto power wielded by Russia that it is instead acting as a “barrier” to that goal. (Ur artikeln President 

Tests Limits Of Power In Syrian Crisis publicerad i The New York Times 9 september 2013) 
 

I Daily Star uttalar sig FN:s generalsekreterare kraftfullt om FN:s säkerhetsråd och uttrycker hur pinsam 

situationen är. 
 

Shortly afterward, United Nations Secretary-General Ban Ki-moon took up the same theme, saying that 

he might ask the Security Council to end its embarrassing paralysis over Syria and agree to act. (Ur 

artikeln Syrian concession raises hopes of last-gasp deal publicerad i The Daily Star 10 september 2013) 
 

Frustration från aktivister och opposition framkommer också i Daily Star och New York Times, 

samtidigt som Moscow Times lyfter fram varje framsteg FN gör tillsammans med Syrien.  

 

Kane [UN representative for disarmament affairs] met in Damascus with high-ranking Syrian officials on 

Aug. 24 and 25 to seek the government's cooperation in a probe into the Aug. 21 incident in the Ghouta 

area where chemical weapons were allegedly used, UN Secretary-General Ban Ki-moon's spokesman said 

in a statement. (Ur artikeln Russia Calls for Safe Work of UN Weapons Inspectors in Syria, publicerad i 

The Moscow Times 27 augusti) 
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7.8	  	  Hur	  framträder	  stormakternas	  intressen?	  
De stormakter som har framträdande roller i artiklarna är Ryssland och USA, även om Frankrike och 

Storbritannien finns med eller omnämns som viktiga aktörer. Under den sista perioden utkristalliseras 

maktkampen mellan den amerikanska och den ryska presidenten. Detta blir särskilt tydligt i Moscow 

Times rapportering. 

 

In St. Petersburg, Obama seemed to find it difficult to make himself the center of attention at a summit 

hosted by Putin in the Russian president's hometown, and he failed to garner universal support for his 

plan to make a "limited and proportional" strike against the government forces in Syria in retaliation for 

the alleged chemical attack, which the U.S. believes was undertaken by Syrian President Bashar Assad 

against the civilian population. 

--- 

For Putin, who is Obama's most vocal opponent over the issue of how to seek a solution to the conflict in 

Syria, it seemed to be easier to maneuver and throw his political weight around on his home turf. (Ur 

artikeln At G20, No Warming of Chilly U.S.-Russia Ties publicerad i The Moscow Times 9 september 

2013) 

 

Enligt tidningen har Obama hamnat på Putins hemmaplan och där misslyckats få stöd för sin plan, 

samtidigt som Putin lyckas bättre. Just den här maktkampen summeras i slutet av artikeln av en expert 

på amerikansk-ryska relationen i orden: “Syria is not about U.S.-Russian power competition in the 

Middle East, but about disagreement about world order”. Efter presskonferensen då USA:s 

utrikesminister öppnar upp för ett ickemilitärt angrepp presenterar Ryssland ett konkret förslag där 

Syrien ska överlämna sina kemiska vapen. Moscow Times nämner inte Kerrys presskonferens, men 

framhåller den ryska diplomatins framgång och att ett krig nu kan undvikas tack vare Ryssland. Denna 

framställning visar att en särhållning av egna landets källa gör att nyheten får en annan vinkel än andra 

tidningars rapportering (Nord, Shehata & Strömbäck 2003, s. 13-14, Cottle 2006, s. 80). 

Utrikesministern Lavrov understryker också den ryska angelägenheten att måna om den civila 

befolkningen i Syrien. 

 

Lavrov also denied allegations that Russia may have sponsored a deal between the U.S. and Syria during 

the Group of 20 summit in St. Petersburg last week, where Putin discussed the Syrian crisis with Obama. 

"There won't be and there can't be any deal behind the back of the Syrian people," Lavrov said. (Ur 

artikeln Russia to Push Syria to Surrender Chemical Weapons publicerad i The Moscow Times 10 

september 2013) 
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När USA:s regering kommer till tals i New York Times framhålls deras skepticism till det ryska förslaget 

men också vikten av sin egen roll för att förslaget skulle komma till. 
 

'if we don't maintain and move forward with a credible threat of military pressure, I do not think we will 

actually get the kind of agreement I would like to see.' (Ur artikeln Obama Backs Idea for Syria to Cede 

Control of Arms publicerad i The New York Times 10 september 2013) 
 

Journalisten är noggrann med att i samma artikel låta President Obama påpeka att USA har världens 

största militära kapacitet och att detta i synnerhet har påverkat syriska regimen att nu överväga att lämna 

ifrån sig kemvapnen. 
 

8. Diskussion och slutsats 

8.1	  Diskussion	  
Undersökningen visar att New York Times, Moscow Times och Daily Star är medier där den 

journalistiska rapporteringen färgas av den kontext tidningen befinner sig i. Detta betyder inte att 

objektivitet har gått förlorad eller att politiska krafter tillåts att framföra propaganda. Undersökningen 

visar alltså inte på ett fritt spelutrymme för dessa krafter, men att nyhetsrapporteringen av kemattacken i 

Damaskus förorter 2013 följer det egna landets politiska hållning och intressen. Det är ett resultat av att 

nationella källor får en stärkt ställning under konflikter och att journalister i stor grad hänvisas till 

officiella källor när det gäller säkerhetspolitik. Tidningarna har också större förståelse för sina egna 

politiker, men har en tendens att övervärdera dem. Som Wolfsfeld (1997) menar sker detta ofta med 

goda ambitioner från journalistens sida men resultatet är att det skapas opinionsbildande mönster. Det 

förföriska i att vända sig till lättillgängliga källor från egna landet är att nyhetsförmedlingen kan bli 

snedvriden. Mediets narrativitet lyfter fram nationens sida av berättelsen trots att journalisten uppfattar 

sig som objektiv. Det journalistiska uppdraget från allmänheten kräver en redogörelse för nationens 

ledares hållning men studien visar på att det vid ett flertal tillfällen finns en viss underrepresentation av 

opposition och oliktänkande. 
 

Genom att låta empirin besvara de uppsatta delfrågorna har vi på detta sätt kunnat urskilja flera likheter 

mellan tidningar. Vi har sett att alla tidningarna har fungerat, som journalistik bör, som en källa där 

människor kan hämta viktig och relevant information. Rapporteringen i de olika tidningarna har alltså 

gett rättvisa och sanningslika bilder. Samtidigt har vi, genom att ställa dessa bilder bredvid varandra, 

kunnat urskilja viktiga och relevanta skillnader i rapporteringen. Viktiga, eftersom de är grundläggande 

för opinionsbildning, och relevanta, då vi ser ett samband med den kontexten som medierna befinner sig 

i och då i synnerhet till den politiska eliten i landet. 
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Det är inte oväntat att artiklarna i New York Times har den amerikanska politiken i centrum samtidigt 

som Daily Stars rapportering kantas av sitt lands politiker, liksom Moscow Times av sina. Att sedan den 

libanesiska och ryska tidningen även följer och rapporterar om det amerikanska politiska läget beror på 

flera faktorer. En anledning är att dessa två tidningar är engelskspråkiga och riktar sig mot 

engelskspråkig läsarkrets och att det därmed finns någon form av västerländsk relation. En annan 

anledning är att det handlar om stormakten USA, eller som president Obama uttrycker det i New York 

Times 10 september ''our military is the greatest the world has ever known”, som är på väg in i en 

konflikt och detta berättigar hög mediebevakning, särskilt då både Libanon och Ryssland direkt 

påverkas av ett anfall. 
 

I New York Times rapportering ser vi att det förs en öppen politisk diskussion i USA, något som även 

rapporteras om i de två andra tidningarna. Även Dailys Star beskriver det egna landets politiska läge 

gällande syrienfrågan. Däremot finns det, i Moscow Times, en avsaknad av röster i opposition till de 

ryska toppolitikerna. Detta kan troligtvis bero på det politiska klimatet i Ryssland i kombination med att 

tidningen anser sig rapportera om båda sidorna i konflikten. Möjligtvis skulle fler ryska röster komma 

till tals om det var Ryssland som stod inför valet att ingripa eller ej. Samtidigt som det i den sista 

perioden faktiskt finns en övervägande risk då ryska flottan är på plats i regionen. Klart står att de ryska 

politiska rösterna kommer från enstaka aktörer och då i synnerhet från president Putin eller 

utrikesminister Lavrov.  
 

Att Daily Star följer den amerikanska politiska utvecklingen noggrant är på grund av att USA:s regering 

är en huvudaktör i detta politiska drama. Hade det varit Ryssland som övervägde att anfalla vore det 

troligt att den ryska politiken skulle få ännu mer utrymme i tidningen. Samtidigt behöver frågan ställas 

om USA:s regering gör sig själv till huvudrollsinnehavare eller om det är medierna. De andra 

stormakterna som Frankrike och Storbritannien får nämligen ytterst lite uppmärksamhet. 
 

Rapporteringen av USA:s och Rysslands agerande synliggör att dessa länder har intressen i regionen, 

men vad dessa intressen gäller och vad de bakomliggande orsakerna är rapporteras det inte om. Är 

intresset enbart byggt på USA:s moral och Rysslands oskyldiga allians med Syrien? Det framgår 

förvisso att USA:s regering anser att stödet från andra länder i regionen, som Israel, Saudi Arabien och 

Qatar, är viktigt. Dock finns en avsaknad av ett vidare perspektiv i rapporteringen. Detta är något som i 

hög grad kan tänkas påverka det politiska agerandet och därmed är viktigt för allmänheten att få ta del 

av. 
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Det är viktigt att påpeka att Moscow Times aldrig skriver att regimen i Syrien är oskyldig till 

kemattacken. Tidningen håller däremot rapporteringen och skuldfrågan mer öppen än vad både Daily 

Star och New York Times gör. Samtidigt stämmer nyhetsrapporteringen väl in i den ryska regeringens 

ståndpunkt. För ryska regeringens del är det inte problematiskt att Syrien är anklagad för att ha utfört 

kemattacken eftersom det inte finns någon fällande dom från FN:s säkerhetsråd. 

 

I den libanesiska och amerikanska tidningen tillåts vissa källor vara mer dominerande. Dessa källor ger 

sin bild av händelsen och utifrån detta uppfattas skuldfrågan som avgjord. Därmed rekonstrueras det 

nationella intresset i rapporteringen genom att följa rådande konsensus. Samtidigt som tidningarna 

skapar konsensus genom sättet de gestaltar nyheten. Det är därför svårt att avgöra vad som kom först, 

likt det klassiska cirkelresonemanget om hönan och ägget. Men klart står att tidningarnas narrativitet 

formade budskapet i rapporteringen av kemattacken i Damaskus förorter 2013. 

8.2	  Slutsatser	  
I undersökningen ser vi att tidningarna New York Times, Moscow Times och Daily Star följer det 

journalistiska uppdraget i sin rapportering, men inom ramen för detta finns en viss variation i 

nyhetsförmedlingen. En variation som beror på olika samhällsuppfattningar och föreställningar av 

verkligheten. Journalistik i konfliktsituationer fungerar som en katalysator med sitt uppskruvade tempo 

och val av källor (Nord & Strömbäck 2002, s. 42-43, Nord, Shehata & Strömbäck 2003, s. 19). Den 

samhälleliga kontexten präglar och färgar det slutliga budskapet och då menar vi att bilden av 

verkligheten förvrids och att sanningen förskjuts bit för bit. Med tanke på detta kan frågan ställas om 

läsarna borde få ta del av ett mer omfattande sanningssökande som också är en del av det journalistiska 

uppdraget och som är en viktig del inom fredsjournalistik. Detta då en förskjutning av sanningen 

resulterar i direkta konsekvenser för de medborgare som tar ställning i konflikter. Journalistik skapar 

opinion och i slutändan påverkas krigets utgång (Cottle 2006, s. 22). Källors utsagor värderades högt, i 

synnerhet politikers, när verkligheten av kemattacken beskrevs. I undersökningen såg vi att skuldfrågan 

framför allt blev ett politiskt ställningstagande och där texternas utformning, val av källor och citat blev 

avgörande för hur läsaren skulle uppfatta vad som inträffat och vem som låg bakom.  

 

Journalistisk utmanas i tider av konflikt och det är viktigt att inse att nyhetsrapporteringen mer eller 

mindre, både medvetet och omedvetet, styr läsarens uppfattning. Därför, med tanke på detta, är det 

viktigt att all rapportering i allmänhet och vid konflikter i synnerhet sker under reflektion trots 

tidspressen. Samtidigt bör också allmänheten och mediekonsumenten ta del av rapporteringen under 

reflektion eftersom all journalistik är subjektiva nyheter (Wolfsfeld, 2011, s. 47). 
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8.3	  Förslag	  på	  vidare	  forskning	  
För att överhuvudtaget kunna beröra frågan om rapporteringen av kemattacken i en c-uppsats har det 

varit avgörande ett begränsa empirin, eftersom rapporteringen efter kemattacken har varit mycket 

intensiv och omfattande. Det finns således mer material att fördjupa sig i och fler aspekter att forska på. 

En intressant studie skulle vara att fokusera på hur den syriska oppositionen framställs i medierna. Vissa 

perioder är de helt osynliga och ofta framställs de som en enhetlig grupp, ibland som frihetskämpar och 

ibland som terrorister. 

 

Vidare anser vi att det vore ytterst intressant att studera icke-engelskspråkiga tidningar både i Ryssland 

och i Libanon eftersom den typen av tidningar kan förväntas ha färre västerländska band och därmed 

möjligtvis medföra en större variation i rapporteringen. 

Även den svenska rapporteringen skulle vara intressant att undersöka och jämföra med amerikanska 

eller ryska medier. 
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