
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasattacken i Ghouta 
– En undersökning av nyhetsrapporteringen  

i sex svenska dagstidningar  

 
	  

Södertörns Högskola | Institutionen för Samhällsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp | Journalistik C | Höstterminen 2013 

 

Av: Katarina Ekh och Sara Valtersson 
Handledare: Jöran Hök 
Examinator: Elin Gardeström 



 

	  

Abstract 
 
Uppsatsen behandlar hur sex svenska tidningar rapporterade om Syrienkonflikten 

dagarna efter gasattacken i Ghouta den 21 augusti 2013. Den är en fallstudie av en 

händelse som krävde snabb nyhetsrapportering men där många massmedier saknade 

reportrar på plats. Undersökningen består av en kvalitativ samt en kvantitativ 

innehållsanalys av nyhetsartiklar publicerade under tio dagar efter attackens 

inträffande. Detta undersöker vi med frågeställningarna om vad som är nyheternas 

huvudfokus, vilka aktörer som får utrymme i rapporteringen samt hur reportrarna 

behandlar frågan om vem eller vilka som ges skulden för gasattacken. 

 

Undersökningen visar att nästan hälften av artiklarna behandlar Syrienkonflikten ur 

ett internationellt makroperspektiv. Artiklar som behandlar vardagslivet eller 

flyktingfrågan i Syrien är underrepresenterade. Civila och drabbade är de som visas 

mest på bild, medan politiker får mest utrymme i texten. Den mest förekommande 

motivkategorin för bilder är den som visar krigets konsekvenser i form av skadade 

eller dödade människor. Vilka aktörer som får komma till tals och vilka källor som 

journalisterna använder är i de undersökta artiklarna mycket lika mellan de 

undersökta tidningarna. Bristen på information och reportrar på plats gör att mycket 

material återanvänds och journalisterna tvingas bygga en historia kring den 

begränsade information som finns tillgänglig. 
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1. Inledning 

 

 Det som utspelas i Syrien är en tragedi. I ungefär två års tid har landet plågats 

 av hat och våld. Så många döda och fördrivna. Så mycket förstörelse. I 

 svenska tidningar skrivs det om Syrien nästan varenda dag. Ändå är 

 okunskapen stor. Det beror inte på medierapporteringens kvantitet utan på 

 dess kvalitet, eller snarare brist på kvalitet. 

– Mohamed Omar 

Den syriska tragedin (2012) 

 

 

Hur ser egentligen den svenska mediebilden ut av kriget i Syrien? Den 

frågeställningen väcktes hos oss efter det att vi läst boken Den syriska tragedin. 

Författaren Mohamed Omar anser att medierapporteringen är förenklad i det 

avseendet att konflikten beskrivs som en kamp mellan ”folket” och ”regimen”, när 

verkligheten är mer komplicerad än så (2012, 7). Vi blev intresserade av att undersöka 

vad som är det dominerande perspektivet i den svenska medierapporteringen av 

Syrienkonflikten.  

 

De senaste åren har omvärlden haft liten insyn i Syrien och det har funnits få reportrar 

på plats. Enligt Reportrar utan gränser var Syrien det farligaste landet för journalister 

att rapportera från år 2013 (2013-11-07). Vi undrar vilka konsekvenser detta får och 

hur det kommer till uttryck i nyhetsrapporteringen.  

 

Efter gasattacken, som inträffade i Ghouta den 21 augusti 2013, fick konflikten i 

Syrien större uppmärksamhet i svenska medier. Därför valde vi att fokusera på denna 

händelse i vår undersökning.  
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1.1 Bakgrund 

1.1.1 Gasattacken 
Den 21 augusti 2013 inträffade en gasattack på två skilda platser i Ghouta i Syrien 

(Human Rights Watch, 2013-09-10). Bilder och videofilmer föreställandes skadade 

människor och djur spreds på internet. Läkare vittnade om att människor led av 

illamående, muskelkramper, kvävning, yrsel och oregelbunden andning, vätska som 

kom ut från näsa och öron, irriterande ögon samt att de tuggade fradga. Offrens 

skador var symptom från sarin eller liknande kemiska vapen, enligt FN:s slutrapport 

från inspektionen av attacken (FN, 2013).  

 

The United Nations Mission collected clear and convincing evidence that 

chemical weapons were used also against civilians, including children, on a 

relatively large scale in the Ghouta area of Damascus on 21 August 2013.  

         (FN, 2013) 

 

Uppgifterna om hur många personer som omkom i gasattacken varierar. Läkare utan 

gränser fick till sina sjukhus, på mindre än tre timmar, in 3600 patienter som 

uppvisade neurotoxiska symptom, och av dessa patienter meddelades att 355 personer 

omkom (Läkare utan gränser, 2013-08-24). Syriska oppositionsgrupper hävdade att 

Bashar al-Assads styrkor dödat 1300 personer i attacken, meddelade nyhetsbyrån AFP 

den 24 augusti (Fox news, 2013-08-24). I en rapport från Human Rights Watch anges 

inte något exakt dödstal (Human Rights Watch, 2013-09-10). De skriver "Då 

attackerna skedde på två separata områden av Ghouta, och på grund av det kaos som 

följer av det stora antalet olycksoffer, är det svårt att fastställa den exakta 

dödssiffran.". 

 

Användningen av kemiska vapen vid gasattacken strider mot internationell humanitär 

rätt (Human Rights Watch, 2013-09-10). Syrien är ett av få länder i världen som inte 

skrivit under 1993 års konvention om förbud mot utveckling, produktion, lagring och 

användning av kemiska vapen. Däremot har 1995 års Genevé gas-protokoll, som 

förbjuder krigförande med kemiska vapen, undertecknats.  
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Syriska oppositionsgrupper och regimen har anklagat varandra för att ligga bakom 

attacken (Human Rights Watch, 2013-09-10). Human Rights Watch skriver i en 

rapport: 

 

The evidence concerning the type of rockets and launchers used in these 

attacks strongly suggests that these are weapon systems known and 

documented to be only in the possession of, and used by, Syrian government 

armed forces. Human Rights Watch and arms experts monitoring the use of 

weaponry in Syria have not documented Syrian opposition forces to be in the 

possession of the 140mm and 330mm rockets used in the attack, or their 

associated launchers. 

     (Human Rights Watch, 2013-09-10) 

      

I FN:s rapport från inspektionen av gasattacken diskuteras inte vilka som ligger 

bakom händelsen (FN, 2013).   

 

1.1.2 Konflikten 
I dag styrs Syrien av det socialistiska Baathpartiet som kom till makten genom en 

militärkupp år 1963 (Kotsinas & Allanson, 2011-12-01). Nuvarande president Bashar 

al-Assad övertog makten från sin far, Hafez al-Assad, år 2000, som innan det hade 

styrt landet i 30 år. Den syriska befolkningen präglas av etnisk och religiös mångfald, 

vilket många gånger varit orsaken till landets politiska oroligheter. Majoriteten av 

landets 21,9 miljoner invånare är sunnimuslimer medan regimen tillhör 

minoritetsgruppen alawiter, som utgör tio procent av befolkningen.  

 

Den 15 mars 2011 började fredliga protester att hållas runt om i Syrien med 

inspiration av den arabiska vårens revolutioner (Kotsinas & Allanson, 2011-12-01). 

Till en början ställde demonstranterna krav om politiska reformer och ett slut på 

korruptionen. Då regimen svarade med våld utvecklades snart motsättningarna och 

konflikten trappades upp. Demonstranterna krävde regimens avgång. Under året 

uppmanade ledare i många länder FN:s säkerhetsråd att kritisera våldet i Syrien. Men 
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efter en omröstning i oktober 2011 lade Kina och Ryssland in sitt veto mot ett sådant 

beslut och kritik riktades inte från FN.  

 

I mars 2012 antogs Kofi Annans icke-bindande fredsplan och Annan röstades fram 

som Arabförbundet och FN:s sändebud till Syrien. Men då den syriska regimen inte 

genomförde sin del av fredsplanen eller visade tecken på att göra det, lämnade Annan 

sitt uppdrag i augusti 2012. Följande dag röstade FN:s generalförsamling igenom krav 

om al-Assads avgång (Kotsinas & Allanson, 2011-12-01).  

 

Läget hårdnade ytterligare då militären försökte kontrollera de demonstrerande 

folkhoparna (Kotsinas & Allanson, 2011-12-01). Med tryck från omvärlden gick 

Assad med på att godkänna den lag som tillåter andra partier att existera i Syrien. 

Trots löften om eldupphör och demokratiska val så upphörde inte regeringens 

offensiv. I slutet av 2012 bildades den Syriska Nationella koalitionen med drygt 60 

representanter från olika oppositionsgrupper. USA, Storbritannien, Frankrike och 

Turkiet förklarade rådet som det syriska folkets främsta lagliga representant.  

 

Den syriska regimen mottog under 2012 och 2013 diplomatiskt, ekonomiskt och 

militärt stöd från regeringarna i Ryssland, Kina och Iran (Human Rights Watch, 

World report 2013). Oppositionsgrupper fick militärt och ekonomiskt stöd från 

Quatar, Saudiarabien och Turkiet medan fredligt stöd utlovades från Frankrike, 

Storbritannien och USA. 

 

En tredjedel av Syriens befolkning levde som flyktingar i slutet av 2013 (UNHCR, 

Krisen i Syrien, 2013-09-23). Antalet personer som flytt över landsgränsen var då 2,3 

miljoner och 6,8 miljoner personer befann sig på flykt inom landet. Enligt FN hade 

100 000 människor då dött i kriget sedan det bröt ut år 2011. 

 

1.1.3 Journalister i Syrien  
I november 2013 klassades Syrien som världens farligaste land för journalister, enligt 

en rapport från Reportrar utan gränser (2013-11-07). De skriver i rapporten att 110 

personer, varav sju icke-syrier, blivit dödade i anslutning till sitt journalistiska arbete 
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sedan mars 2011. De skriver även att 200 syriska journalister blivit fängslade under 

krigets gång. 

 

 A few months ago you were already taking a risk to go to Syria but now you 

 need a lot of luck to get out alive or not be taken prisoner. 

        – Utrikeskorrespondent 

         (Reportrar utan gränser, 2013-11-07) 

 

Enligt rapporten nekas utländska journalister ofta visum och det är svårt att få tillgång 

till information från båda sidor i konflikten. Endast personer inom Baathpartiet är 

tillåtna att producera nyheter och driva tidningar i Syrien. President Assad hamnade 

på 2011 års lista, från Reportrar utan gränser, för personer som begått brott mot 

pressfriheten.  

 

Många internationella nyhetstidningar slutade att sända reportrar till Syrien efter att 

en amerikansk journalist från Sunday Times, Marie Colvin, omkom i en explosion den 

22 februari 2012 då hon befann sig i landet utan regimens tillstånd (Reportrar utan 

gränser, 2013-11-07). Hennes död var en bidragande orsak till att tidningar slutade att 

köpa in material från frilansjournalister i Syrien för att inte uppmuntra dem att ta 

några risker.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Vårt huvudsyfte är att undersöka hur nyhetsrapporteringen såg ut i Sveriges sex 

största tidningar i samband med gasattacken som inträffade i Ghouta i Syrien den 21 

augusti 2013. Vi är intresserade av vilken mediebild av konflikten som framställdes 

av dessa tidningar då omvärlden krävde snabba nyheter och många tidningar saknade 

reportrar på plats.  

 

Vi anser att detta är viktigt att undersöka då det i skrivande stund saknas vetenskaplig 

forskning gällande den journalistiska rapporteringen om Syrienkonflikten. Med denna 

uppsats önskar vi fylla en del av detta tomrum.  
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Detta vill vi undersöka med hjälp av dessa frågeställningar: 

 

1. Var ligger huvudfokus i nyhetsrapporteringen om Syrienkonflikten? Vilket 

är det/de dominerande perspektiv(en) som förmedlas genom text och bild? 

2. Hur följer rapporteringen om Syrienkonflikten de pressetiska reglerna om 

en mångsidig nyhetsförmedling där alla parters ståndpunkter får komma 

till tals?  

3. Vem/vilka ges skulden till gasattacken och varför? 

 

Massmedier i Sverige bör följa de pressetiska spelreglerna för press, radio och TV 

som finns upprättade för att skydda tryck- och yttrandefriheten (Svenska 

Journalistförbundet, Spelregler för press, radio och TV, 2014-01-09). Frågeställning 

två och tre utgår från de första tre punkterna i publicitetsreglerna vilka lyder; 

 

• Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier 

kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling. 

• Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som 

omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge 

läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och 

kommentarer.  

• Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten. 

 

1.3 Teoretisk ram 

För vårt teoretiska ramverk kommer vi att använda oss av gestaltningsteorin samt 

teori om massmedieretorik. Då alla människor har olika bakgrund och bär på olika 

livserfarenheter skiljer sig utgångspunkten åt för hur verkligheten uppfattas. Genom 

att vi applicerar gestaltningsteorin på vår undersökning önskar vi få en djupare 

förståelse för den enskilda journalistens roll för nyhetstexten. Detta kan yttra sig i den 

journalistiska texten beroende på vilken ”ram” som journalisten utgår från. Teori om 

medieretorik hjälper oss vidare att upptäcka de retoriska grepp som används. Dessa 

teorier i kombination, anser vi är lämpade för att analysera nyhetstext.  
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1.3.1 Gestaltningsteorin 
Teorin om framing, vilken på svenska brukar översättas till gestaltningsteorin, innebär 

i huvudsak att mediernas sätt att framställa nyheter har betydelse för på vilket sätt 

mediekonsumenterna kommer att förstå och gestalta den verklighet som beskrivs 

(Strömbäck, 2008, 216). Enligt Jesper Strömbäck vilar teorin på två huvudteser:  

 

1) Då medierna framställer verkligheten i form av nyheter sker ett urval av 

journalisten, vilket betyder att beskrivningarna alltid är begränsade. 

 

2) Att journalistens gestaltning av verkligheten därför alltid är en subjektiv 

beskrivning (2008, 216-217).  

 

1.3.2 Massmedieretorik 
Enligt Bengt Nerman är massmedieretorik ett begrepp för hur språket kan användas 

retoriskt i medierna för att påverka publiken (1988, 28). Genom nyhetstexten får 

läsaren möta journalistens föreställningar och därmed dela hans eller hennes 

världsbild. För att journalisten enklare ska nå ut med sitt budskap till läsaren kan han 

eller hon inleda artikeln med att bygga upp en scen (1988, 29). Ett sätt journalister 

kan skapa dramatik på är att "vinkla på person", genom att sätta människor i centrum 

och låta dem vara huvudpersoner för budskapet. Genom att journalister använder sig 

av korta meningar eller laddade ord och uttryck kan de dramatisera läsarens 

uppfattning om nyheten (1988, 51). 

 

I boken Bildens retorik i journalistiken skriver Brigitte Mral och Henrik Olinder att 

begreppet medieretorik förenar journalistiken och retorikens uppgifter (2011, 73). 

Istället för att se hur journalistikens enda uppgift är att objektivt rapportera nyheter, 

och att retorikens enda uppgift är att påverka mottagaren, så utgår de från att 

journalistik i hög grad påverkar åsikter och aktioner och därigenom går begreppens 

betydelse samman. Genom att journalister strävar efter att förmedla sin sanning i 

medierna kan man säga att de argumenterar för sin tolkning av verkligheten, de får 

tolkningsföreträde gentemot sina läsare.  
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1.4 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som legat till grund för vårt arbete är forskning om 

krigsjournalistik. Detta, för att få en bakgrund om vad krigsjournalistik innebär och 

hur den har gestaltats i praktiken. Genom att läsa om vad andra forskare kommit fram 

till inom samma ämne har vi kunnat undersöka vårt material med kritiska ögon.  

 

1.4.1 Krigsjournalistik 
I boken Lögn, förbannad lögn och journalistik skriver Anders R. Olsson om 

svårigheten med att skriva objektiv krigsjournalistik. Då krig bygger på olika 

ideologiska ståndpunkter blir det svårt för journalister, även med ambition att skriva 

objektivt, att inte ta ställning för någon part i konflikten oavsett om journalisten är 

personlig engagerad eller inte (2006, 108). Landets linje i konflikten och den 

nationella propagandan påverkar hur journalisten uppfattar och tar sig an 

krigsjournalistiken.  

 

Enligt Brigitte Mral och Henrik Olinder, författarna till boken Bildens retorik i 

journalistiken, kan ett fotografi som publiceras tillsammans med en artikel i vissa fall 

tydliggöra tidningens ställningstagande bättre än text (2011, 7). Bilder kan ofta vara 

mer sammanfattande, berörande och ge en snabbare förståelse. Vidare skriver de att 

många krigsbilder har blivit ikoniska (2011, 77). Med ikoniska bilder menas bilder 

som överlever sin tid, flitigt återanvänds och är lätta att känna igen. Dessa bilder kan 

bland annat representera kollektiva värderingar och minnen. Varför just många 

krigsbilder har blivit ikoniska är då de många gånger representerar något som bryter 

mot allmänhetens moraliska föreställningar. Bilderna representerar därmed inte bara 

en bild av en viss händelse, utan förknippas med ett helt krig och allt det onda kriget 

för med sig. Ett exempel på en ikonisk krigsbild är ett fotografi taget under 

Vietnamkriget, där en naken flicka springer på en väg från sin by som just bombats 

med napalm (Mral & Olinder, 2011, 77).  

 

Vid nyheter om katastrof kan bilder som uttrycker lidande bli en del av krisen. Bilder 

som uttrycker lidande, i form av vrede, hat eller sorg, kan vara effektiva verktyg för 

att skapa opinion och stärka argument (Mral & Olinder 2011, 51). Bilder som visar 
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sorg, förtvivlan och vrede kan förmedla ett budskap utan att vi behöver läsa själva 

nyhetstexten. Vilka personer som lyfts fram på bilderna påverkar hur publiken närmar 

sig nyheten. Liksom Åsne Seierstad under Irakkriget fick rapportera iklädd 

skyddsväst blev nyheten personifierad och läsarna kunde identifiera sig med någon 

som befann sig på plats (Mral & Olinder, 2011, 75). Det skapade en känsla av närvaro 

hos publiken.  

 

I kapitlet Kriget som en saga, i boken Svenskarna, medierna och Gulfkriget skriver 

Kurt Johannesson, med hänvisning till krigsjournalistiken under krisen vid Persiska 

viken och kriget som följde, att politiker använder språket som främsta maktmedel 

(1992, 61). Att låta språket stödja en specifik tes kan vara ett effektfullt verktyg för 

politiker som vill nå ut med sitt budskap, då de vet hur de hur de ska yttra sig för att få 

gehör och därmed påverka läsaren. Därför är politiker ofta duktiga på att uttala sig 

kort, koncist och kraftfullt.  

 

I boken Kameran i krig presenterar författaren Kari Andén-Papadopoulos sin 

undersökning om hur Vietnamkriget skildrades i bild i svensk press under åren 1965-

1972. Undersökningen visar att medier i västvärlden fick en roll som 

propagandamaskin under Vietnamkriget i det avseendet att nyhetsfotografierna 

bekräftade och reproducerade kulturella myter och värden (2000, 177). Författaren 

menar att nyhetsfotografierna uppvisade en bild av kriget som var starkt bunden till 

Sveriges roll i konflikten, då svenska tidningar presenterade ett amerikanskt 

perspektiv (2000, 167). Vi fann denna studie intressant då författaren använt sig av 

olika motivkategorier i undersökningen för att kategorisera de undersökta bilderna.  
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2. Material och metod 

Undersökningen bygger på en kvantitativ och en kvalitativ innehållsanalys. 

Kombinationen av dessa två metoder gör att vi både får en översiktlig och en mer 

djupgående förståelse över artiklarnas innehåll.  

  

2.1 Kvantitativ metod 

I den kvantitativa innehållsanalysen undersökte vi artiklar efter samma variabler. Vi 

kunde därmed få fram värden i rapporteringen som är jämförbara och går att analysera 

med siffror (Esaiasson et al. 2012, 197). Genom att använda denna metod kan vi 

undersöka hur ofta ett visst ämne förekommer samt hur stort utrymme det får i text- 

och bildmaterialet. Därmed kan vi svara på uppsatsens frågeställningar om var 

huvudfokus ligger i rapporteringen samt vilka aktörer som kommer till tals.  

 

Frågor som legat till grund för den kvantitativa undersökningen är (se Bilaga 1 för 

fullständigt kodschema): 

 

a) Var ligger huvudfokus i text och bild? 

b) Vem/vilka får komma till tals? 

c) Vem/vilka/vad får synas på bild?  

d) Hur stort utrymme får de? 

e) Pekas det ut några skyldiga respektive offer? 

f) Vilket dödstal anges? 

  

2.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativ innehållsanalys syftar till att undersöka de olika detaljerade delarna i en 

text för att förstå dess helhet (Esaiasson et al. 2012, 210). Genom att vi använder oss 

av denna metod kan vi analysera texten mer grundligt och undersöka vissa av textens 

egenskaper som inte går att räkna genom en kvantitativ analys. Detta hjälper oss, i 

kombination med den kvantitativa undersökningens resultat, att svara på vår andra 

frågeställning om artiklarnas mångsidighet. 
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Till den kvalitativa analysen av nyhetstext utgår vi från en massmedieretorisk 

analysmodell från boken Nyheter – att läsa nyhetstext (Lundgren, Ney, & Thurén, 

1999, 53-57). Metoden är ett verktyg då man önskar att analysera nyhetstext kritiskt. 

Den följer olika steg för att analysera texten på olika nivåer, vilka kan sammanfattas 

med dessa frågor: 

 

a) En första anblick: Var, när och hur är texten publicerad?  

b) Urval: Vilket innehåll lyfts fram och vad har valts bort? Vilka källor har 

använts– är de öppna eller dolda? 

c) Vinkling: Hur är materialet disponerat? Vad sätts i förgrunden och vad 

förtigs? Vem får komma till tals med egen röst och vem omtalas? Görs det 

någon skillnad på klass, etnicitet, kön, status eller ålder? 

d) Språklig gestaltning: Hur är ordvalet, stilen och tonen i artikeln?  

e) Källor: Hur är reporterns förhållande till källor och intervjuade i texten? 

Beskrivs de neutralt? Får källorna vara subjekt och aktörer eller beskrivs de 

som objekt och offer? 

f) Sammanhang: Vilken miljö placerar reportern in händelsen i? Vilken typ av 

scen eller föreställningsvärld vill reportern skapa som ram för vår läsning? 

g) Dramaturgi: Regisseras verkligheten till ett mer dramatiskt förlopp? 

h) Retorik: Vilka retoriska grepp används så som jämförelser eller upprepning?  

i) Bildspråk: Hur är bildspråket uppbyggt? Används liknelser, metaforer eller 

ironi? Vilka associationer väcks? Används stereotypa bilder i framställningen? 

j) Reporterns roll: Hur är det med reporterns egen roll och röst i texten? 

k) Problematik: Finns det en dold argumentering och färdiga slutsatser? Bjuds 

läsaren in till att dra egna slutsatser? 

 

2.3 Urval och avgränsning 

Sedan konflikten i Syrien tog sin början i mars 2011 har det i svensk press publicerats 

mängder av artiklar som berör konflikten. Vi har valt att undersöka artiklar där 

Syrienkonflikten varit huvudnyhet under tidsperioden 22 augusti 2013 fram till och 

med 31 augusti 2013. Detta, då rapporteringen om inbördeskriget i Syrien fick större 
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utrymme i svenska medier i samband med gasattacken som inträffade den 21 augusti i 

Ghouta. Denna tidsperiod är intressant då journalisterna tvingades producera snabb 

nyhetsjournalistik om ett krigsdrabbat land med liten insyn från omvärlden.  

  

Vi var intresserade av att undersöka rapporteringen om konflikten i både text och bild, 

samt hur dessa samspelar. Därför valde vi att utesluta radio och TV och enbart 

undersöka innehållet i tryckta medier. På så vis får vi ett mer begränsat och 

översiktligt material. Vi finner tidningsformatet intressant då val av artikelns rubrik, 

ingress, brödtext, bilder och bildtext speglar en viss vinkel av kriget. Vi uteslöt även 

journalistiskt material på internet då vi vill undersöka snabb journalistik där 

korrigeringar inte kan göras i efterhand. På grund av tidsbrist omfattar vår 

undersökning inte heller intervjuer med journalisterna, trots att den studien skulle ha 

varit intressant att genomföra. 

 

För att göra undersökningen möjlig avgränsade vi materialet till rena nyhetsartiklar 

och notiser på nyhetsplats, vilket innebär att reportage, krönikor, analyser och andra 

typer av mer personliga texter valdes bort. Texter som kan vara mer subjektiva i sin 

gestaltning är också mindre intressanta till vår frågeställning rörande 

nyhetsrapporteringens mångsidighet.  

 

Till uppsatsen har vi använt oss av tidningsartiklar hämtade från de sex största 

svenska nyhetstidningarna: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Svenska 

Dagbladet, Göteborgs-Posten och Sydsvenskan. Detta med anledning av att det var i 

dessa tidningar som gasattacken uppmärksammades mest i Sverige. Lokalpress valdes 

bort då rapporteringen där till stor del består av hämtat material.  

 

Efter urval och avgränsning fick vi ett material bestående av 82 artiklar varav nio 

notiser och 125 bilder. Utifrån den kvantitativa undersökningens resultat bestämdes 

vilka artiklar som skulle ligga till grund för den kvalitativa undersökningen.  

 

Den kvalitativa undersökningen består av sju artiklar, med tillhörande bilder, som 

valts ut för att de antingen är representativa för den kvantitativa undersökningens 

resultat eller för att de utmärker sig på ett intressant sätt med avseende till våra 

frågeställningar. I urvalet låg artiklarnas huvudfokus som grund.  



 

16	   	  

Artikeln "Världen i raseri efter attacken i Syrien – 1300 uppges döda" (Ekström & 

Söderlund, 2013-08-22) valde vi att analysera i den kvalitativa undersökningen med 

anledning av att den representerar en stor grupp artiklar från den kvantitativa 

undersökningen som går under kategorin krigshändelse. Att politikerna får uttala sig 

starkt i skuldfrågan gör artikeln extra intressant för en djupare analys. Detta gäller 

även för artikeln "Attacken väcker avsky i världen" (Eriksson, Anna K, 2013-08-22) 

som är publicerad dagen efter gasattacken och i huvudsak fokuserar på 

händelseförloppet. Även artikeln "Helvetet på jorden" (Lapidus, 2013-08-22) från 

Expressen valdes ut då den representerar en stor grupp artiklar i den kvantitativa 

undersökningen under kategorin krigshändelse. Vi ansåg det även intressant att 

analysera artikelns bilder på ett djupare plan då dessa var mycket hemska och 

iögonfallande.  

 

Det mest förekommande perspektivet i den kvantitativa delen var internationell 

politik. För att förstå varför detta fokus dominerade nyhetsbevakningen och hur det 

såg ut valde vi att analysera artikeln "Obamas gräns har passerats" (Clark, 2013-08-

26). Även artikeln "Kerry: Regimen har förstört spår av kemiska vapen" (Shachar, 

Nathan & Svahn, 2013-08-27) representerar gruppen artiklar med huvudfokus 

internationell politik.  

 

Underrepresenterade fokus i nyhetsbevakningen ville vi analysera kvalitativt för att 

förstå vilka perspektiv av Syrenkonflikten som inte fick så stort utrymme. Därför 

valde vi ut artikeln "En stunds paus från rädslan för nya våldsdåd" (Gustafsson, 2013-

08-30) som fokuserar på flyktingsituationen. Artikeln är skriven i Libanon men 

journalisten har intervjuat syriska flyktingar som flytt från Syrien. Då 

flyktingsituationen är en så pass stor konsekvens av konflikten i Syrien tyckte vi att 

det var intressant att analysera denna artikel där civila får komma till tals. Artikeln 

"Svaret: lögn" fokuserar på civila i Syrien, ett perspektiv som även det var 

underrepresenterat i den kvantitativa undersökningen och därför intressant att 

analysera närmre. 
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2.4 Metoddiskussion 

Val av metod har skett med hänsyn till tidigare forskning. Genom att se hur forskare 

närmat sig krigsjournalistik och nyhetstext har vi enklare kunnat utforma den 

kvalitativa och kvantitativa metoden. Vårt val av variablerna för bilderna i den 

kvantitativa undersökningen är liknande de variabler som användes i en undersökning 

om Vietnamkriget, där bilderna delas upp i olika motivkategorier. Dessa redovisas i 

boken Kameran i krig (Andén-Papadopoulos, 2000). Då vi testade att koda vårt 

material efter samma variabler såg vi att bilderna i vår undersökning passade under 

liknande motivkategorier. Motivkategorierna vi använt har vi definierat så här; 

 

Kriget som militär operation: Bilder som visar FN:s inspektion av gasattacken, 

militär, soldater, patrullering, strid. 

Krigets konsekvenser: Bilder av materiella eller mänskliga skador eller döda. 

Krigets konsekvenser: Bilder av protester och demonstrationer. 

Krigets konsekvenser: Bilder föreställandes flyktingar. 

Krigets vardag: Bilder av landskap/livet i Syrien som kan pågå oavsett krig. 

Kriget som politik: Bilder som visar politiker, FN eller andra makthavare. 

Intervjuperson: Bild endast föreställande en person som uttalar sig i texten. 

Informativ bild: Bilder av figurer, kartor, statistik. 

 

På samma sätt som bilderna kategoriserades efter motiv delade vi upp texternas 

huvudfokus i olika kategorier för att få en bild av vilket som är det främsta 

perspektivet i rapporteringen.  

 

Krigshändelse: Artiklar med fokus på gasattackens inträffande, krigsförloppet 

eller FN:s inspektion av gasattacken. 

Syrisk inrikespolitik: Artiklar som fokuserar på det politiska klimatet i Syrien, 

politiska grupper, oppositionen eller regimen i Syrien. 

Internationell politik: Artiklar som lyfter konflikten till en internationell nivå, där 

politiker utanför Syrien får stå i fokus. I kategorin placeras även artiklar med 

fokus på FN. 

Civila i Syrien: Artiklar som fokuserar på vardagen i Syrien, där syriska civila står 

i fokus. 
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Flyktingsituation: Artiklar med fokus på flyktingsituationen som följd av kriget. 

Svenskt fokus: Artiklar som fokuserar på svenska demonstrationer gällande 

Syrienkonflikten samt civila bosatta i Sverige med relation till konflikten. 

Övrigt: Artiklar som inte passar in i någon av ovanstående kategorier.  

 

Variabelvärdena utformades med hänsyn till vår förkunskap gällande inblandade 

aktörer i Syrienkonflikten och vilka huvudfokus nyhetsrapporteringen kunde tänkas 

beröra. Innan vi påbörjade undersökningen testade vi om variablerna var hållbara med 

hänsyn till vårt syfte och de frågeställningar vi önskade besvara. Vi är nöjda med vårt 

beslut om att genomföra både en kvalitativ och en kvantitativ innehållsanalys av det 

valda materialet. Detta då intressanta aspekter i artiklarna framkom vid den 

kvalitativa undersökningen, vilka vi inte kunde se i den kvantitativa delens resultat.  

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

En undersökning bör alltid sträva efter hög reliabilitet och validitet. Validitet innebär 

att man undersöker det man utger sig för att undersöka (Esaiason et al. 2012, 56). För 

att uppnå detta har vi under hela uppsatsskrivandets gång haft vår forskningsfråga i 

åtanke. Variablerna har noggrant valts ut för att vi ska besvara uppsatsens 

frågeställningar. För att undersökningen ska anses trovärdig krävs hög reliabilitet. 

Bristande reliabilitet kan orsakas av slarvfel under datainsamlingen eller vid 

efterarbetet av datamaterialet (Esaiason et al. 2012, 63). Då ett urval görs finns även 

risken att missa väsentligt material, vilket innebär att tveksamma slutsatser kan dras 

(Esaiason et al. 2012, 220). Vi är medvetna om detta men då möjlighet inte funnits att 

undersöka allt publicerat material om Syrienkonflikten var vi tvungna att göra ett 

urval.  

 

Som forskare kan vi omöjligt vara helt objektiva. Redan då vi fattade beslut om vår 

forskningsfråga präglades valet av den förkunskap och förförståelse som vi hade. 

Detta har också satt sitt avtryck vid insamling och tolkning av materialet. Vårt 

perspektiv påverkas dessutom av urvalsprinciperna och det fakta undersökningen 

resulterat i (Thurén, 2005, 88). 	    
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3. Resultatredovisning 

I detta kapitel presenteras resultatet från den kvantitativa undersökningen följt av 

resultatet från den kvalitativa undersökningen. 

 

3.1 Kvantitativt resultat 

Det kvantitativa resultatet presenteras i tabeller med siffror. Vi har uteslutit 

procentsatser och diagram i resultatredovisningen för att inte riskera att ge en 

missvisande bild av resultatet då materialet är begränsat. Redovisningen är uppdelad 

efter huvudfokus, motivkategori, aktörer i text och aktörer på bild. Slutligen redovisas 

huruvida gasattacken beskrivs som ett faktum och om journalisten pekar ut någon 

skyldig till gasattacken. 

 

I Tabell 1 redovisas vilket som är artiklarnas huvudfokus i rapporteringen. Resultatet 

visar att nyhetsrapporteringen hos fyra av de sex undersökta tidningarna främst 

fokuserar på internationell politik i de nyhetsartiklar och notiser som behandlar 

Syrienkonflikten. De tidningar som skiljer sig från det generella resultatet är 

Expressen och Sydsvenskan, där fokus ligger vid artiklar som berör kategorin 

krigshändelse. Artiklar som fokuserar på civila i Syrien, vardagsperspektivet, eller 

inrikespolitik är inte alls lika förekommande. Detsamma gäller nyheter med ett 

svenskt perspektiv på konflikten eller med fokus på flyktingfrågan. Sydsvenskan är 

den tidning som skriver mest om flyktingsituationen som konsekvens av 

inbördeskriget.   

 

Huvudfokus Aft. DN Exp. GP SvD Syd. Totalt 
Internationell 
politik 6 11 3 11 7 4 42 
Krigshändelse 1 4 5 4  6 7 27 
Flyktingsituation 

 
1 

 
1 1 3 6 

Inrikespolitik  1   
 

   1 
 

2 
Svenskt fokus  1 

 
  1 

  
2 

Övrigt 
 

 1   1   
 

2 
Civila i Syrien   

 
 1 

 
  

 
1 

            
 

  
Antal artiklar 9 17 9 18 15 14  82 

Tabell 1. Tabellen visar artiklarnas huvudfokus totalt samt per tidning. 



 

20	   	  

I Tabell 2 presenteras bildernas motivkategori, som syftar till att visa vilket typ av 

fokus bilderna har. Resultatet visar att kategorin krigets konsekvenser i form av 

dödade eller skadade är den mest vanliga kategorin, då den representeras i 32 av 125 

bilder. Nästan lika vanligt är det med bilder som visar kriget som politik. Men den 

kategorin dominerar inte alls lika tydligt i bild som i text. Den tredje mest 

representerade motivkategorin är bilder av intervjupersoner. Att få bilder hamnar 

under kategorin flyktingar var inte överraskande, då vårt resultat visar att få artiklar 

har detta huvudfokus i text.  

 

Motivkategori Aft. DN Exp. GP SvD Syd. Totalt 
Skador, döda 5 6 5 1 11 4 32 
Kriget som politik 4 8 5 3 6 1 27 
Intervjuperson 6 1  7 4 

 
3 21 

Militär operation  2  5  1  4 3 1 16 
Protester, 
demonstrationer  1  2 

 
3 1  1 8 

Informativ bild 
 

2 4 
  

2 8 
Krigets vardag 

  
3 1  3 

 
7 

Flyktingar   
  

   1 5 6 
              

 Antal bilder 18 24 25 16 25 17 125 
Tabell 2. Tabellen visar bildernas motivkategori totalt samt per tidning. 

 

I Tabell 3 redovisas vilken typ av aktör som får mest utrymme i text i form av 

pratminus. Resultaten varierar mellan tidningarna, men sett till det totala antalet 

pratminus är politiker den aktör som kommer till tals mest. Sekundärt mest utrymme 

sett till alla tidningar får gruppen experter tätt följt av gruppen civila. I Aftonbladet, 

Expressen och Dagens Nyheter är politiker utanför Syrien den typ av aktör som får 

komma till tals mest. I Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet är experter de 

aktörer som får komma till tals mest, och i Sydsvenskan är det gruppen civila. 
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Tabell 3. Tabellen visar aktörer som får uttala sig genom pratminus totalt samt per tidning. 

 

Tabell 4 visar resultatet av vilka aktörer som får synas på bild. Gruppen civila är den 

mest förekommande på bilderna då denna aktör syns i en tredjedel av fallen. Hälften 

så stort utrymme får gruppen politiker samt expert/forskare. Resultatet för vilka 

aktörer som får synas mest på bild och vilka som får komma till tals mest i texten ser 

alltså olika ut – civila får störst utrymme på bild medan politiker får störst utrymme i 

text. Politiker är visserligen den sekundärt mest förekommande aktören som visas på 

bild. Expressen och Göteborgs-Posten avviker från tidningarnas sammanlagda 

resultat, då den mest förekommande aktören på bilderna i dessa tidningar är 

expert/forskare vilka visas i 8 av 21 respektive 6 av16 fall. Detta överensstämmer 

med artiklarnas textinnehåll, då expert/forskare får mest utrymme även där. 

 

 

 

 

 

 

 

Aktörer i text Aft.  DN Exp. GP SvD Syd. Totalt 
Politiker utanför 
Syrien 20 16 15 22 12 8 93 
Expert 4 5 4 24 21 

 
58 

Civil 4 4 12 6 7 19 52 
FN 

 
 1 1  1 17 5 25 

Annan organisation     1  2 1 7 11 
Syrisk opposition  1    2  4 

 
3 10 

Läkare  1   1 
 

5 1 8 
Syriska regimen       3 3 

 
6 

Annan 
 

  1 
 

  5 6 
Journalist   

 
1 

 
4 

 
5 

Hjälporganisation     
 

   3 
 

3 
            

 
  

Antal citat totalt 30 26 38 62 73 48 277 
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Aktörer på bild Aft. DN Exp. GP SvD Syd. Totalt 
Civila  6 6 6 2  11 9  40 
Politiker  6 6  4  3  3  2 24 
Expert/forskare 2 2 8 6 4 1 23 
Syrisk opposition till regimen 4 2 1 2 4 1 14 
Bashar al-Assad 

 
3 1 

 
2 

 
6 

FN   2    2 2   6 
Övriga      1  1    2 4 
Hjälporganisation/läkare   1   

 
1   2 

Syriska sympatisörer till regimen 
 

1 
    

1 
Övriga organisationer/grupper     

  
  

 
0 

              
 Antal aktörer totalt 18 23 21 16 27 15 120 

Tabell 4. Tabellen visar aktörer som syns på bilderna totalt samt per tidning. 

 

I nedanstående Tabell 5 redovisas om artiklarna behandlar gasattacken som ett 

faktum, eller som obekräftad information. Resultatet visar att 19 av 82 artiklar skriver 

om gasattacken utan att ifrågasätta informationen om att den inträffat. Hälften av 

artiklarna beskriver gasattacken som en händelse vilken kan ha inträffat men att 

uppgifterna inte är bekräftade.  22 artiklar berör inte gasattacken. 

 

Beskrivs attacken som ett faktum? Aft. DN Exp. GP SvD Syd. Totalt 
Uppgifterna är inte bekräftade 2 9 6 9 9 6 41 
Artikeln behandlar inte detta 2 4 1 6 5 4 22 
Den beskrivs som ett faktum 5 4 2 3 1 4 19 

        Antal artiklar totalt 9 17 9 18 15 14 82 
Tabell 5. Tabellen visar om artiklarna beskrev gasattacken som ett faktum eller som obekräftad 

information, totalt samt per tidning. 

 

Tabell 6 presenterar vem eller vilka journalisterna ger skulden för gasattacken. I 

samtliga artiklar som behandlar skuldfrågan antyds den syriska regimen vara skyldig. 

Ett fåtal artiklar skuldbelägger oppositionen, men i dessa artiklar diskuteras även om 

regimen är skyldig. Ingen artikel beskriver oppositionen som ensamt skyldig till 

dådet. 
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Vilka pekas ut som skyldiga? Aft. DN Exp. GP SvD Syd. Totalt 
Syriska regimen  6 12 7 5 1 7 38 
Nej, ingen beskrivs som skyldig 1 1 1 5 8 1 17 
Regimen och motståndare till 
regimen 

 
2 

 
2 1 2 7 

Motståndare till syriska regimen 
      

0 
Annan 

      
0 

        Antal artiklar totalt 9 17 9 18 15 14 62 
Tabell 6. Tabellen visar om artiklarna pekar ut skyldiga till gasattacken, i de artiklar där gasattacken 

behandlas. 

 

Den kvantitativa undersökningen visar att många olika dödstal anges i artiklarna. Allt 

från 300 - 1729 personer uppges ha omkommit i attacken och dessa siffror är utbredda 

över hela den undersökta perioden. I samtliga tidningar anges olika dödstal oberoende 

av hur många dagar som passerat efter attacken. Ibland anges inget dödstal i siffror 

utan det skrivs att "hundratals" eller "tusentals" människor har dött och andra gånger 

anges inget dödstal alls.  

 

3.2 Kvalitativt resultat 

Nedan följer det kvalitativa resultatet av de sju undersökta artiklarna. De presenteras 

enskilt efter de undersökta kategorierna; huvudfokus, fokus och vinkling, källor och 

aktörer, språklig gestaltning, kritik mot regimen, dödstal, dold argumentering samt 

anmärkningsvärt. Bilderna som analyseras finns bifogade i Bilaga 2.  

 

3.2.1 Världen i raseri efter attacken i Syrien - 1300 uppges döda  
Patrik Ekström & Andreas Söderlund, Aftonbladet, 22 augusti 

 

Huvudfokus 

Den här artikeln är placerad i kategorin krigshändelse då den beskriver gasattacken ur 

olika perspektiv.  

 

Fokus och vinkling 

Artikeln är publicerad dagen efter gasattackens inträffande. Uppslaget som artikeln är 

publicerad på har ett Syrien-tema med rubriken ”’Syftet var förintelse’”. Mitt i 
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uppslaget är en stor bild publicerad, vilken föreställer döda barn, inlindade i vita 

lakan. Bilden är tagen på nära håll och barnens livlösa ansikten är tydliga. Rubriken 

för den undersökta artikeln lyder ”Världen i raseri efter attacken i Syrien – 1300 

uppges döda”. Dessa rubriker tillsammans med bilden på de döda barnen ger ett starkt 

intryck.  

 

Något som journalisterna väljer att lyfta fram redan i ingressen är att svenske Åke 

Sellström leder den FN-inspektion som ett 30-tal länder kräver ska genomföras 

omedelbart av området där attacken inträffade. Vidare diskuteras huruvida regimen är 

skyldig till attacken.  

 

Källor och aktörer 

Aktörer som kommer till tals genom pratminus är politiker, experter, en sjuksköterska 

på plats samt ledaren för en oppositionsgrupp till regimen. De politiker som får mest 

utrymme och kommer till tals genom pratminus är alla kritiska till den syriska 

regimen. De gånger som regimen och Ryssland, vilka stödjer regimen, benämns i 

brödtexten skrivs delar av deras uttalanden inom citattecken, vilket skapar en känsla 

av att journalisten inte håller med. Det som ligger till grund för artikelns inledande, 

målande beskrivning av brottsplatsen är privata bilder och filmklipp från syrier på 

plats. En stor del av informationen i artikeln, inklusive pratminus, är tagen från olika 

nyhetsbyråer.  

 

Språklig gestaltning  

Journalisterna är sparsamma med starka ord, bortsett från rubrikerna ”Syftet var 

förintelse” samt ”Världen i raseri efter attacken i Syrien – 1300 uppges döda”. Istället 

får de citerade personerna ett stort utrymme för att skapa drama. Bland annat kallar 

oppositionsledaren George Sabra attacken för ”nådastöten som dödar alla 

förhoppningar om en politisk lösning i Syrien”. Ett annat citat som exemplifierar 

artikelns hårda ton och vinkel, där Storbritanniens utrikesminister William Hague 

riktar stark kritik mot den syriska regimen, är detta: 

 

Jag hoppas att det här blir en väckarklocka för dem som har stött Assad-

regimen, att de inser dess mordiska och barbariska natur.  

   (Ekström & Söderlund, Aftonbladet, 2013-08-22)   
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Direkt efter detta citat står det "även Sverige är ett av 30-talet länder som ställer sig 

bakom kraven", vilket kan uppfattas som att alla de 30 länderna står bakom Hagues 

tyckande. Men det länderna egentligen står bakom är FN:s krav om en inspektion av 

det gasdrabbade området.  

 

Kritik mot regimen 

Även om journalisten är försiktig med att beskriva några skyldiga bakom attacken så 

får personerna i artikeln uttala sig mycket dömande. Ett exempel är ett citat från 

George Sabra, ledare för Syriens nationella råd. 

 

Det är inte första gången regimen använt kemiska vapen, men dagens brott 

utgör en vändpunkt. Den här gången var syftet förintelse, inte terror.   

   (Ekström & Söderlund, Aftonbladet, 2013-08-22)   

 

En del av detta citat lyfts även fram i rubriken för hela uppslaget. Att journalisten 

väljer att låta orden "Syftet var förintelse" stå överst på sidan ger citatet stor slagkraft 

och artikeln får en tydlig vinkel. 

 

Dödstal 

Gasattacken är fortfarande inte bekräftad vilket framgår då journalisten beskriver 

attacken som "misstänkt". Journalisterna saknar säkra källor om vem eller vilka som 

ligger bakom attacken och hur många personer som omkommit. Ändå skrivs dödstalet 

ut som ett faktum på vissa ställen i artikeln och det uppges redan i rubriken att 1300 

personer dött och senare i ingressen att det är "över 1300 döda".  Bakom dessa 

uppgifter står oppositionsledaren George Sabra, vilket gör att journalisternas källkritik 

till dödstalet kan ifrågasättas.  

 

Dold argumentering  

En del citat från regimen och Ryssland vävs in i brödtexten och skrivs sedan ut till 

häften med citationstecken. Ett exempel är detta:  
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Regimen medger att armén utförde en attack mot rebellfästen i går, men kallar 

i ett uttalande uppgifterna om att kemiska vapen använts ”ogiltiga och helt 

ogrundade”. 

   (Ekström & Söderlund, Aftonbladet, 2013-08-22)   

 

Att skriva på detta sätt kan uppfattas som att journalisterna inte håller med personen 

bakom citatet och att informationen inte stämmer. Detta kan vara ett sätt att skriva 

som leder läsarens uppfattning om vem som är skyldig.  

 

Anmärkningsvärt 

Liksom flera av de undersökta artiklarna som lyfter konflikten till en internationell 

nivå finns det en dramaturgi i texten där Syrien verkar vara i konflikt med resten av 

världen. Omvärldens syn på konflikten i Syrien ligger i fokus. Detta syns även i 

rubriken där "världen" beskrivs som en enhetlig grupp i relation till Syrien. 

 

3.2.2 Attacken väcker avsky i världen  
Anna K Eriksson, Svenska Dagbladet, 22 augusti 

 

Huvudfokus  

Denna artikel är placerad under kategorin krigshändelse. Artikeln publicerades dagen 

efter att gasattacken inträffade och fokuserar på rapporteringen kring vad som hänt.  

 

Fokus och vinkling 

Denna artikel är en del av ett helt uppslag om Syrienkonflikten. Här med rubriken 

”Attacken väcker avsky i världen”. Tre känslomässigt starka bilder från kriget har fått 

plats på tidningens uppslag. I bildtexterna och ingressen anklagas regimen för att vara 

skyldig till gasattacken. Där står även att 1300 personer har omkommit i dådet enligt 

oppositionsgrupper. Vid en snabb anblick kan dessa påståenden ge intrycket av att 

journalisten väljer oppositionens parti, men i brödtexten är det inte lika tydligt. 

 

Journalisten inleder artikeln genom att sätta in läsaren i en scen, vilken hon beskriver 

utifrån bilderna från gasattacken. Med detta som utgångspunkt får sedan läsaren följa 

olika aktörers tankar gällande händelsen. 
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Kvinnor, män och barn vrider sig i smärtor och deras kroppar har drabbats av 

ryckningar. Många har svårt att andas, och på en del syns tydligt fradga runt 

luftvägarna. En del ser ut att vara döda, och kroppar ses insvepta i vita lakan.   

    (Eriksson, Svenska Dagbladet, 2013-08-22) 

 

Källor och aktörer  

Journalisten låter konsekvent forskare och experter få uttrycka sina tankar och vetskap 

om attacken, istället för att fylla ut artikeln med egna tankar vilket syns i många 

artiklar. Något som skiljer denna artikel från många andra i undersökningen är att 

politiker inte får särskilt stort utrymme, utan fokus ligger på forskare och experter.  

 

Språklig gestaltning  

Journalisten använder sig mestadels av neutrala ord vilket gör artikeln lättläst och 

trovärdig. Det förekommer dock vissa värdeladdade uttryck så som "kraftiga 

bombregn" och "händelsen har väckt stor avsky och förfäran". Rubriken lyder 

"Attacken väcker avsky i världen".  

 

Kritik mot regimen 

Regimen anklagas för att vara skyldig till gasattacken, trots att informationen ännu 

inte är bekräftad.  

 

Dödstal 

I brödtexten nämns att dödstalet inte är säkerställt och att det är svårt att få oberoende 

källor. Journalisten anger att dödstalet varierar mellan 100 och 1300 beroende på 

vilken källa som uttalat sig. I bildtexten väljer journalisten ändå att ange att 1300 

personer omkommit, med reservation för att "dödssiffrorna varierade under 

gårdagen". 

 

Dold argumentering 

Att Assadregimen pekas ut som skyldig till dådet vilket försvårar möjligheten för 

läsaren att dra egna slutsatser. Men i denna artikel får regimen komma till tals löpande 

i texten på samma sätt som oppositionsgrupperna, vilket gör de olika parterna mer 

jämställda och öppnar upp för eget antagande.  
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Anmärkningsvärt 

Innehållet i den här artikeln är i princip det samma som i de andra undersökta 

artiklarna från samma dag, då journalisten försöker beskriva vad som inträffat. I 

denna artikel lyckas journalisten att förmedla innehållet i en logisk ordning. 

Beskrivningen följer en röd tråd då journalisten lyckas sätta in hämtade citat och 

information i ett sammanhang som blir förståeligt för läsaren. Andra artiklar vi 

undersökt från samma dag har identiska citat och redovisar samma källor, men lyckas 

inte sätta in dessa i en lika tydlig kontext. 

 

Bilder 

Bild 1 (Eriksson, Svenska Dagbladet, 2013-08-22) är artikelns största bild och visar 

krigets konsekvenser då civila tar hand om skadade personer. Bilden vittnar om 

förödelsen som beskrivs i inledningen till artikeln. Den är tagen ovanifrån utan att 

någon som syns på bilden tycks vara medveten om kameran, vilket gör att bilden inte 

känns arrangerad utan tagen ur verkligheten. Att bilden är av dålig kvalité förstärker 

den dokumentära känslan av lidande. Denna bild känns verklig, närgången och 

ocensurerad vilket gör den uppseendeväckande. Den visar mer tragedi än någon 

annan bild vi undersökt. 

 

Bild 2 (Eriksson, Svenska Dagbladet, 2013-08-22) är en typisk bild för 

Syrienkonflikten den 22 augusti. Bilderna med uppradade, vita inlindade, döda 

kroppar är återkommande i artiklarna för undersökningen. På denna bild går en 

levande man med munskydd runt bland de döda kropparna, vilket skapar en konstrast 

mellan liv och död. Inte på någon av dessa tre ovanstående bilder ser personerna på 

fotografiet in i kameran. Detta är typiskt för majoriteten av de analyserade bilderna 

från Syrienkonflikten som föreställer offer och drabbade på krigsplatsen. 

 

Bild 3 (Eriksson, Svenska Dagbladet, 2013-08-22) visar en ung pojke som sitter 

ensam och gråter och som enligt bildtexten är överlevande från området. Även denna 

bild är mycket dramatisk då pojkens ledsna uttryck hamnar i centrum för bilden. 

Bilden är passande till texten, som nämner att många av de utsatta är barn och 

kvinnor.  
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3.2.3 Helvetet på jorden  
Arne Lapidus, Expressen, 22 augusti 

 

Huvudfokus 

Även denna artikel är placerad i kategorin krigshändelse, den behandlar gasattacken 

och diskuterar kring omständigheterna.  

 

Fokus och vinkling 

Denna artikel är iögonfallande med rubriken "Helvetet på jorden" och bilder av döda 

människor. Underrubriken som följer är ”Oppositionen: 1300 dödades i regimens 

nervgasattack”. En stor bild i mitten av uppslaget visar uppradade döda män. Bilden 

bredvid föreställer en äldre man som bär på en död flicka. En bit in i ingressen 

övergår fokus till Åke Sellström.  

 

Rader av döda barnkroppar utan spår av sår eller blod. Allt tyder på en massiv 

giftgasattack. De skrämmande bilderna från Syrien skakar världen och FN:s 

säkerhetsråd höll krismöte i natt. Det här kan bli den gnista som utlöser ett 

internationellt ingripande i det syriska inbördeskriget – och den svenske 

vapeninspektören Åke Sellström kan hålla avgörandet i sin hand. 

     (Lapidus, Expressen, 2013-08-22) 

 

Källor och aktörer 

En stor del av informationen i artikeln är hämtad från olika nyhetsbyråer. De citat 

journalisten valt att publicera är främst uttalanden av forskare och experter, men även 

en oppositionsledare och en aktivist samt olika politiker får utrymme. Även 

Expressens chefredaktör Thomas Mattsson kommenterar publiceringsbeslutet 

gällande bilderna och journalisten till artikeln är synlig i texten. Det är på vissa ställen 

svårt att skilja på fakta och journalistens egna åsikter, då hans reflektioner vävs in i 

artikeln. Ett exempel på detta är citatet nedan: 
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Den här gången kan han snabbt bevisa sin oskuld genom att låta FN-

inspektörerna med Åke Sellström i spetsen åka till Ghouta. Skulle den syriske 

presidenten vägra, finns det all anledning för omvärlden att tro på 

oppositionens uppgifter. 

     (Lapidus, Expressen, 2013-08-22) 

 

Språklig gestaltning  

Rubriken ”Helvetet på jorden” utmärker sig från det annars relativt neutrala språk 

som artikeln är skriven i. Några andra uttryck som också utmärker sig är   

"al-Assad blånekar", "början till slutet", "nya spelregler", "domedagsvapen" samt 

"grym och despotisk".  

 

Kritik mot regimen 

Ett resonemang om huruvida regimen är skyldig till gasattacken genomsyrar hela 

artikeln. I underrubriken pekas regimen ut som skyldig och senare i artikeln finns ett 

citat av oppositionsledaren George Sabra publicerat, där han säger att ”syftet var 

förintelse”. Som motvikt till detta hänvisar journalisten till experter som anser att det 

vore konstigt om al-Assad skulle ta till kemiska stridsmedel i ”det läget”. 

 

Dödstal 

Utmärkande för denna artikel är att journalisten diskuterar svårigheten att lita på 

informationen om attacken, särskilt gällande de varierande dödssiffrorna som 

skribenten anger är mellan 100-1300 dödsoffer. Trots detta är journalisten oförsiktig 

med att använda sig av dödstalet 1300, som bland annat anges i underrubriken.  

 

Dold argumentering 

Artikeln är inte särskilt öppen med att låta läsaren dra egna slutsatser. I underrubriken 

”Oppositionen: 1300 dödades i regimens nervgasattack” tar journalisten ett 

ställningstagande genom att låta oppositionen ge regimen skulden. Ett annat exempel 

då journalisten skriver läsaren på näsan är då han uttrycker att ”al-Assad blånekar – 

som så ofta förr när hans regim anklagas för övergrepp". Här är journalisten mycket 

tydlig med sin egen ståndpunkt då påståendet om att regimen blånekar är journalistens 

egna tankar. 
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Bilder 

Bild 4 (Lapidus, Expressen, 2013-08-22) föreställer en äldre man som bär på en död 

flicka. Den utmärker sig av samma anledning som föregående bild, då fotografiet är 

taget på nära håll. Denna bild är en av de mest uttrycksfulla i undersökningen. 

Kontrasten mellan den levande mannen och den döda flickan, med mannens plågade 

ansiktsuttryck och flickans stillsamma, gör bilden känslomässigt berörande. 

 

Bild 5 (Lapidus, Expressen, 2013-08-22) är publicerad i mitten av uppslaget och visar 

uppradade döda män. De har bar överkropp och händerna lagda över varandra på 

bröstet. Till skillnad från många andra bilder av döda människor från kriget så 

utmärker sig denna då kropparna inte är insvepta i lakan och deras ansikten syns i 

bild. Expressens chefredaktör Thomas Mattsson motiverar publiceringen av dessa 

bilder i brödtexten som att de är "hemska men viktiga" och att "världen måste få 

veta". 

 

3.2.4 Obamas gräns har passerat  
Anders Clark, Aftonbladet, 26 augusti 

 

Huvudfokus  

Citatet nedan visar hur journalisten lyfter konflikten från Syrien till att bli en fråga för 

hela världen. Så inleder journalisten en av artiklarna med huvudfokus internationell 

politik. 

Syrien nekar, USA hotar, Ryssland och Iran varnar. Inbördeskriget har blivit 

en global maktkamp. 

      (Clark, Aftonbladet, 2013-08-26) 

 

Fokus och vinkling 

Högst upp på tidningssidan står rubriken ”Obamas gräns har passerats”. Nedanför 

denna är en stor närbild på president Barack Obama publicerad. Till höger om Obama 

har Åke Sellström fått plats på en bild och på en tredje två sörjande syrier. Bilderna 
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till artikeln är mycket talande för journalistens prioritering av aktörer i texten och 

representerar deras maktposition i konflikten.   

Nyheten i artikeln är att FN:s inspektörer har fått tillstånd att undersöka området där 

gasattacken ägde rum. Men det som hamnar i fokus är att Obamas "röda linje" 

gällande användandet av kemiska stridsmedel har överskridits, vilket rubriken syftar 

till. Även svenske FN-inspektören Åke Sellström får stort utrymme i artikeln och 

beskrivs som en avgörande person för världspolitiken.  

 

Striderna i Syrien har blivit en global maktkamp – svenske Åke Sellström, 64, 

är mitt i hetluften. 

    (Clark, Anders, Aftonbladet, 2013-08-26) 

 

I citatet ovan exemplifieras hur journalisten väljer att fokusera på den svenska 

kopplingen till konflikten. I förgrunden står Obama och Sellström, medan läget i 

Syrien hamnar i bakgrunden.  

 

Källor och aktörer 

Denna artikel representerar den vanligt förekommande gestaltningen av kriget ur ett 

amerikanskt perspektiv. Men även chefen för Irans väpnade styrkor, Massoud 

Jazayeri, får uttala sig i artikeln. Han "skickar en varning västerut" och avråder en 

militär aktion i Syrien för att undvika ett tragiskt misstag. Journalisten låter sitt eget 

tyckande ta plats i artikeln genom att till exempel skriva "vad som bedöms vara den 

trovärdigaste rapporten", vilket det saknas källa för. Även i denna artikel är mycket 

hämtat från nyhetsbyråer.  

 

Språklig gestaltning  

Journalistens språk i artikeln är tillspetsat och ord som "global maktkamp", "hetluft", 

"natten till onsdag small det", "hänsynslöst", "tragiskt misstag" och "digra 

konsekvenser" dramatiserar det egentliga innehållet och avslöjar journalistens egen 

uppfattning.  
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Kritik mot regimen 

I ett avslutande citat som sätter slutkläm i artikeln får William Hague komma till tals 

och uttrycka sin kritik mot den syriska regimen som säger att "Vi är säkra på att det 

var Assadregimen som utförde den är storskaliga kemiska attacken". 

 

Dödstal 

I artikeln finns inget specifikt dödstal angivet utan här anges endast att ”hundratals 

dog och tusentals skadades” till följd av gasattacken.  

 

Dold argumentering 

Journalisten lämnar öppet för läsaren att dra egna slutsatser fram till slutklämmen då 

William Hague säger att de är säkra på att det var regimen som utförde dådet.   

 

Anmärkningsvärt 

I denna artikel är det intressant hur författaren jobbar med kontraster. Obama och 

Sellström får vara huvudpersoner i artikeln trots att Obama kan vara världens 

mäktigaste person och Sellström är relativt okänd. Eller så som att journalisten tar ned 

konflikten på en lokal nivå där inspektören från Umeå framställs som en avgörande 

person i konflikten. 

 

Bilder 

Bild 6 (Clark, Aftonbladet, 2013-08-26) som får störst plats i uppslaget föreställer 

president Barack Obama, där han framställs ur ett grodperspektiv. Bilden är tagen när 

Obama talar och sträcker ut armen, vilket får honom att se ut som en person med 

mycket makt. Denna bild representerar gruppen med motivkategori kriget som politik.  

 

I Bild 7 (Clark, Aftonbladet, 2013-08-26) framställs Åke Sellström där han kommer 

gående mot kameran med sin grupp av FN-inspektörer bakom sig. Han är 

fotograferad rakt framifrån och ser in i kameran. Även denna bild är placerad i 

kategorin kriget som politik.  

 

På Bild 8 (Clark, Aftonbladet, 2013-08-26) porträtteras en sörjande man och kvinna 

från ett fågelperspektiv, sittandes på huk bredvid döda kroppar och med ansiktena 

dolda. 	    
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3.2.5 Kerry: Regimen har förstört spår av kemiska vapen  
Nathan Shachar & Clas Svahn, Dagens Nyheter, 27 augusti 

 

Huvudfokus  

Denna artikel har huvudfokus på internationell politik. Detta då artikeln fokuserar på 

USA:s utrikesminister John Kerrys kritik mot den syriska regimen. 

 

Fokus och vinkling 

Artikeln är publicerad över ett uppslag, den vänstra sidan med text och den högra med 

bilder. Rubriken ”Kerry: Regimen har förstört spår av kemiska vapen” genomsyrar 

artikelns vinkel. Trots att artikelförfattarna beskriver hans uttalande som ett "hårt 

angrepp mot regimen" så får han stor plats i rubrik, ingress och brödtext. Kerry får 

även synas på en av fyra tillhörande bilder till artikeln.  

 

Källor och aktörer 

På vissa ställen är journalisterna otydliga med varifrån de hämtat information. Till 

exempel inleder de artikeln med att hänvisa till ett TV-sänt uttalande utan att 

förtydliga vilket, och på ett annat ställe skriver de "experter understryker" utan vidare 

förklaring om vilka experterna är. De aktörer som får komma till tals är politiker, 

experter och FN. Journalisterna hänvisar även till en kommuniké från det syriska 

propagandaministeriet. 

 

Språklig gestaltning  

Journalisterna skriver lättförståeligt utan värdeladdade ord. I ingressen refererar de 

dock till Kerrys uttalande gällande bevisen för att regimen använt kemiska vapen. Då 

det står att bevisen är "ovedersägliga" kan det uppfattas som att journalisterna tar 

ställning i skuldfrågan. 

 

Kritik mot regimen 

John Kerry får stort utrymme i artikeln för att framföra kritik mot al-Assadregimen. 

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrovs får dock i ett kortare uttalande, gällande att 

bilder och filmer från gasattacken skulle vara förfalskade, framföra motkritik. Men 
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denna motkritik får inte stort utrymme då journalisten sedan låter Vita husets 

talesman Jay Carney få ordet.  

 

Dödstal 

Dödstalet behandlas inte i denna artikel.  

 

Dold argumentering 

I rubriken får läsaren ta del av Kerrys kritik mot regimen och trots att journalisterna 

har flera olika källor följer artikeln samma spår, vilket gör att möjligheten krymper 

för läsaren att dra egna slutsatser. Ett citat från Kerry som för läsaren in på ett visst 

spår är detta:  

 

Syriens vägran att ge tillgång till området och att man har fortsatt beskjuta 

platsen där attacken med kemiska vapen ägde rum är ett tecken på att regimen 

har något att dölja. Så beter sig inte en regering som inte har något att dölja. 

  (Shachar, Nathan & Svahn, Clas, Dagens Nyheter, 2013-08-27) 

 

Bilder 

Bild 9 (Shachar, Nathan & Svahn, Clas, Dagens Nyheter, 2013-08-27) är ett fotografi 

på John Kerry från en presskonferens, vilket är taget rakt framifrån när han tittar rakt 

in i kameran och talar.  

 

3.2.6 En stunds paus från rädslan för nya våldsdåd  
Jenny Gustafsson, Sydsvenskan, 30 augusti 

 

Huvudfokus  

Den här artikeln är en av sex i vår kvantitativa undersökning som fokuserar på 

flyktingsituationen. 

 

Fokus och vinkling 

Denna artikel inleder som få andra; ”Nu kan hotet av ett militärt angrepp från USA 

och dess allierade få nya grupper att fly.”. Då USA vanligtvis inte målas upp som 

skyldiga för något är detta ett ovanligt perspektiv för artiklarna den undersökta 
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perioden. Även bilderna skiljer sig från många andra i undersökningen, då de ger ett 

gladare intryck. De föreställer privatpersoner, fotograferade ute i solen, som ler och 

tittar in i kameran. 

 

Reportern har själv varit på plats i Libanon vilket är ovanligt i nyhetsrapporteringen 

gällande Syrien under den undersökta perioden. Detta tar sig uttryck då artikeln ger 

utrymme åt civila och deras perspektiv, vilket gör att den mer liknar ett reportage än 

en typisk nyhetsartikel. Att reportern varit på plats gör att artikeln blir mer 

sammanhållen och det finns en röd tråd för läsaren att följa. 

 

Källor och aktörer 

Den främsta informationskällan till artikeln är syriska flyktingar som flytt över 

gränsen till Libanon, vilka journalisten intervjuat på plats. Också UNHCR får göra ett 

uttalande gällande flyktingsituationen.  

 

Språklig gestaltning  

Journalisten låter de intervjuade personerna sätta avtryck i artikeln språkmässigt och 

innehållsmässigt då det är många citat medtagna. Hon målar genom hela texten upp 

beskrivande scener som denna: 

 

Den slitna bussen stannar till vid vägkanten, strax efter gränskontrollen. Fyra 

kvinnor lastar av sin packning: filtar, kläder och påsar fyllda med linser och 

kryddor. 

     (Gustafsson, Sydsvenskan, 2013-08-30) 

 

Kritik mot regimen  

I denna artikel riktas ingen kritik mot Assadregimen, utan folket uttrycker snarare sin 

rädsla för osäkerheten i landet och för vad som skulle hända om USA skulle attackera.  

 

Dödstal 

Dödstalet behandlas inte i denna artikel.  
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Dold argumentering 

Läsaren erbjuds att dra egna slutsatser utifrån flyktingarnas historier och perspektiv, 

vilka förmedlas i artikeln. Även om journalistens eget ställningstagande inte framgår 

då det är källorna som får uttrycka sin åsikt, så är aktörerna som kommer till tals 

eniga om att ett ingripande från USA är negativt för landet, vilket är ett perspektiv 

som inte möter konkurrens i artikeln. 

 

Anmärkningsvärt 

Artikeln skiljer sig också från majoriteten av de undersökta artiklarna då det inte är 

den syriska regimen som målas upp som skyldig till gasattacken, eller de civila som 

offer. Istället beskrivs Syrien i denna artikel som ett enat land. Personerna som får tala 

i artikeln beskriver istället en rädsla för hur konflikten skulle kunna utvecklas om 

USA går in i landet. Detta perspektiv är ovanligt i nyhetsrapporteringen om 

Syrienkonflikten, då det är vanligare att det diskuteras i artiklarna vad som händer om 

USA inte ingriper. Diskussionen om att omvärlden måste agera tas då för givet. 

 

Jag vill trots allt inte lämna Syrien. Det finns inget värre än att lämna sitt land. 

Inte ens döden. Även om vi lever med mycket död just nu. 

     (Gustafsson, Sydsvenskan, 2013-08-30) 

 

I detta citat får en syrisk student beskriva sin kärlek till Syrien. Denna bild av landet 

går inte att läsa om i någon annan av de undersökta artiklarna. Det är ett effektfullt 

citat då den syriske medborgaren får komma till tals som en medborgare i sitt 

hemland, och inte endast som offer i det krigsdrabbade Syrien. De syriska 

medborgarna får vara subjekt istället för objekt. När journalisten lägger ramen för vår 

läsning på en individ- och vardagsnivå blir det enklare för läsaren att relatera till 

innehållet i texten. 

 

Bilder      

Till skillnad från många andra artiklar i undersökningen så visar inte Bild 10, Bild 11 

och Bild 12 (Gustafsson, Sydsvenskan, 2013-08-30) krig eller lidande. De föreställer 

syrier som korsat landsgränsen till Libanon. Bilderna är tagna i dagsljus och 

människorna på bilderna ser in i kameran, vilket gör bilderna glada och lättsamma. 
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Genom att bara se på bilderna går det inte att utläsa att de porträtterade personerna 

föreställer flyktingar som flytt från ett krig.  

 

3.2.7 Svaret: Lögn  
Kassem Hamadé, Expressen, 31 augusti 

 

Huvudfokus 

Denna artikel utmärker sig i den kvantitativa undersökningen då det är den enda 

artikeln med huvudfokus på civila i Syrien och krigets vardag. 

 

Fokus och vinkling 

Rubriken och ingressen fokuserar på Assadregimen och lyfter nyheten att de i ett 

uttalande hävdar att USA:s uttalande om deras inbladning är falsk. Huvudfokus ligger 

dock på vardagen som pågår i Syrien trots kriget, då Expressen har en reporter på 

plats som pratat med lokalbefolkningen. Artikeln lägger sig tydligt på en individnivå 

genom att bygga artikeln kring medborgarnas uttalanden och egna tankar om kriget. 

Den största bilden till artikeln är en på reportern själv, på plats i Syrien, och tre 

mindre bilder föreställer glada människor sittandes på en restaurang.  

 

Källor och aktörer 

Artikeln baseras på intervjuer som journalisten gjort med lokalbefolkningen i Syrien. 

I slutet av artikeln hänvisas kort till ett uttalande av Syriens utrikesdepartement i 

Damaskus.  

 

Språklig gestaltning  

Språket är målande och mer skildrande än i många andra artiklar vilket förklaras av 

att journalisten varit på plats. Lukter, ljud och andra känslor är beskrivna som ”söta 

doften av tobak” och ”ljumma sommarnatten”. ”Enkel matematik” och ”lugnet före 

stormen” är andra uttryck som förekommer i artikeln vilka gör journalistens roll mer 

synlig i texten. 
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Kritik regimen 

Artikeln är en av få i undersökningen som inte förmedlar någon kritik mot 

Assadregimen. Då det syriska folket främst sätter prägel på innehållet riktas kritiken 

snarare mot väst. I artikeln går att läsa: 

 

Hon tror inte på uppgifterna – som USA i går kväll sade sig ha bevis för – om 

att regimen använt kemiska vapen mot sitt folk. Hon tror också att Barack 

Obamas hot är tomma.  

 

– Jag ber till Gud för att USA inte bombar oss. Vi gillar inte krig, vi vill ha 

fred. Men om han fattar beslut om att angripa oss kommer vi att försvara oss, 

säger Sana. 

     (Hamadé, Expressen, 2013-08-31) 

 

Dödstal 

Dödstalet behandlas inte i denna artikel.  

 

Dold argumentering 

Denna artikel kan få läsaren att se konflikten ur ett annat perspektiv än det som 

vanligtvis förmedlas – med väst i fokus och regimen som skyldiga. Att citaten bygger 

på lokalbefolkningens uttalanden kan göra innehållet mer trovärdigt, men samtidigt 

bygger journalisten vidare på dessa yttranden med målande beskrivningar och egna 

intryck, vilket kan vara en dold argumentering för deras perspektiv. 

 

Anmärkningsvärt 

Att journalisten varit på plats i Syrien och själv talat med källorna gör artikeln mer 

sammanhållen och det finns en röd tråd, ett inifrånperspektiv som saknas i många 

andra. Expressen tydliggör detta genom att låta deras egen reporter få synas på den 

största bilden i artikeln. 
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3.3 Analys 

Det kvalitativa resultatet bekräftar vad som framkom i den kvantitativa 

undersökningen, att huvudfokus i rapporteringen ligger vid att framställa konflikten 

utifrån ett internationellt makroperspektiv. Artiklar som fokuserar på 

flyktingsituationen eller kriget som vardag i Syrien är inte alls lika vanliga. I den 

kvalitativa undersökningen konstateras att den amerikanska presidenten Barack 

Obama, Storbritanniens utrikesminister William Hague, USA:s utrikesminister John 

Kerry, ledaren för Syriens nationella råd George Sabra, samt FN:s vapenexpert Åke 

Sellström är återkommande aktörer i många artiklar. Det är ofta samma citat och 

källor som återanvänds i artiklarna.  

 

Resultatet från den kvalitativa undersökningen visar att i de flesta artiklar förekommer 

värdeladdade ord och uttryck, vilket enligt Bengt Nerman (1988, 51) dramatiserar 

nyheten. Detta är vanligt förekommande i rubrik och ingress. "Helvetet på jorden" är 

ett exempel på en artikel där journalisten valt att dramatisera rubriken med hjälp av 

värdeladdade ord, vilket avslöjar journalistens perspektiv på konflikten. I artikeln 

"Obamas gräns har passerat" använder sig journalisten av uttryck som "hetluft", 

"tragiskt misstag" och "digra konsekvenser". Enligt teori om medieretorik är denna 

typ av gestaltning ett sätt för journalisten att närma sig läsaren.  

 

Resultatet visar att civila och drabbade är de aktörer som får synas mest på bild, 

medan politiker får störst utrymme i nyhetstexten tätt följt av grupperna experter och 

civila. Dessa resultat kan jämföras med de som Kurt Johannesson fick i sin 

undersökning om Kuwaitkriget. Hans slutsats är att politiker ofta är duktiga på att 

uttala sig kort, koncist och kraftfullt och får därför stort utrymme i 

krigsrapporteringen (1992, 61). Även om politiker som aktör inte dominerar i texten 

så är det ofta dessa citat som lyfts fram i rubriken.  

 

Varför civila och drabbade syns överlägset mest i bildrapporteringen kan ha flera 

förklaringar. Enligt författarna till boken Bildens retorik i journalistiken kan ett 

fotografi som publiceras tillsammans med en artikel i vissa fall tydliggöra tidningens 

ställningstagande bättre än text (Mral & Olinder 2011, 7). Bilder kan vara mer 

sammanfattande, berörande och ger ofta en snabbare förståelse.  
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Bilder som föreställer krigets konsekvenser med döda och skadade är den mest 

representerade motivkategorin i nyhetsrapporteringen. Från den kvalitativa 

undersökningen är det även tydligt att bilden av vita inlindande kroppar som ligger 

uppradade på marken, med händerna slutna ovanför bröstet, är väl använd i 

nyhetsrapporteringen från gasattacken. Möjligen blir denna bild en ikonisk bild för 

kriget i Syrien.  

 

Resultatet från den kvalitativa bildanalysen visar att journalisterna tar till olika 

retoriska medel beroende på vilken aktör eller bild som fotograferas. Politiker, 

experter och civila framställs mycket olika på bild gällande både fotografens 

perspektiv och bildens motiv. Civila fotograferas ofta från ett ovanifrånperspektiv, 

medan politiker och experter fotograferas underifrån. Barack Obama framställs ofta ur 

ett grodperspektiv vilket är typiskt för makthavare (Mral & Olinder 2011, 102). Åke 

Sellström framställs i en bild där han kommer gående mot kameran med sin grupp av 

FN-inspektörer bakom sig. Han är fotograferad rakt framifrån och ser in i kameran, 

vilket tyder på tillgänglighet, öppenhet och ärlighet (Mral & Olinder 2011, 103). 

Även John Kerry framställs på en bild där han är fotograferad rakt framifrån. Civila 

och drabbade fotograferas många gånger från ett fågelperspektiv vilket kan verka 

förminskande och få personerna att se obetydliga och vädjande ut. 

 

I den kvalitativa undersökningen kan vi också konstatera att kvällstidningarna visar en 

större tendens än morgontidningarna till att personifiera nyheterna. Aftonbladet 

påvisar gärna att FN:s vapeninspektör Åke Sellström är svensk och kommer från 

Umeå, och därmed framhålls den svenska kopplingen till kriget. 
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4. Slutsatser och diskussion  

Att det är civila som i huvudsak får synas på bild och att majoriteten av bilderna visar 

skadade människor och döda kroppar är kanske inte förvånande. Det är heller inte 

förvånande att politiker och experter får utrymme i text tack vare sin maktposition och 

kompetens att uttrycka sig kort och koncist. Men att innehållet i nyhetsrapporteringen 

är så pass spretigt är anmärkningsvärt. Ofta har journalisterna klippt och klistrat ihop 

information från olika källor för att skapa en fullständig artikel. Förmodligen är detta 

en konsekvens av bristen på information och säkerställda källor dagarna efter 

attackens inträffande. Journalisterna producerade nyhetsjournalistik med det material 

som fanns att tillgå vilket ledde till att pressutlåtanden och nyhetsbyråer användes 

flitigt. Svårigheten för journalister att komma in i landet kan ha bidragit till att den 

svenska nyhetsjournalistiken blev likriktad och möjligen även okritisk.  

 

Den kvalitativa undersökningen visar att kraftfulla och värdeladdade uttryck ofta 

används i rubrik, ingress och citat. Här väljer journalisten ofta att framhäva ett visst 

perspektiv av konflikten även om brödtexten är mer nyanserad. I dessa fall är det 

nästan alltid politiker som får uttrycka sin kritik mot Assadregimen medan 

motkritiken kommer först senare i brödtexten. På så vis får kritiken mot 

Assadregimen ge ton åt hela artikeln. Höga dödstal lyfts ofta fram i rubrik, ingress 

och bildtext trots att dessa inte är bekräftade. Detta går emot de pressetiska reglerna 

om att journalisten bör vara kritisk mot nyhetskällorna samt att rubrik och ingress bör 

ha täckning i texten. 

 

I efterhand har det bekräftats av FN att gasattacken inträffade och att regimen högst 

troligen är skyldig. Även om detta var tydligt redan dagen efter händelsen, då bilder 

och videofilmer spreds på internet, så visar resultatet att journalisterna flera gånger 

varit snabba med att skriva ut dödstal samt att peka ut regimen som skyldig. Ofta är 

det svårt för läsaren att avgöra huruvida informationen är bekräftad och vilken källa 

som ligger till grund för informationen. Rapporteringen från gasattacken gestaltats 

ofta dramatiskt med värdeladdade ord vilket riskerar att ge en snedvriden bild av vad 

som hänt. 
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För att återknyta till vår frågeställning, om huruvida berörda parter får komma till tals, 

vilket de pressetiska reglerna föreskriver, kan vi konstatera att den västerländska 

uppfattningen om att den syriska regimen är skyldig ofta lyfts fram i rapporteringen. 

Den syriska regimen får sällan ge motargument i lika hög grad. Artiklar präglade av 

ett inifrånperspektiv från Syrien, eller där källor som förespråkar den syriska regimen 

får komma till tals, är ovanliga. 

 

Resultatet visar att artiklarnas gestaltning skiljer sig betydligt åt beroende på om 

journalisten skrivit artikeln i Sverige eller på plats i Syrien. För journalister som 

skriver från Sverige ligger det västerländska perspektivet i fokus och det ses som en 

självklarhet att omvärlden (USA och FN) ska agera i inbördeskriget. De artiklar som 

skrivits av journalister på plats i Syrien presenterar ett perspektiv som är ovanligt i de 

nyhetsartiklar vi undersökt. Där får syriska civila stå i fokus och de berättar om en 

rädsla för USA och FN:s eventuella ingripande i landet.  

 

Gestaltningsteorin ger oss en förståelse om varför artiklarna kan skilja sig åt trots att 

de berör samma konflikt. Journalister på plats i Syrien har en annan "ram" som 

utgångspunkt för sitt skrivande än de journalister som befinner sig i Sverige. 

Distansen till Syrien ställer högre krav på den enskilda journalistens kunskap och 

förförståelse om konflikten. Vi tror därför att det är svårare för journalister 

verksamma i Sverige att se utanför de rådande tolkningsramarna samt att de blir mer 

beroende av den nyhetsbild som förmedlas av nyhetsbyråer.  

 

Kanske är det extra svårt att bevaka krigsjournalistik nyanserat och mångsidigt, då det 

finns starka motsättningar mellan grupper och journalistens ord kan få stor betydelse. 

Oavsett vilken bild av konflikten som är sann, så bör nyhetsjournalistiken som de 

pressetiska reglerna förordar, sträva efter en nyanserad och mångsidig rapportering 

där alla ståndpunkter får komma till tals. Inte minst då det handlar om 

krigsjournalistik. 
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4.1  Förslag till fortsatt forskning 

Efter denna undersökning har vi sett hur normen om mångsidighet i 

nyhetsjournalistiken kan brista under krigsförhållanden då det saknas information och 

insikt om konflikten. En studie om hur enskilda journalister och deras redaktioner 

arbetar för att få tag på trovärdiga källor under sådana förhållanden skulle komplettera 

våra resultat. Vi är intresserade av att veta mer om hur journalister resonerar för att ta 

sig utanför den självklara mediebilden som presenteras av ett krig. Det vore därför 

intressant att genomföra en kvalitativ intervjustudie med journalister som bevakar 

krig.  

 

Om tid och resurser fanns skulle vi gärna undersöka nyhetsjournalistiken om 

Syrienkonflikten i större skala. Det skulle vara spännande att undersöka om det har 

skett någon förändring i rapporteringen över tid i samband med konfliktens utveckling 

eller om krigsbevakningen skiljer sig mellan olika länder. I en annan undersökning 

skulle rapporteringen om Syrienkonflikten i text kunna jämföras med den som 

presenteras i etermedier. Vi anar att nyheter från krig personifieras mer i etermedier 

än i tryckt press.   
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