
 

                       Institutionen för statsvetenskap 

       
                       
                       

                      C-uppsats 

Gazakriget i media  
Nyhetsrapporteringens skillnader under sommaren 2014 

 

Författare: Hannah Minard 

Handledare: Martin Nilsson 

Examinator: Amanda Nielsen 

Termin: VT17 

Kurskod: 2SK30E 



Abstract 

A news story is built up by certain indicators that tell the reader where and at what time the story 

takes place, who participates in it, and of course, what has happened. Most of them also contain a 

complicated action, that changes the normal condition into a new one, as well as an outlook on the 

possible consequences the incident might have led to. The way a story is told, what is said and what 

is being left out, could have an effect on our thoughts, attitudes and opinions. The Israeli-Palestinian 

conflict is a subject that is extensively covered by the media with varying content of information. It 

developed into yet another war in the summer of 2014, and two of Sweden’s biggest newspapers, 

Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet, published hundreds of articles from the ongoing events in 

the Middle East. A total of 40 of these articles have been analyzed in this study. By using a method 

of narrative analysis which reveal the indicators first mentioned in this abstract, the author has been 

able to see the differences and similarities between the newspapers’ articles from the war. The 

differences in the way the events are told could have an effect people’s opinon and attitudes towards 

the opposite sides of the conflict.  

Nyckelord: conflict in media, Israeli-Palestinian conflict, Arab-Israeli conflict in media, Gazakriget 

2014, Gaza, Västbanken, Israel 

Antal ord: 12 044 
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1. Introduktion 

In media res syftar inom berättandet till den där första meningen i en text - det där principiella 

anslaget som kan leda dig som läsare in i ett visst tankesätt, få dig att ta ställning till en händelse, 

eller känna något särskilt inför det du snart ska fortsätta att läsa. Det centrala som talar om vad allt 

egentligen handlar om. Och allt detta är upp till författaren (Vulovic 2013:59).  

 Om en inledning kan få denna effekt på en läsare - och om narrativen, eller hur en berättelse 

framställs (Vulovic 2013:58), har en sådan betydelse för mottagarens uppfattning om en händelse - 

borde det inte då också spela roll vilken typ av information människor tar del av - vilket i sin tur 

påverkar åsikter, tankar och ställningstaganden om vårt samhälle? 

 Den israelisk-palestinska konflikten har tydliga läger även utanför konfliktens geografiska 

ramar. Pro-palestinska såväl som pro-israeliska influenser återfinns inom allt från intressegrupper 

till utrikespolitiken, partier, men kanske också inom det som är mest relevant för denna uppsats - 

journalistiken. Medias makt över våra attityder gentemot händelser, personer eller idéer är enligt 

forskare en reell företeelse i vårt samhälle, och en del av vår maktstruktur.  

 Enligt detta resonemang förefaller det även rimligt att anta att våra åsikter kan skifta 

beroende på vilken tidning vi läser. Israel-Palestina-konflikten är en flitigt rapporterad del av 

utrikesnyheterna, särskilt då våldet mellan parterna trappats upp. Dagligen kunde vi läsa om 

konflikten som utvecklats till krig under sommaren 2014 i samtliga rikstäckande tidningsupplagor. 

Den fråga som denna uppsats har som mål att besvara är om rapporteringen från konflikten skiljer 

sig åt mellan två svenska tidningar med liknande resurser och satsningar på utrikespolitik - Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter. 

 Om en skillnad finns, trots dessa likheter - kan rapporteringen då påverka hur en trogen DN-

läsare ser på konflikten, och skiljer sig den bilden från någon som enbart läser Svenska Dagbladet? 

Olof Petersson och Ingrid Carlbergs teoretiska resonemang om medias påverkan i Makten över 

tanken (Petersson & Carlberg 1990) kommer vidare presenteras i uppsatsens teoridel, och fungera 

som ett stöd för en eventuell diskussion om de slutsatser som framkommer i analysen.  

1.1. Bakgrund Gazakriget 2014 

Den till synes evigt pågående konflikten mellan israeler och palestinier bröt under sommaren 2014 

ut i ännu ett fullskaligt krig. I april samma år faller nio månader av fredssamtal samman och när tre 

israeliska tonårspojkar kidnappas den 12 juni i staden Hebron på Västbanken misstänks Hamas-
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terrorister tidigt ligga bakom dådet. Sökandet efter de skyldiga gärningsmännen påbörjas dagen 

efter och orsakar fem palestinierns död samt hundratals arresteringar av Hamasmedlemmar (BBC 

News 2016, Grönberg et.al. 2014, The Guardian 2014).  

 Den 30 juni hittas de tre tonårspojkarna Eyal Yifrahs, Gilad Shaars och Naftali Fraenkels 

kroppar på Västbanken. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu lovar hämnd för pojkarnas 

död, och två dagar senare kommer den i en helt annan form än den premiärministern tänkt sig. 

Israeliska extremister kidnappar och dödar en palestinsk 16-årig pojke, Mohammad Abu Kheidr - 

ett mord som orsakar stora protester på den palestinska sidan (BBC News 2016, Grönberg et.al. 

2014, The Guardian 2014).  

 Militanta terrorister intensifierar den raketbeskjutning som med jämna mellanrum avfyras 

mot Israel efter hämndaktionen utförd av judiska extremister. I juli besvarar israelisk militär 

eskaleringen av raketbeskjutningar genom Operation Protective Edge. Operationen består av 

marktrupper på Gazaremsan och flygbombningar av militära mål i samma område. Målet är att 

förstöra tunnlar som byggts från Gazaremsan till Israel i syfte att utföra terrorattacker mot israeliska 

civila, samt eliminera Hamas militära arsenal (BBC News 2016, Grönberg et.al. 2014, The 

Guardian 2014).  

 Fler än 2 100 palestinier och 72 israeler mister livet under kriget. Den 26 augusti, efter 50 

dagar av våldsamheter, sluter Israel och Hamas ett slutgiltigt vapenstillestånd. Vapenvilan har 

föregåtts av flera andra försök till eldupphör under augusti, försök som fallerat efter ytterligare 

raketbeskjutningar mot Israel (BBC News 2016, Grönberg et.al. 2014, The Guardian 2014). Kriget 

lämnar stor förödelse bakom sig, inte bara gällande antalet förlorade liv eller demolerade bostäder, 

utan raserar även grunderna för framtida fredssamtal och försoning.  

1.2. Problemformulering 

Bakgrundsbeskrivningen av Gazakriget 2014 består av information från tre olika tidningars 

nätupplagor. Redan vid en första anblick skiljer sig beskrivningarna av krigsförloppet åt. Om enbart 

en tidnings information fått bidra till bakgrundsskildringen hade texten sett annorlunda ut - det 

handlar inte enbart om innehållet i texten, utan hur händelserna framställs. I en tidning förklaras 

Israels militära ingripande som svar på intensifieringen av raketbeskjutningar (bland andra 

faktorer), medan man i en annan tidning kan läsa om raketbeskjutningar som svar på israelisk 

flygoffensiv.  
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 När skildringarna av vad som egentligen skett verkar skilja sig åt är det också rimligt att 

tänka sig att läsaren tar ställning till konflikten på olika sätt beroende på vilken information hen 

tagit del av. Vikten av att uppmärksamma narrativens, innehållets eller diskursers betydelse inom 

statsvetenskapen är något som berörs av många metoder och analytiska angreppssätt. Alexa 

Robertson poängterar värdet av att betrakta människor som narrativa varelser istället för rationella 

aktörer, och att våra åsikter och verklighetsbilder ständigt omformas av det vi läser och hör 

(Robertson 2012:221). 

 Medias roll i att forma opinioner och tankesätt är enligt Olof Petersson och Ingrid Carlberg 

en verklighet som är svår att undgå (Petersson & Carlberg 1990:11). Massmedia har även en 

förmåga att föra människor med liknande åsikter samman och skapa kollektiva identiteter 

(Petersson & Carlberg 1990:212). Deras teoretiska resonemang kommer i denna uppsats användas 

som stöd till diskussionen kring eventuella skillnader i nyhetsrapporteringen och om dessa 

skillnader skulle kunna bidra till meningsskiljaktigheter bland läsare av två olika tidningar, eller till 

och med en ökad motsättning mellan pro-palestinier och pro-israeler i Sverige.  

1.3. Tidigare forskning  

Trots att forskningsproblemet tycks vara samhälleligt uppkommet, har liknande forskning gjorts på 

området. Medias roll i konflikter har tidigare uppmärksammats av forskare. Vilken betydelse har 

media i fredsprocesser och till vilken grad söks en emotionell beröring av läsaren i skildringen av 

ett krig? Kan media främja vägen till fred mellan parter på motsatt sida av en konflikt - eller stjälper 

dess rapportering snarare fredsprocessen? Och är en känslostark rapportering verkligen etiskt 

befogad i en objektiv nyhetsskildring? Vissa forskare menar att medierapporteringen har möjlighet 

att påverka hur regeringar förhåller sig till konflikter och att ingripanden kan göras på grund av 

omfattande mediebevakning, samtidigt som en konflikt som inte fått lika stort utrymme i pressen 

bortses.  

 Carol Saivetz och Marvin Kalb studerade 2007 medias roll i konflikten mellan den 

libanesiska terrorgruppen Hizbollah och Israel ett år tidigare. Enligt forskarna hade de arabiska 

medierna tydliga mål med sin anti-Israelpropaganda vilket användes av terrorgruppen för att öka 

motsättningarna mot Israel. Argument som var vanligt förekommande i den arabiska mediala 

diskursen var exempelvis att ett slut på konflikten endast vore möjligt om Israel inte längre 

existerade (Kalb & Saivetz 2007:61). Att den israelisk-palestinska konflikten skulle vara drabbad av 

en känslostackare rapportering är ett annat inslag i forskning kring området.  
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 De israeliska forskarna Ben-Yehuda, Naveh och Banchik har undersökt likheter och 

skillnader mellan nyhetsrapporteringen av kalla kriget och den israelisk-palestinska konflikten, en 

studie som resulterat i en slutsats att den senare konflikten omfattats av narrativ som syftar till att 

emotionellt beröra läsaren i högre utsträckning än kalla krigets (Ben-Yehuda, Naveh & Banchik 

2013:87). Det finns även forskning som inte närmat sig lika definitiva slutsatser. Gedi W Olfsfeld 

genomförde en studie kring medias roll hos människors inställning till fredsprocessen mellan 

israeler och palestinier efter Osloavtalet 1993 (Olfsfeld 1997).  

 Olfsfelds slutsats var att man omöjligen kunde veta om medias rapportering om det politiska 

läget påverkade människors inställning till fred, och om en eventuellt negativ inställning skulle ha 

hindrat fredsprocessen från att göra framsteg. Han menade att medias roll förändrades i takt med 

den politiska situationen och att den negativa rapporteringen inte nödvändigtvis skulle ha vänt 

befolkningarna på någon sida emot fred (Olfsfeld 1997). Studier på konfliktdynamik och hur den 

kan förändras genom sociala medier har också gjorts. Thomas Zeitzoff har undersökt sociala 

mediers förändringar hos både Hamas och Israel under Gazakriget 2008-2009, och kommit fram till 

att motsättningarna på exempelvis Twitter ökar mellan parterna efter Israels markinvasion (Zeitzoff 

2011).  

 Sociala medier liknar i viss mån det material som undersöks i denna uppsats, men annan 

sorts media har också studerats kring samma område. Prentice, Taylor, Rayson, Hoskins och 

O’Loughlin gick likt föregående forskare igenom diskursen kring Gazakriget 2008-2009, men 

istället för sociala medier studerades extremistmedia. Forskarna undersökte innehållet i och 

intentioner bakom text skriven av extremister på två olika sätt - ett genom kodning av förekomsten 

av verktyg som använts för övertygelse, ett annat genom en narrativanalys som resulterade i en 

upptäckt att moraliska bevis låg till grund för avsiktliga gruppmotsättningar (Prentice et.al. 2011).  

 Moran Yarchi har granskat flera länders mediarapportering om kvinnliga 

självmordsbombare i den israelisk-palestinska konflikten. Hon menar att konflikten inte enbart 

utkämpas militärt, utan också i pressen. Enligt Yarchi kan ett förmånligt porträtterande av den ena 

sidan av konflikten främja dess chanser att få stöd från allmänheten, ett stöd som i sin tur kan leda 

till gynnsamma politiska beslut. Yarchi kommer fram till att kvinnliga självmordsbombares öden 

framställs på ett sätt som fokuserar på terrororganisationen, och därmed bortser från andra delar av 

konflikten (Yarchi 2014).  
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1.4. Syfte och frågeställning  

Författarens egna observationer av medias skildring av konflikten har resulterat i en hypotes om 

nyhetsrapporteringarnas skillnader i olika tidningar. Vilka aspekter av krigsförloppet som omskrivs 

mest, om det i högre grad fokuseras på en av parterna i kriget eller om en del av konflikten inte 

omnämns alls kan skilja sig åt mellan olika svenska svenska tidningar.  

 Syftet med denna uppsats är att besvara två frågeställningar för att se om hypotesen att 

konfliktskildringarna skiljer sig åt stämmer, samt att resonera kring hur svaren på dessa frågor kan 

påverka människors åsikter och tankar kring konflikten. Nedan följer frågeställningarna som 

kommer att besvaras genom en narrativanalys: 

– Hur har konflikten porträtterats i två svenska tidningar under den utvalda tidsramen juni, juli 

och augusti 2014?

– I vilken utsträckning skiljer sig rapporteringen åt?

Narrativanalysen följer William Labovs och Joshua Waletzkys modell från 1967. Genom att 

organisera olika komponenter av nyhetsartiklarna i kategorier kan en djupare förståelse för 

narrativens funktioner uppnås. Med hjälp av denna metod kan exempelvis texternas angivelser om 

tid, deltagare, händelser och platser definieras systematiskt, men även sammanfattningar, 

upplösningar och dess komplicerade handlingar urskiljas för att på ett vetenskapligt sätt bedöma i 

vilken utsträckning tidningarnas rapporter från kriget skiljer sig åt (Labov & Waletzky 1967).

2. Teori 

Teorin fyller i denna uppsats en funktion av ett stöd till en diskussion om hur medias skildringar av 

politiska processer och samhällsfenomen kan påverka människors tankar, åsikter och attityder mot 

dessa fenomen. Media beskrivs i Makten över tanken som en viktig del av statsmakten, den 

påverkar indirekt andra institutioner i samhället via människors tankar. Om man ställer sig frågor 

om massmedias betydelse för just maktutövningen berör de även större frågor om makt och 

demokrati i hela det moderna samhället (Petersson & Carlberg 1990:35-36).  

 Tillgång till information ses som en rättighet för samtliga medborgare för att ha de 

förutsättningar som krävs för att delta i demokratin (Petersson & Carlberg 1990:206). Därför är 

teorin om medias makt en intressant infallsvinkel även för en statsvetenskaplig studie. Hur påverkar 
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då media vårt sätt att tänka? Tidigare nämndes massmedias indirekta verkan på andra institutioner i 

samhället; som statsmaktens tredje makt fyller den alltså inte bara en funktion av en granskande 

kontrollenhet utan har också förmågan att influera regering, riksdag och andra myndigheter till 

aktion eller reaktion (Petersson & Carlberg 1990:35-36).  

 Det är inte enbart i politikers beslutsfattande som makt utövas, det kan istället vara så att 

andra samhällsfunktioner, så som massmedia, kan inverka på vilka frågor som faktiskt överses av 

politikerna. Det finns enligt Petersson och Carlberg en ständig kamp om kontrollen över våra tankar 

mellan massmedia, marknadsförare och informatörer - det är därför naturligt att vi påverkas av detta 

konstanta informationsflöde (Petersson & Carlberg 1990:10-11).  

 Massmedia kan också forma kollektiva identiteter och förstärka människors känsla av 

tillhörighet till ett parti, vilket inte är en kortsiktig påverkan av våra attityder, utan något som 

formar oss som människor (Petersson & Carlberg 1990:212). På liknande sätt skulle man därför 

kunna anta att medias rapportering av Israel-Palestinakonflikten också formar våra tankar kring 

Israel, dess befolkning, dess militärmakt, Hamas och folket i Gaza och på Västbanken. Petersson 

och Carlberg poängterar tidningars betydelse av debatten i Sverige. Enligt författarna följer 

människor över hela landet en debatt i taget, och över hela landet är den svenska befolkningen i 

stort sett informerade om samma saker som berör det aktuella debattämnet (Petersson & Carlberg 

1990:212).  

 Det vore därför intressant att diskutera om två rikstäckande tidningsupplagor, som följer den 

aktuella debatten men vars detaljer i rapporteringen av viktiga händelseförlopp i stor utsträckning 

skiljer sig åt, kan influera olika människor att inte tänka likadant om ett debattämne, beroende på 

vilken tidig de till största del läser. Petersson och Carlberg menar att massmedia fungerar vid en 

första anblick som en spegel - den ger en bild av medborgarnas sinnestillstånd och åsikter, men 

massmedia skapar i själva verket en egen bild med en alldeles egen kraft att påverka både 

medborgare och samhället (Petersson & Carlberg 1990:213). 

 Hur verkligheten beskrivs kan enligt Petersson och Carlberg förändra verkligheten 

(Petersson & Carlberg 1990:218). Opinionsbildning - och att bilden av opinionen som framkommer 

av opinionsundersökningar i sin tur påverkar den allmänna åsikten hos befolkningen är ingen ny 

företeelse, forskare har tidigare undersökt detta fenomen (Petersson & Carlberg 1990:214). 

Dramaturgin i artiklar kan också påverka bilden av verkligheten. Tillspetsningar och 

personfixeringar kan göra gråa politiska sammanträden till spännande känslomöten (Petersson & 

Carlberg 1990:221).  
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 Massmedias betydelse för exempelvis valrörelser har ökat. Enskilda frågor får större 

utrymme än partiers ideologiska ståndpunkter, vilka debatteras flitigt i media. Politiker måste i sin 

tur hantera sakfrågorna omedelbart - och det är där media har makten att bestämma vad som står på 

dagordningen. Betydelsen av partiers förmåga att hantera media väger allt tyngre än exempelvis 

förtroendevalda och lokalt engagemang (Petersson & Carlberg 1990:227-228).  

 Media har med andra ord makt över makthavarna. Åtminstone till en viss grad. Media har 

även förmågan att få medborgare att identifiera sig med en viss grupp, att tycka på ett visst sätt. Här 

benämns media som en enda entitet, ett maktvapen som kontrollerar tankar hos hela Sveriges 

befolkning. Trots att vi må vara insatta i samma stora debatter i hela landet, finns förstås olika 

åsikter om ämnet i fråga. Därför vore ett rimligt antagande vara att olika tidningar har möjlighet att 

influera människor till olika åsikter kring samma ämne.  

3. Metod och material 

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för att besvara de två frågeställningarna. Materialet består 

av primärkällor i form av tidningsartiklar rörande Gazakriget publicerade under juni, juli och 

augusti 2014. De kommer systematiskt analyseras genom en undersökning av artiklarnas narrativ, 

och sedan jämföras för att komma fram till hur krigets händelseförlopp skildrats, om en skillnad i 

nyhetsrapporteringen existerar - och i så fall i vilken utsträckning. Narrativanalysens faktiska delar 

och hur metoden är uppbyggd kommer utförligt beskrivas senare i avsnittet. En angelägen 

diskussion om metodens reliabilitet föregås av metodbeskrivningen.  

 Narrativanalysen handlar i stora drag om att tolka en text och med olika verktyg kunna 

urskilja underliggande intentioner. Man bryter ned narrativen för att sedan organisera dem i 

kategorier som gör dem jämförbara med andra berättande texter. Den systematiska kodningen i 

kategoriseringen underlättar för reliabiliteten, eller möjligheten att göra om studien på samma sätt 

och komma fram till samma resultat. Tolkningsdelen lämnar dock utrymme för individuella 

upptäckter och analyser. Det finns alltså en möjlighet för forskaren att, i exempelvis utvärderingen 

av en text, placera egna värderingar i textens mening, men ändå kalla den en del av en vetenskaplig 

analys. 

 Ett sätt att lösa detta problem är att i allra möjligaste mån vara genomskinlig i sin analys. 

Vad har egentligen nyhetsartiklarna bestått av och vad är det som berättats (Robertson 

2012:252-256)? Forskare som använt sig av narrativa analyser har också tagit fram riktlinjer för att 

underlätta för liknande studiers reliabilitet. Det är viktigt att alternativa förklaringar till en tolkning 
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av narrativ diskuteras, och att rapporterna stöds av citat. Koherens är också en betydelsefull aspekt 

som handlar om hur väl sammanhängande analysens delar är eller hur studien kopplas till tidigare 

forskning. Studien ska också vara insiktsfull och sparsam - och därmed inte förhålla sig till alltför 

många begrepp (Lieblich et.al. 1998:173). För att öka reliabiliteten kommer författaren av denna 

uppsats i största möjliga utsträckning förhålla sig till dessa kriterier för en god narrativanalys.  

3.1. Metod 

William Labov och Joshua Waletzky utvecklade 1967 en metod för en narrativ analys av vuxna och 

barns berättelser om sina liv. De ville studera skillnaden hos retoriskt otränade talare från ung till 

vuxen ålder, men också mellan människor från olika samhällsklasser. Hur används narrativen - vilka 

lingvistiska kännetecken återfinns i berättelserna och hur framställs historierna? Labov och 

Waletzky letar efter återkommande mönster och lyfter ut de oföränderliga komponenter som kan 

avslöja en djupare mening hos berättelserna, men främst organisera dem i kategorier som för 

beståndsdelarna till ytan för att översiktligt kunna analysera narrativen (Labov & Waletzky 

1967:12-13).  

 Waletzky och Labov använde alltså metoden på muntligt berättande, men detta hindrar inte 

metoden från att användas på andra medel för narrativ. Alexa Robertson ger i Textens makt och 

mening förslag på hur Labovs och Waletzkys kategorier kan appliceras på nyhetssändningar. Hon 

menar att det narrativanalysen kan uppnå är en förståelse som undkommer andra former av 

medieundersökningar - hur en berättelse framställs och vilka förutsättningar nyhetssändningen ger 

tittaren utan att det uttryckligen uppges (Robertson 2012:242-251).   

 Dessa underliggande intentioner bakom berättelsens framställning kan urskiljas genom att 

noggrant studera vilka teman och värderingar som uppkommer i berättandet. Dramaturgins 

betydelse för skildringen av en nyhet poängteras, likaså hur journalismens arbetssätt kan leda till 

neutralisering. För att operationalisera komponenterna hos nyhetssändningens, eller för den delen 

nyhetsartikelns, narrativ använder Robertson sig, i sitt exempel, av Labovs och Waletzkys modell 

för kategorisering. Frågor ställs till berättandet - hur ser journalistens påannons ut, var har 

händelsen ägt rum, vilken är situationen, den komplicerande handlingen, vilka är deltagarna, och 

vad var det egentligen som slutligen skedde? Robertson presenterar en annan kategori som 

materialet kan kodas utifrån - ett abstract eller en sammanfattning (Robertson 2012:242-243). 

Labov och Waletzky använder inte denna kategori, och därför kommer den inte heller finnas med i 

denna analys (Labov & Waletzky 1967).  
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 Ytterligare en beståndsdel finns att operationalisera enligt detta analytiska tillvägagångssätt - 

codan. Denna kategori berör hur berättelsen återför läsaren till vår nutid (Labov & Waletzky 

1967:39). Robertson skiljer denna från upplösningen - eller vad som till slut skedde, i sitt 

nyhetsanalytiska exempel genom att urskilja vad som, i berättande stund, blev utfallet för de 

inblandade eller vilket politiskt läge som just då rådde till följd av händelsen som återberättas i 

nyhetssändningen (Robertson 2012:247-250). Denna kategori handlar alltså inte om vad som skett 

nu, drygt två år efter Gazakriget, utan hur journalisten för läsaren till det dåvarande politiska eller 

humanitära läget. Nedan följer en utförligare beskrivning av kategorierna som kommer att användas 

i analysen.  

3.1.1. Orientering  

Orienteringen syftar till att urskilja vilken situation berättelsen beskriver, vilka personer som deltar i 

återberättandet av situationen, på vilken plats händelsen ägt rum och vid vilken tidpunkt under 

kriget som händelsen skett. Alla dessa beståndsdelar återfinns inte i alla typer av narrativ - men 

någon sorts angivelse av denna typ brukar finnas med i de flesta berättelser för att upplysa 

mottagaren av informationen om dess omständigheter. Mottagaren av information är i denna 

uppsats läsaren av nyhetsartikeln och den förväntas orienteras av artikelförfattaren för att kunna 

förstå de förhållanden en händelse omges av (Labov & Waletzky 1967:32).  

3.1.2. Upplösning 

I denna kategori lyfts helt enkelt resultatet av berättelsen fram. Vad var det som hände till slut? 

Detta kan göras genom att slå fast brytningspunkten mellan den komplicerande handlingen och 

händelsen som ägde rum. I denna brytningspunkt finns svaret på frågan om vad som faktiskt hände 

(Labov & Waletzky 1967:39). Hur stor var exempelvis förödelsen vid en israelisk flygoffensiv? Här 

kanske följderna av de judiska extremisternas mord på den 16-årige palestiniern beskrivs eller 

Benjamin Netanyahus svar på kidnappningen och morden på de tre israeliska tonåringarna 

rapporteras.  

3.1.3. Komplicerande handling  

Många berättelser utgörs av flera olika händelser som följs åt likt en kedja. Dessa skapar en 

komplicerad handling. Syftet med denna kategori är alltså att avgöra vilken denna komplicerade 

handling är (Labov & Waletzky 1967:32-33). Robertson förklarar kategorin ytterligare genom att 
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beskriva den som ”en rubbning av ett jämviktstillstånd”, där man söker finna en utgångspunkt i 

texten som sedan förändras av en händelse som kastar om det tidigare tillståndet (Robertson 

2012:243). Exempelvis hade nio månader av fredssamtal ägt rum innan våldet eskalerade mellan 

israeler och palestinier 2014 - fredssamtalen är i detta sammanhang utgångspunkten och våldet 

händelsen som rubbat jämvikten.  

3.1.4. Coda 

Codan i narrativen liknar de beståndsdelar som utgörs av upplösningen. Skillnaden ligger i hur 

berättaren återför händelsen till, i skrivande eller muntligt berättande stund, nutiden (Labov & 

Waletzky 1967:39-41). Codan handlar som tidigare nämnt inte om hur exempelvis Israels 

markoperation påverkar fredssamtalen eller Gazabornas levnadsförhållanden idag, 2016, utan hur 

händelsernas resultat påverkade läget för föregående exempel när nyhetsartikeln skrevs. Codan 

besvarar med andra ord inte frågan ”Vad hände till slut?” utan pekar snarare på tidsaspekter som 

kommer senare, efter att händelsen ägt rum (Labov & Waletzky 1967:39-41).  

3.1.5. Utvärdering 

Labov och Waletzky menar att narrativ ofta berättas i syfte att fånga ett intresse utifrån eller svara 

på påtryckningar från andra. Det finns en strävan hos alla berättare att övertyga andra om sin egen 

sanning - ju mer intressant och spännande denna sanning kan beskrivas, desto större chans till 

övertygelse. Utvärderingen av det som berättas berör dessa dolda intentioner - vad betyder 

egentligen skildringen av en händelse och varför väljer berättaren att lyfta fram just denna 

skildring? Inte sällan är det de händelser som är något udda, som sticker ut från mängden eller 

tillför någon slags mystik i tillvaron. I en utvärdering kan alltså meningen med vilka händelser eller 

personer som beskrivs och anses extra viktiga för berättaren urskiljas och varför just dessa 

komponenter satts i centrum kommenteras (Labov & Waletzky 1967:34-39).  

3.2. Material  

Materialet som utgör enheterna för denna narrativanalys är 40 artiklar från två svenska tidningar 

under juni, juli och augusti 2014. Artiklarna har avgränsats till datumen 12 juni till 31 augusti 2014 

och samtliga har publicerats av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. De båda tidningarna har 

rikstäckande upplagor och stora avdelningar för utrikesnyheter med korrespondenter över hela 
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världen. Båda två är även dagstidningar och följer alltså liknande format (Svenska Dagbladet 2017, 

Dagens Nyheter 2017). 

 Att de är rikstäckande betyder att svenskar från norr till söder kan ta del av den information 

som förmedlas av de båda tidningarna. Detta är av vikt för denna undersökning då en diskussion 

kring dess eventuella påverkan på människors tankar om och ställningstagande till konflikten 

kommer att föras med hjälp av teorin som beskrivs i Makten över tanken (Petersson & Carlberg 

1990). Tidningarna har liknande resurser för att bevaka Gazakriget 2014. Därför är det intressant att 

undersöka om rapporteringarna skiljer sig åt, trots dess likheter.   

 Artikelsökningen har gjorts genom universitetets databas för tidskrifter - OneSearch, för att 

sedan finna tidskrifternas mediearkiv hos Retriever. I mediearkivet för respektive tidning har sedan 

sökningar med nyckelord som ”Gaza”, ”Israel”, och ”Västbanken” gjorts, vilket resulterat i 

hundratals artiklar om ämnet under ovanstående period. Här har ännu ett urval gjorts då 

nyhetsartiklar, notiser, reportage, analyser, ledare och kolumner plockats ut och debattinlägg och 

krönikor uteslutits.  

 Uteslutningen av debattinlägg och krönikor motiveras av dess irrelevans i undersökningen, 

då endast de ovanstående artikeltyperna är av intresse för att jämföra skildringarna av samma 

händelseförlopp under kriget. De rapporter om händelser som varit viktiga för kriget, så som 

kidnappningen och morden på de tre israeliska tonåringarna, mordet på den 16-årige palestiniern, 

Israels markinvasion samt de förhandlingar om vapenvilor som slutligen ledde till det långvariga 

eldupphöret i augusti har alltså medvetet tagits med i urvalet. Nyhetsartiklar, notiser, reportage, 

analyser och ledarartiklar har valts ut för att representera en så stor del som möjligt av tidningarnas 

fullständiga narrativ under sommaren.  

 Flest nyhetsartiklar och notiser publiceras, därför består det utvalda materialet också till 

största del av denna sorts artiklar. Många ledarartiklar publiceras i DN, men inte en enda i Svenska 

Dagbladet. Därför finns också en kolumn med från SvD för att spegla en text som likt ledarartiklar 

är präglad av journalistens egna åsikter. Krönikor och debattinlägg är irrelevanta för denna analys 

då de ofta är skrivna av personer som inte är knutna till tidningarna.   

       

4. Analys 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet publicerar hundratals artiklar under sommarens 

våldsamheter, från kidnappningen och morden på tre israeliska tonåringar, till Operation Protective 

Edge och slutligen den långvariga vapenvila som sätter stopp för striderna denna gång. Totalt 40 
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artiklar har analyserats genom en kodning av artiklarnas narrativ. Analysen redovisas utefter de 

kategorier som använts vid artikelkodningen. Svenska Dagbladets och Dagens Nyheters resultat 

presenteras i följd under kategorierna för att underlätta en direkt jämförelse mellan tidningarna.  

4.1. Orientering  

4.1.1. Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter rapporterar från Gazakriget mellan den 15 juni och den 27 augusti 2014. Under 

juni månad har tre artiklar analyserats från konflikten (Dagens Nyheter 2014a,b,c), som blossat upp 

efter att tre israeliska tonåringar kidnappats och senare hittats döda. I juli inledde Israel sin 

markoffensiv och elva artiklar har analyserats från denna månad (Dagens Nyheter 

2014d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n). Sex artiklar har analyserats från augusti, då de flesta rapporteringar som 

skett berör fredsförhandlingar om vapenvila och eldupphör (Dagens Nyheter o,p,q,r,s,t). Under den 

mest intensiva månaden av våldsamheter, juli, med flest antal artiklar publicerade, har alltså också 

flest artiklar analyserats.   

 De platser som rapporterats från, som antingen kan urskiljas från ingressens 

platsbeskrivning eller andra indikationer i artikeln som syftar till var händelsen som beskrivs ägt 

rum eller rapporteras från, var i Dagens Nyheter Mellanöstern (Dagens Nyheter 2014a,e,f), 

Västbanken (Dagens Nyheter 2014a,b,c), Jerusalem (Dagens Nyheter 2014c,d,k,p) och Istanbul 

(Dagens Nyheter 2014t). De platser som det rapporterades mest ifrån var Gaza (Dagens Nyheter 

2014b,g,i,j,l,m,r,s) och Israel (Dagens Nyheter 2014a,c,d,h,i,k,m,n,o,p,q). Flest gånger rapporterar 

DN alltså från Israel, något som skiljer sig åt från SvD. SvD rapporterar endast från Israel i fyra 

artiklar, vilket talar tydligt för vilket fokus tidningens narrativ har (Svenska Dagbladet 2014g,o,p,t).   

 Situationerna som speglas av DN:s nyhetsartiklar börjar den 15 juni med att tre israeliska 

tonåringar kidnappats på Västbanken (Dagens Nyheter 2014a). I nästa artikel letar palestinska och 

israeliska säkerhetsmän efter gärningsmännen. Netanyahu beskyller Hamas för bortförandet och 

menar att Abbas bär ansvar eftersom han regerar tillsammans med den misstänkta terrorgruppen 

(Dagens Nyheter 2014b). Den 19 juni har fler än 100 islamister gripits efter razzior på Västbanken 

(Dagens Nyheter 2014c) och den första juli 2014 hittas tonåringarna döda utanför staden Halhoul. 

Benjamin Netanyahu hotar då med vedergällning (Dagens Nyheter 2014d). 

 Under juli månad har det spända läget mellan israeler och palestinier skärpts, och den 16-

årige Muhammed Abu Kheidr hittas mördad i ett skogsområde i västra Jerusalem. Fyndet utlöser 

kravaller på Västbanken (Dagens Nyheter 2014e) och våldet blossar upp efter morden (Dagens 
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Nyheter 2014f) - Hamas raketbeskjuter Tel Aviv och Israel bombar områden i norra Gaza efter den 

stora missilattacken från Hamas (Dagens Nyheter 2014g). 

 I juli har de israeliska invånarna i gränsstaden Sderot tröttnat på att leva med en konstant oro 

för raketbeskjutning (Dagens Nyheter 2014h). Samma dag som artikeln om Sderot-borna skrivs, har 

Israel inlett sin markoffensiv på Gazaremsan (Dagens Nyheter 2014i). En dag senare har Hamas 

tackat nej till ett erbjudande om vapenvila och sedan dess har hundratals raketer avfyrats mot Israel. 

Samtidigt överstiger antalet döda palestinier 250 (Dagens Nyheter 2014j).  

 Den 20 juli tar sig åtta terrorister från Hamas in i Israel genom en underjordisk tunnel med 

mål att attackera civila israeler på kibbutzer. Hamas-terroristerna hamnar i en dödlig eldstrid med 

israeliska soldater (Dagens Nyheter 2014k). Dagen efter har fler stridigheter med dödlig utkomst 

ägt rum. En stridsvagnseld från Israel i Gaza dödade och skadade många palestinier, vissa av dem 

blev kvar på gatorna under natten. Den 21 juli var dittills konfliktens dödligaste dygn (Dagens 

Nyheter 2014l). Fem dagar senare går Benjamin Netanyahu med på ett tolv timmars eldupphör 

(Dagens Nyheter 2014m).  

 Senare skrivs det om Hamas kilometerlånga tunnlar som byggts för att ta sig in i Israel. Den 

israeliska befolkningen som lever längs gränsen till Gaza lever i skräck och majoriteten av dem har 

flytt sina hem. De känner sig också svikna av den israeliska regeringen som tidigare avfärdat deras 

oro för tunnlar som en omöjlighet. Tunnlarna är enligt DN:s korrespondent det största hindret för 

vapenvila (Dagens Nyheter 2014n). Bara en och en och en halv timme efter att FN:s eldupphör trätt 

i kraft under de första dagarna i augusti, för Hamas bort en 23-årig israelisk soldat (Dagens Nyheter 

2014o).  

 Egypten försöker senare i augusti att fredsförhandla mellan parterna, men Hamas hotar med 

vedergällning efter ett israeliskt flygangrepp som dödat minst fyra i Gaza. På flera platser i världen 

hölls demonstrationer för fred i Gaza (Dagens Nyheter 2014p). Dagen efter, den 11 augusti, har 

parterna enats om vapenvila (Dagens Nyheter 2014q). Den 22 augusti har dock våldet trappats upp 

igen (Dagens Nyheter 2014r).  

 I den näst sista artikeln som analyserats, publicerad den 24 augusti, har ett tiotal palestinier 

dödats i en beskjutning över Gaza, som bland annat förstört ett höghus (Dagens Nyheter 2014s). 

Den 27 augusti rapporteras en överenskommelse om långvarig vapenvila mellan Israel och Hamas, 

men denna överenskommelse innehåller inte krav från båda sidor som tidigare varit viktiga för 

parterna (Dagens Nyheter 2014t).  

 De personer, eller deltagare, som i störst utsträckning förekommer i Dagens Nyheters 

artiklar är Hamas, civila palestinier, Israel och Benjamin Netanyahu. Hamas omnämns i 19 av 20 
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artiklar (Dagens Nyheter 2014b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t) som ingått i det analyserade 

materialet. Civila palestinier omnämns i 17 artiklar (Dagens Nyheter 

2014a,b,c,d,e,f,h,i,j,l,m,o,p,q,r,s,t). Civila israeler, som inte är de tre israeliska tonåringarna som 

kidnappas i Hebron, omnämns i åtta artiklar (Dagens Nyheter 2014b,g,h,j,k,l,n,t).  

 I artiklarna kan alltså ett mönster skönjas - Israels befolkning är underrepresenterad i 

förhållande till den palestinska. Detta kan bero på den utsatta situation Gazabor befann sig i under 

kriget då 2 130 palestinier föll offer för våldsamheterna. Israeler befann sig inte i samma livsfara 

eftersom det israeliska missilförsvarssystemet skyddade befolkningen, men många israelers liv var 

inte konsekvensfritt under sommaren 2014.  

 Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, som förekommer i 14 artiklar (Dagens 

Nyheter 2014a,b,c,d,e,i,j,k,m,n,o,q,r,t) nämns i mer än dubbelt så många artiklar som palestiniernas 

president Mahmoud Abbas (Dagens Nyheter 2014b,c,e,g,i,q). Abbas figurerar främst i Dagens 

Nyheters analyserade artiklar under de första två månaderna av kriget. Hamas är istället dem som 

finns med under hela förloppet från den palestinska sidan.  

 Andra deltagare som finns med i flera artiklar är bland andra de tre israeliska tonåringarna 

som kidnappas och mördas; Eyal Yifrah, Gilad Shaar och Naftali Fraenkel, den israeliska militären 

(IDF), palestinska myndigheten (PA), Israels regering, Mahmoud Abbas parti Fatah, israeliska 

extremister och nationalister, israeliska soldater, den 16-årige palestinske pojke som kidnappas och 

mördas; Muhammed Abu Kheidr, Hamas exilledare Khaled Mashal, FN, det israeliska 

regeringspartiet Likud, Israels försvarsminister Mosche Ya’alon, andra israeliska politiker, och 

länder som Egypten, Qatar, Turkiet och USA (Dagens Nyheter 2014a-t).  

4.1.2. Svenska Dagbladet  

Svenska Dagbladets artiklar om Gazakriget sträcker sig, precis som Dagens Nyheter, från den 15 

juni 2014 till den 27 augusti 2014. Från juni månad har tre artiklar analyserats (Svenska Dagbladet 

2014a,b,c), från juli 12 artiklar (Svenska Dagbladet d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o) och från augusti fem 

artiklar (Svenska Dagbladet 2014p,q,r,s,t). Av samma anledning som artikelurvalet från DN har flest 

artiklar som analyserats publicerats i juli.   

 Svenska Dagbladet rapporterar flest gånger från Gaza (Svenska Dagbladet 

2014g,h,i,j,k,l,m,n,o,q,r,s,t). Från Israel rapporteras endast fyra artiklar (Svenska Dagbladet 

2014g,o,p,t). I en artikel finns också Jerusalem med i ingressens platsbeskrivning, men då i 

samband med Ramallah och texten består av ett reportage från Västbanken (Svenska Dagbladet 
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2014e). En artikel skrivs också från Shufat - ett palestinskt bostadsområde i östra Jerusalem 

(Svenska Dagbladet 2014f). När de tre israeliska tonåringarna kidnappas i juni skrivs samtliga 

artiklar från Västbanken (Svenska Dagbladet 2014a,b,c,d), och inte Israel som drabbats av 

kidnappningen.  

 Likt Dagens Nyheter publicerar Svenska Dagbladet sin första artikel från Gazakriget den 15 

juni när tre israeliska tonåringar har kidnappats (Svenska Dagbladet 2014a). 

Situationsbeskrivningarna handlar också om massgripanden på Västbanken och de rapporterar då 

att tonåringarna hittats döda (Svenska Dagbladet 2014b,d). Det som dock skiljer tidningarna åt 

under denna första månad av kriget, är att SvD publicerar en nyhet om två palestinier som blivit 

ihjälskjutna i sammandrabbningar med israelisk militär (Svenska Dagbladet 2014c).  

 Den fjärde juli har den 16-årige Muhammed Abu Kheidr mördats av israeliska extremister. 

Svenska Dagbladet rapporterar inför hans begravning i ett reportage där journalister på plats träffat 

Muhammeds släkt och familj (Svenska Dagbladet 2014f). Den sjätte juli framkommer det i SvD att 

16-åringen bränts levande (Svenska Dagbladet 2014g). Två dagar senare rapporterar SvD att ett 20-

tal raketer avfyrats mot Israel från Gaza (Svenska Dagbladet 2014h) och den 11 juli har den tredje 

dagen av Israels Operation Protective Edge inletts (Svenska Dagbladet 2014i).  

 Operationen har orsakat mycket skada på den palestinska sidan, samtidigt som hundratals 

raketer dagligen avfyras mot den israeliska befolkningen (Svenska Dagbladet 2014i). Den 17 juli 

har fyra pojkar dödats av ett israeliskt luftangrepp när de lekt på en strand i Gaza och Frankrike 

föreslår att skicka fredsobservatörer från EU för att få ett slut på striderna (Svenska Dagbladet 

2014j). Dagen efter rapporterar SvD, precis som DN, att Israel har gått in med marktrupper i Gaza 

(Svenska Dagbladet 2014k).  

 Under den sista veckan av juli skrivs det om den svåra situationen på sjukhusen i Gaza, där 

döda läggs på hög på bårhusen som är fulla, och där det råder brist på bandage, morfin och 

antibiotika (Svenska Dagbladet 2014l). Artiklarna handlar vidare om dödsfall i Gaza,  minst 15 

personer dödas efter en israelisk granatattack mot en FN-skola (Svenska Dagbladet 2014m), tolv 

palestinska barn dödades av en missil som slog ned i ett palestinskt flyktingläger (Svenska 

Dagbladet 2014n), och i augusti har ännu en FN-skola attackerats av ett israeliskt stridsflygplan 

(Svenska Dagbladet 2014q).  

 Den 5 augusti har totalt sex skolbyggnader som hyser internflyktingar i Gaza attackerats och 

omvärldens kritik växer enligt SvD. Enligt FN finns inte heller några militära mål i skolorna 

(Svenska Dagbladet 2014r). Andra situationer som beskrivs av tidningen är hur det politiskt är 

komplicerat att få bort Hamas, men att krig inte är lösningen på problemet (Svenska Dagbladet 
!17



2014o). Gazabornas allt mer försvårade förhållanden beskrivs i en kolumn. Enligt skribenten är 

deras situation ohållbar och mycket av det beror på den israeliska blockaden. Om fler israeler såg 

människorna som bor i Gaza skulle man krävt att blockaden hävdes, enligt journalisten (Svenska 

Dagbladet 2014p).  

 I mitten av augusti har olika vapenvilor slutits och brutits, den 15 augusti har Israel, efter tre 

dagars lugn, attackerat Gaza med stridsflygplan (Svenska Dagbladet 2014s). Den 27 augusti 

kommer dock nyheten om en långvarig vapenvila där både Israel och Hamas accepterat Egyptens 

förslag. Hamas viceledare kallar dock eldupphöret för en seger för motståndet (Svenska Dagbladet 

2014t).  

 De deltagare som nämns oftast i SvD:s artiklar är Hamas (Svenska Dagbladet 

2014a,b,d,e,f,g,h,j,l,m,n,o,p,q,s,t) och civila palestinier, inklusive döda och skadade (Svenska 

Dagbladet 2014a,b,c,d,e,f,g,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r). Civila israeler nämns i nio artiklar (Svenska 

Dagbladet 2014d,f,i,l,m,n,o,p,t) vilket kan jämföras med de 17 artiklar som skriver om civila 

palestinier - palestinier nämns oftare än israeler i Svenska Dagbladets narrativ, ett mönster som ser 

likadant ut i Dagens Nyheter.  

 Israel finns också med som deltagare i 17 artiklar (Svenska Dagbladet 

2014b,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,r,s,t), Israels försvarsmakt förekommer i 15 artiklar (Svenska 

Dagbladet 2014a,c,d,e,h,i,j,k,l,m,n,o,q,r,s) och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu nämns i 

sex artiklar (Svenska Dagbladet 2014a,d,e,f,q,t). Benjamin Netanyahus närvaro i SvD:s narrativ kan 

jämföras med den palestinske presidenten Mahmoud Abbas frånvaro, som endast nämns i en av de 

analyserade artiklarna, och detta i den sista av dem, som publiceras i samband med den långvariga 

vapenvila som slutits den 27 augusti (Svenska Dagbladet 2014t).  

 Avsaknaden av Abbas i det analyserade materialet i SvD kan betyda att tidningen inte ser 

hans ansvar i kriget, som ledare för den samlingsregering som innan sommaren 2014 bildats 

tillsammans med terrorgruppen Hamas i Gaza. Istället figurerar Hamas i de flesta artiklar, som då 

får stå för den palestinska sidans handlingar i SvD:s narrativ. Övriga deltagare som bland andra 

finns med i artiklarna som analyserats är de tre israeliska tonåringarna som kidnappas och mördas, 

den 16-årige palestinske pojke som också kidnappats och mördats, den palestinska myndigheten 

(PA), utländska och svenska medier, israelisk polis, israeliska bosättare, FN, Islamiska jihad, 

israeliska soldater, Israels regering, Fatah och andra länder som Egypten, Frankrike, andra 

arabländer samt EU (Svenska Dagbladet 2014a-t).  
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4.2. Upplösning  

4.2.1. Dagens Nyheter 

Upplösningarna från artiklarnas kodning skiljer sig till viss del från föregående kategoris 

situationskodning. Under ”situation” har krigets förlopp enligt tidningarna kortfattat redogjorts för, 

under ”upplösning” sammanfattas vad som till slut hände i de olika nyhetsrapporteringarna. 

 Upplösningarna handlar till stor del om, utöver det som redan sammanfattats under 

”situation”, det våld som blossat upp efter kidnappningen och morden på de tre israeliska 

tonåringarna, samt hämndaktionen på en palestinsk tonåring. Många artiklars upplösningar handlar 

därför om attacker från båda sidor, och de blodiga konsekvenser som följer dem. Dödsoffer och 

skadade från Israel, Gaza och Västbanken rapporteras i stor utsträckning i det analyserade 

materialet.  

 Politiska analyser av vad som kommer att hända som följd av våldsamheterna och 

avvisanden av vapenvilor görs också av DN. Exempelvis ses en tvåstatslösning ligga långt borta 

under sommarens strider (Dagens Nyheter 2014j), och redan i det inledande skedet menar DN:s 

reporter att konflikten är på väg att trappas upp om det visar sig att Hamas ligger bakom 

kidnappningen av de israeliska tonåringarna (Dagens Nyheter 2014b). Det skrivs även att det redan 

spända läge som infunnit sig mellan parterna skärpts efter mordet på den palestinske 16-åringen när 

DN rapporterar om kravaller på Västbanken och upplopp samt intensifierade raketbeskjutningar 

från Gaza (Dagens Nyheter 2014e).  

 Attackerna som rapporteras handlar exempelvis om raketbeskjutning från Gaza mot civila 

mål i Israel, Israels flygbombningar och markoffensiver samt terrorattentat via Hamas underjordiska  

tunnlar som leder upp till israeliska kibbutz-samhällen längs gränsen mot Gaza. Dödade och 

skadade från båda sidor finns med i de flesta nyhetsartiklar från kriget, vilket i slutskedet orsakat 

minst 2 130 palestiniers och 68 israelers död (Dagens Nyheter 2014t).   

 Även de medlingsförsök från andra länder och vilka utfall de fått rapporteras då 

förhandlingar om vapenvilor och eldupphör förekommer under de sista veckorna i juli fram till 

slutet av augusti, när en långvarig vapenvila träder i kraft. För Israel är bland andra kravet på en 

internationell avväpning av Hamas viktigt, medan Hamas bland annat vill ha kontroll över hamnen i 

Gaza, villkor båda parter måste avstå från för att nå en överenskommelse. Vapenvilan innebär dock 

att de tusentals israeler som flytt sina hem nära Gazas gräns kan återvända, och att 

återuppbyggnaden av Gaza kan påbörjas då Israel lättat på embargot ytterligare och släpper in mer 

byggnadsmaterial än tidigare (Dagens Nyheter 2014t). 
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4.2.2. Svenska Dagbladet  

Likt Dagens Nyheter handlar artiklarnas upplösningar om antal skadade och döda efter de attacker 

som intensifierats sedan krigets upprinnelse i juni 2014. Rapporter om flygbombningar från Israel 

åtföljs också av information om att Israel varnat befolkningen i Gaza om att en attack är på väg att 

ske genom bland annat flygblad, något som också skrivs om i DN. Raketbeskjutningar från Gaza 

förekommer också i SvD, samt markoffensivens krigsföring. Dock finns de tunnlar Hamas byggt 

under jorden bara med i några få artiklar, till skillnad från DN (Svenska Dagbladet 2014l,o,q).  

 Den humanitära krisen i Gaza efter att Israels markoffensiv inletts i slutet av juli omskrivs i 

flera artiklar i SvD. Operationen har förvärrat situationen för de civila i Gaza och över 100 000 

palestinier befinner sig på flykt. På sjukhusen finns inte tillräckligt med plats, det saknas mediciner 

och bårhusen är överfulla (Svenska Dagbladet 2014l). Israeliska attacker mot FN-skolor som hyser 

internflyktingar är också vanligt förekommande i SvD:s nyhetsrapportering.  

 Svenska Dagbladet skriver inte bara om vuxna palestinier som dödats, utan också flera 

gånger när barn drabbats av israeliska attacker. Inte minst då fyra pojkar dödades i ett flyganfall på 

en badstrand i Gaza (Svenska Dagbladet 2014j). Israeliska dödsoffer rapporteras, men det är 

övervägande konsekvenserna för palestinierna som lyfts fram i de analyserade artiklarna. Det finns 

fler artiklar om Gazabornas svåra situation i SvD än om israelernas, och israelernas situation 

avspeglas i högre grad i DN än i SvD.  

 De politiska förutsättningarna för fred omskrivs precis som i DN också i SvD. Spänningarna 

växer mellan parterna i inledningsskedet i juni och början av juli, där massgripanden och razzior på 

Västbanken kantas av sammandrabbningar med israelisk polis. Det handlar dock inte lika mycket 

om förhandlingar om eldupphör i SvD, istället tas den israeliska blockaden upp som ett av de största 

hindren för fred i SvD. DN lyfter fram Hamas tunnlar och raketbeskjutning som ett av de största 

problemen med konflikten.  

4.3. Komplicerande handling  

4.3.1. Dagens Nyheter 

När Israel söker efter de kidnappade tonåringarna beskylls palestinier för dådet, men enligt den 

palestinska myndigheten (PA) kan inte den palestinska ledningen ansvara för något som skett i ett 

område under israelisk kontroll (Dagens Nyheter 2014a). Hamas beskylls senare av Israels 

premiärminister Benjamin Netanyahu, som förnekar inblandning.  
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 Israels fortsatta operationer mot Hamas, trots gruppens försoning med det styrande partiet på 

Västbanken - Fatah, upprör också många Hamas-aktivister i området (Dagens Nyheter 2014b). 

Denna försoning gynnar Israel eftersom det nu går att beskylla även den palestinska regeringen för 

Hamas brott (Dagens Nyheter 2014c). Men meningsskiljaktigheter mellan de palestinska rörelserna 

uppstår under sommaren (Dagens Nyheter 2014g).  

 När de tre tonårspojkarna hittas döda kommer farhågor om vedergällning och upplopp. Det 

inofficiella vapenstilleståndet riskerar att brytas med tilltagande raketavfyrningar mot israeliska 

städer från Gaza (Dagens Nyheter 2014d). Som hämnd på de israeliska pojkarnas död mördas ännu 

en tonåring i området (Dagens Nyheter 2014e). Våldet trappas upp (Dagens Nyheter 2014f). I 

mitten av juli hade Hamas förväntat sig en internationell proteststorm mot Israel - men en sådan har 

uteblivit (Dagens Nyheter 2014g).  

 Invånarna i Israel har tröttnat på att leva med den ständiga raketoron, och trots att 

försvarssystemet Iron Dome, som fångar upp raketer som faller över Israel och varningssystem som 

ger människorna möjlighet att sätta sig i säkerhet, är vardagen pressad för dem som lever vid Gazas 

gräns. Dagliga raketattacker är något de måste leva med, och de har bara 15 sekunder att ta skydd 

innan raketen slår ned (Dagens Nyheter 2014h). Våldet kommer dock inte att upphöra - efter samtal 

mellan Israel, Hamas och Mahmoud Abbas om eldupphör inleder Israel istället sin markoffensiv 

(Dagens Nyheter 2014i).  

 DN skriver även om Hamas ansvar för förödelsen på den palestinska sidan. Trots att Israel 

kan anklagas för övervåld bär Hamas ett stort ansvar för de civila som dödas. De placerar militära 

mål i närheten av oskyldiga civila - antingen för att avskräcka Israel från att attackera, eller, 

troligtvis, för att de vill att oskyldiga dör för att vända omvärlden mot Israel. Denna ledarskribent i 

DN menar att våldet måste upphöra, men att varje stat har som främsta uppgift att skydda sina 

medborgare (Dagens Nyheter 2014j).  

 Israel varnar också den civila befolkningen i Gaza innan bombningar över området sker, 

men DN rapporterar om att Hamas förbjuder människor att lämna områden som kommer att bombas  

(Dagens Nyheter 2014l). DN skriver också om tunnelattacker som skett i israeliska samhällen nära 

gränsen till Gaza. Åtta Hamasterrorister dog i ett av dåden, men trots detta hyllades dådet av Hamas 

medier. Attacken belyser också anledningen till varför Israel inleder en markinvasion med mål att 

förstöra de underjordiska tunnlarna (Dagens Nyheter 2014k). 

 DN rapporterar även om de israeler som fått fly sina hem på grund av hotet om 

tunnelattacker. Invånarna har stått emot oavbrutna raketattacker sedan 2002, belägring av Egyptens 

armé och den palestinska fedayuun på femtiotalet, men vågar inte längre vara kvar i området. De 
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har tidigare rapporterat misstankar om tunnlar under jorden men den israeliska militären har 

avfärdat misstankarna och sagt att de varit en omöjlighet. I detta skede kan politikerna inte längre 

strunta i tunnlarna, och Benjamin Netanyahu, som innan bilder från en tunnelattack mot Kibbutz 

Nir Am var motvillig till att skicka marktrupper till Gaza, hade inte längre möjlighet att hindra en 

markinvasion (Dagens Nyheter 2014n).  

 I slutet av juli träder ett 12 timmars eldupphör i kraft trots att parterna tidigare förkastat 

förslag om vapenvila. Mycket talar samtidigt för att Israel kommer att pressa djupare in i Gaza och 

Hamas fortsatte även med försök att bombardera Israels internationella flygplats (Dagens Nyheter 

2014m). En annan vapenvila utfärdad av FN, som skulle följas av förhandlingar i Kairo dagen 

därpå, har också brutits då Hamas kidnappat en israelisk soldat (Dagens Nyheter 2014o). 

Förhandlingar om vapenvila pågår dock i augusti, samtidigt som israeliska flygangrepp och hot från 

Hamas om raketbeskjutning över norra Israel pågår. Över världen demonstrerar människor för fred 

(Dagens Nyheter 2014p).  

 Parterna lyckas enas om ett 72 timmars eldupphör den 11 augusti, trots Hamas ovilja att 

upphöra med striderna (Dagens Nyheter 2014q). Elva dagar senare skriver återigen en ledare i DN 

om Hamas stridsmetoder. Här beskrivs Hamas användning av mänskliga sköldar och civila mål vid 

raketbeskjutningar mot Israel. Israel kräver ett stopp av raketbeskjutningen i förhandlingar om nya 

eldupphör, vilket är ett krav Hamas inte kan gå med på (Dagens Nyheter 2014r).  

 Hamas vill i sin tur se att Israels och Egyptens blockad hävs och att hamnen i Gaza öppnas, 

utan någon sorts motprestation från deras sida. Israel har föreslagit lättnader men kan inte förväntas 

gå med på fri import av vapen, samtidigt som import av cement och stål går till uppbyggnad av 

attacktunnlar (Dagens Nyheter 2014r). Våldsamheterna fortsatte trots en vapenvila (Dagens Nyheter 

2014s), men den 27 augusti kom en överenskommelse om ett långvarigt uppehåll. Detta eldupphör 

innefattade dock inte flera viktiga krav, men några av dem kommer att ingå i den egyptiska planens 

fas två som inleds månaden efter. Hamas proklamerar en historisk seger, trots att de inte vunnit 

mycket i jämförelse med vad de sagt sig vilja åstadkomma (Dagens Nyheter 2014t).  

 4.3.2. Svenska Dagbladet  

Svenska Dagbladets komplicerade handlingar handlar också om Netanyahus anklagelser mot den 

Palestinska myndigheten (PA) som sägs hållas ansvarig för dådet mot de israeliska tonåringarna. 

Även i SvD skrivs det om PA:s motsättningar mot uttalandet från Netanyahu, då deras ansvar inte 

gäller för ett område under israelisk kontroll (Svenska Dagbladet 2014a). Israel anklagar sedan 
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Hamas för kidnappningen och varnar för allvarliga konsekvenser om tonåringarna inte hittas vid liv 

(Svenska Dagbladet 2014b). 

 I början av juli skrivs ett reportage från Västbanken. Reportrarna talade med palestinier om 

morden på tonåringarna och de konsekvenser som drabbat dem efter dådet. Få palestinier tycker att 

morden var en bra idé, men de accepterar inte den kollektiva bestraffning Israel genomför då den 

även drabbar oskyldiga människor. En av palestinierna SvD pratat med vill se bevis för att Hamas 

begått morden (Svenska Dagbladet 2014e).  

 Ännu ett reportage från ett palestinskt bostadsområde i östra Jerusalem görs i början av juli 

av SvD. Man skriver att konfrontationer med israeler inte är något nytt för människorna i Shufat där 

sammandrabbningar mellan stenkastande palestinska ungdomar och israelisk polis skett. Men de 

senaste dagarna har motsättningarna nått nya dimensioner. Ingen av dem som SvD pratat med tror 

att Hamas begått morden, utan tror istället att Israel iscensatt morden för att komma åt Hamas 

(Svenska Dagbladet 2014f).  

 Det finns heller inget medlidande för de israeliska offren. Netanyahu har lovat att utreda vad 

som skett när den palestinska 16-åringen mördades, men de som sörjer 16-åringen tar inte den 

israeliska premiärministerns ord på allvar (Svenska Dagbladet 2014f). Muhammed Abu Kheidr 

levde fortfarande när han brändes ihjäl. Mordet på 16-åringen ses som en hämndaktion för mordet 

på de tre israeliska tonåringarna (Svenska Dagbladet 2014g).  

 Den 8 juli har åtta Hamasmedlemmar dödats av israeliska flygräder, som dock förnekas av 

Israel, och Hamas har svarat med raketbeskjutning mot Israel (Svenska Dagbladet 2014h). Israel 

inleder några dagar senare Operation Protective Edge och många civila dör i Gaza under 

operationens inledningsskede (Svenska Dagbladet 2014i). Den 17 juli leker fyra palestinska pojkar i 

9-11-årsåldern på en badstrand i Gaza, och blir dödade av en israelisk flygbomb (Svenska 

Dagbladet 2014j).   

 Läget förvärras för de civila i Gaza när en upptrappning av Operation Protective Edge sker i 

slutet av juli (Svenska Dagbladet 2014k). Ingen av sidorna visar heller tecken på att vilja avbryta  

striderna, Hamas och Islamiska jihad fortsatte att avfyra raketer mot Israel och försöka infiltrera 

landet via tunnlar. Israel fortsatte också att bomba mål i Gaza från luften samt striderna på marken 

(Svenska Dagbladet 2014l).  

 Palestinier som flyr sina hem och söker skydd i FN-byggnader, men dessa byggnader 

attackeras av Israel (Svenska Dagbladet 2014m). Barn som leker på en lekplats i ett flyktingläger 

dödades av en missil. Det israeliska försvaret menade att det var Hamas egen raket som exploderade 

i förtid, medan palestinierna säger att det var ett angrepp från Israel (Svenska Dagbladet 2014n). 
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Men Hamas kan enligt SvD inte bombas bort, och ett hopp om en fredligare framtid i och med den 

palestinska enhetsregeringen har nu grusats (Svenska Dagbladet 2014o).  

 I en kolumn skriver en journalist om israelers ställning i kriget. Journalisten menar att om 

fler israeler förstod att det döljer sig människor bakom de växande dödssiffrorna i Gaza skulle de 

demonstrera mot attackerna och blockaden och inte ge sig förrän den israeliska regeringen gått med 

på Hamas krav för en vapenvila (Svenska Dagbladet 2014p). SvD rapporterar i början av augusti 

om ytterligare en FN-skola som attackerats. Den israeliska markoffensiven är inte över, men Israel 

drar tillbaka en majoritet av sina marktrupper från Gaza (Svenska Dagbladet 2014q).  

 Enligt FN fanns inga militära mål inne i skolorna som attackerats. Frankrikes utrikesminister 

uttalar sig: ”Israels rätt till säkerhet är total, men den rätten rättfärdigar inte dödandet av barn och 

slakten av civila” (Svenska Dagbladet 2014r). New York Times skriver dock att det inte 

nödvändigtvis var så att Israel siktade mot skolorna, och en svensk militärexpert tror också att Israel 

kan ha missat sitt egentliga mål (Svenska Dagbladet 2014r).  

  Trots en ny vapenvila den 15 augusti har våldet fortsatt (Svenska Dagbladet 2014s). Den 

slutgiltiga vapenvilan kommer tolv dagar senare, men Hamas viceledare Mussa Abu Marzuk kallar 

överenskommelsen för en seger för motståndet (Svenska Dagbladet 2014t).  

4.4. Coda  

 4.4.1. Dagens Nyheter 

Codan handlar om vad nyhetsartiklarna spår om framtiden. I juni har kidnappningen av de israeliska 

tonåringarna stor betydelse för vad som kommer att hända, och DN skriver om ett blodigt slut om 

det visar sig vara Hamas som genomfört kidnappningen. Om israeliska extremister dessutom skulle 

få igenom en annektering av Västbanken till följd av händelsen, skulle agerandet möta 

konsekvenser från omvärlden (Dagens Nyheter 2014b). Efter razzior med massgripanden som följd 

på Västbanken väntas ett krav på frigivning av palestinska fångar (Dagens Nyheter 2014c).  

 Om hämnd skipas för mordet på tonåringarna kommer en upptrappning av raketbeskjutning 

från Gaza ske, likaså ett ökat tryck på civila palestinier från Israel. Bestraffningar mot oskyldiga 

människor riskerar att öka motsättningarna, särskilt om de sker under den muslimska fastemånaden 

Ramadan (Dagens Nyheter 2014d). När den 16-årige palestiniern hittats död riktas misstankar mot 

israeliska extremister som utfört just en sådan hämndaktion man tidigare befarade. Om det visar sig 

vara israeliska extremister som ligger bakom mordet kommer omvärldens sympati för Israel att  

minska (Dagens Nyheter 2014e).  
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 Efter att våldet trappats upp mellan parterna kan förhandlingar med europeiska 

utrikesministrar vara på väg (Dagens Nyheter 2014g). Enligt invånare i den israeliska staden Sderot 

måste Hamas bekämpas för att få ett slut på raketbeskjutningarna mot civila israeler (Dagens 

Nyheter 2014h). Israelerna som lever vid gränsen till Gaza har inte heller något skydd mot Hamas 

attacktunnlar, och är blottade för terrordåd och kidnappningsförsök. Därför ska ett system som har 

möjlighet att upptäcka underjordiska tunnlar konstrueras på kort tid (Dagens Nyheter 2014k).  

 I ett reportage skriver DN att Hamas tunnlar är det största hindret för vapenvila (Dagens 

Nyheter 2014n). Tvåstatslösningen är den enda rimliga lösningen på konflikten enligt en 

ledarartikel i DN (Dagens Nyheter 2014j). Israel är i slutet av juli redo att förhandla om uppgörelse 

under stridigheterna, men Egypten insisterar dock på att Hamas först lägger ned vapnen (Dagens 

Nyheter 2014l). I augusti väntas det israeliska kabinettet och den israeliska allmänheten att 

radikaliseras efter en kidnappning av en ung israelisk soldat. Kanske kommer de inte nöja sig med 

att Israels militär bara utför en operation för att förstöra tunnlar (Dagens Nyheter 2014o).  

 Men Hamas kommer enligt DN inte att ge sig så lätt (Dagens Nyheter 2014o). Ett egyptiskt 

fredsförhandlingsförslag skulle innebära att gränsövergångarna mot Egypten från Gaza öppnas 

under kontroll av den palestinska myndigheten (PA) samt att Israel utökar fiskegränsen i Gaza. 

Samtidigt skulle Israel få ökade befogenheter att kontrollera att Hamas inte gräver nya attacktunnlar 

(Dagens Nyheter 2014p). Hamnen i Gaza skulle innebära den palestinska presidenten Mahmoud 

Abbas återkomst till Gaza, något som israeliska nationalister vill förhindra (Dagens Nyheter 

2014q).   

 Hamas är samtidigt inställt på en ny, ännu blodigare omgång av kriget, medan Israel vill 

avbryta och återgå till vardagen (Dagens Nyheter 2014q). Hamas kan enligt en ledarartikel inte 

erkänna Israels rätt att existera eftersom de lever på sin extremism. Hamas kallas därför av 

skribenten för ”sitt eget folks fiende” (Dagens Nyheter 2014r). När den långvariga vapenvilan sluts 

i slutet av augusti frågar sig en av DN:s korrespondenter på plats om omvärlden nu kommer att 

hjälpa palestinierna att tvinga Israel till förhandlingar om Gaza och den enligt artikelförfattaren 

ockuperade Västbanken (Dagens Nyheter 2014t).  

 4.4.2. Svenska Dagbladet  

Precis som i Dagens Nyheter handlar SvD:s coda i början av sommaren om Hamas skuld till 

kidnappningsdådet. Om pojkarna inte kommer till rätta väntar allvarliga konsekvenser enligt 
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premiärminister Netanyahu (Svenska Dagbladet 2014b). När pojkarna sedan hittas döda, varnar 

Hamas för att ”öppna helvetets portar” om Israel attackerar Gaza (Svenska Dagbladet 2014d).  

 Det råder oro och ett spänt läge på Västbanken efter begravningen av pojkarna då SvD 

skriver ett reportage från området. En palestinier SvD talat med oroar sig för en liknande utveckling 

som i Syrien, en annan för ekonomiska och sociala konsekvenser. Ytterligare en palestinier tror att 

en ny intifada (palestinskt uppror) kommer att inledas. En israelisk tonåring i Jerusalem är 

övertygad om att det kan hända även där han bor, men han är inte rädd (Svenska Dagbladet 2014e).  

 När den 16-årige palestinske pojken hittas död lovar Netanyahu att gå till botten med vad 

som hänt, och invånare i ett palestinskt bostadsområde är rädda för att något sådant ska ske igen 

(Svenska Dagbladet 2014f). Efter begravningen av den palestinske tonåringen kräver sörjande 

palestinier en intifada, och raketbeskjutningar från Gaza överskuggar Egyptens försök till 

fredssamtal mellan Israel och Hamas (Svenska Dagbladet 2014g).  

 När SvD rapporterar om en granatattack mot en FN-skola i Gaza har Israel inlett sin 

markinvasion. SvD skriver att Israel inte kommer att dra sig ut ur Gaza inom den närmsta framtiden 

och Hamas kommer bara att acceptera en vapenvila om den åtta år långa blockaden hävs (Svenska 

Dagbladet 2014m). I en nyhetsanalys från den 30 juli skriver SvD också om blockaden. Författaren 

av artikeln menar att belägrade människor gräver tunnlar och det kommer palestinierna fortsätta att 

göra om inte blockaden hävs (Svenska Dagbladet 2014o).  

 Samma journalist menar också att Hamas inte kommer få Israel att sluta existera. Kriget 

behöver enligt SvD:s reporter mer än en vapenvila - statsmannaskap, respekt för internationell rätt, 

ett handlingskraftigt säkerhetsråd, samt att Israel förhandlar med en palestinsk enhetsregering som 

för alla palestiniers talan, krävs för att få ett slut på våldsamheterna (Svenska Dagbladet 2014o).  

 I en kolumn publicerad några dagar senare menar författaren av texten att palestinierna 

måste lägga sin tro till Fatahs ickevåldsstrategi och och därigenom få nationellt självbestämmande. 

Författaren menar också att fler israeler måste se Gazabornas lidande och att Israels krav på 

demilitarisering av Hamas är orealistisk (Svenska Dagbladet 2014p). Tre dagar senare har Israel 

dragit tillbaka en majoritet av sina trupper, men offensiven är inte över än (Svenska Dagbladet 

2014q).  

  I slutet av kriget växer omvärldens kritik mot Israel enligt SvD (Svenska Dagbladet 2014r). 

Nya våldsamheter väcker oro inför förhandlingar om en vapenvila och Israel säger att militären 

kommer att reagera omedelbart på varje hot mot Israel (Svenska Dagbladet 2014s). Den slutgiltiga 

vapenvilan för Gazakriget 2014 kommer dock den 27 augusti, och ska officiellt tillkännages i Kairo 

(Svenska Dagbladet 2014t).  
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4.5. Utvärdering  

 4.5.1. Dagens Nyheter 

Dagens Nyheters notiser och nyhetsartiklar är överlag informativa och sakliga. Notiserna är 

kortfattade men kan innehålla korta återberättelser av vad som skett under en längre tid (Dagens 

Nyheter 2014s). Genomgående är de dock oftast uppdateringar av det dåvarande läget. 

Nyhetsartiklarna som analyserats är rika på information och täcker därmed mycket av 

händelseförloppet. De skildrar och förklarar många gånger läget, exempelvis Israels avsikt med 

markinvasionen (Dagens Nyheter 2014i) eller varför Israel beskjutit Gaza med tunga 

bombardemang under en natt i slutet av juli (Dagens Nyheter 2014l).  

 Målen med beskjutningen var enligt DN:s korrespondent världens största vapenförråd, 

centrum för raketbeskjutningen samt entrén till attacktunnlarna (Dagens Nyheter 2014l). 

Markinvasionen avsåg enligt DN att förstöra Hamas attacktunnlar, och inte att ockupera 

Gazaremsan eller störta Hamas (Dagens Nyheter 2014i). Farorna med Hamas tunnlar tas upp i 

många av DN:s nyhetsartiklar, ledare och reportage.  

 Exempelvis beskriver DN i en nyhetsartikel om den israeliska befolkningens utsatthet för 

tunnelattacker, med en ingående förklaring av av tunnlarnas funktion och hotet de utgör. Samma 

artikel berör också Hamas syn på det dåd som skedde då åtta Hamasmedlemmar tog sig upp er en 

tunnel och hamnade i en dödlig eldstrid med israeliska soldater. DN skriver om att dådet hyllades 

och sågs som en militär framgång av Hamas själva (Dagens Nyheter 2014k).  

 En annan artikel tar också upp farorna med tunnlarna och om hur Hamas planerar att slå 

israelerna. Rubriken lyder i denna artikel: ”Freden är längre bort än någonsin” och ansvaret läggs på 

Hamas (Dagens Nyheter 2014o). Problemet med Hamas tas också upp i flera ledarartiklar. Hamas 

skuld i de civila dödsoffren på den palestinska sidan förklaras med användandet av mänskliga 

sköldar, terrorgruppens förnekande av Israels rätt att existera och att Hamas kräver att Israel går 

med på lättnader av blockaden utan en motprestation från palestinsk sida (Dagens Nyheter 2014r).  

 Ytterligare en ledarartikel tar upp Israels ansvar att agera återhållsamt, men handlar främst 

om Hamas ansvar för de oskyldiga palestinier som dödas i israeliska bombattacker. Även i denna 

ledare tas Hamas användande av mänskliga sköldar upp (Dagens Nyheter 2014j). Mänskliga 

sköldar innebär att vapenförråd och andra militära mål placeras ut i civila byggnader som 

bostadshus, skolor och sjukhus för att få så många civila dödsoffer som möjligt - vilket leder till 

kritik mot Israel från omvärlden när de bombar målen. De kan också innebära att man förbjuder 
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befolkning från att evakuera områden som kommer att bombas, efter att de fått information genom 

flygblad och telefonsamtal från Israel om att en attack kommer att ske.  

 Att Israel varnar för bombningar innan de sker tas också upp i ledaren, likaså att Israel har 

rätt att försvara sina medborgare och svårigheterna att nå en lösning när Hamas kontrollerar Gaza 

(Dagens Nyheter 2014j).  

 Två reportage finns även med i det analyserade materialet från Dagens Nyheter. De är 

gripande skildringar av människors liv under kriget och kännetecknas av mer emotionellt laddade  

narrativ än dem som karakteriserar en nyhetsartikel eller notis. Reportagen skrivs från israeliska 

samhällen nära gränsen. I en av dem beskrivs vardagslivet för israeler i Sderot och reportaget lyfter 

deras tankar om konflikten - deras oro för sina barns säkerhet och deras sömnlöshet på nätterna 

(Dagens Nyheter 2014h).  

 Israeler DN:s reporter talat med delar med sig av sina åsikter om den väntande 

markinvasionen och hur Hamas bör bekämpas, samt att civila palestinier i allmänhet inte ses som en 

fiende (Dagens Nyheter 2014h). Ett liknande reportage om Gazabornas vardag publicerades i DN 

dagen innan, vilket ger en kompletterande bild av hur livet för de civila drabbas av våldet på båda 

sidor. 

 Ett annat reportage skrivs från kibbutzen Nir Am som också ligger precis vid Gazas gräns 

(Dagens Nyheter 2014n). Reportaget handlar om hur påfrestande det är för den israeliska 

befolkningen som bor vid gränsen och hur de fått fly sina hem. Det tar som tidigare artiklar upp 

hotet från Hamas tunnlar och beskriver absurditeten i att behöva vara på vakt efter Hamasmän som 

tungt beväpnade kommer upp ur underjorden (Dagens Nyheter 2014n). 

 Andra noteringar som gjorts under utvärderingarna är att många av DN:s artiklar för fram 

kritik mot Hamas, och lyfter dödsfall från både Israel och den palestinska sidan. Det finns i några 

nyhetsartiklar vissa analytiska drag där framtiden spås med svar på frågor som vad kommer att 

hända och vilka kommer att stå till svars för våldet? Uttalanden från båda sidor finns också med i 

många av DN:s artiklar.  

  

 4.5.2. Svenska Dagbladet  

Svenska Dagbladets notiser och nyhetsartiklar är likt DN:s fyllda med information om det senaste 

som skett i konflikten. Många av dem är skrivna av TT. Det skiljer SvD från DN, likaså att 

merparten av SvD:s nyhetsartiklar, notiser, analyser och reportage speglar den palestinska sidan av 
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konflikten. SvD rapporterar om raketbeskjutningar mot Israel och dödsoffer på den israeliska sidan, 

men sådant nämns i många artiklar sist och är inte huvudnyheten.  

 Exempelvis publiceras den första artikeln som går att finna i mediearkivet fyra dagar efter 

att de israeliska tonåringarna blivit kidnappade. Detta är enbart en notis med fokus på sökandet efter 

tonåringarna och de palestinier som gripits av israelisk polis, där nyhetsvärdet inte tycks vara att 

oskyldiga tonåringar blivit kidnappade (Svenska Dagbladet 2014a). Civila israeler som dödats av 

raketer avfyrade från Gaza nämns kort i den sista delen av en artikel från den 25 juli, efter 

övervägande beskrivning av Gazabornas situation (Svenska Dagbladet 2014m).  

 Även i den sista nyhetsartikeln som analyserats nämns att en israel dödats av 

granatbeskjutning från Gaza kortfattat (Svenska Dagbladet 2014t). Ett annat exempel då israeliska 

dödsoffer nämns sist i artikeltexten är då tolv palestinska barn dödats av en israelisk missil som 

slagit ned på en lekplats. Den sista meningen nämner kort att fyra israeler dödats av en granatattack 

från Gaza (Svenska Dagbladet 2014n).  

 Detta kan förklaras av nyhetsvärderingen - det finns möjligtvis ett större nyhetsvärde i att 

rapportera om oskyldiga barn som dödats. Det kan också vara så att SvD inte heller lägger lika stor 

vikt vid israelernas öde i kriget, eftersom det dessutom inte finns en artikel föregående denna som 

rapporterar om de israeliska dödsoffren vid just denna granatattack. Fokuseringen vid de palestinska 

dödsoffren kan dock bero på, som tidigare nämnts, de många fler civila dödsoffren i Gaza jämfört 

med i Israel.  

 Några nyhetsartiklar i SvD är också emotionellt laddade. Rubriken ”Döda läggs på hög på 

sjukhusen” tillsammans med en stor bild på en skadad palestinsk man efter ett israeliskt bombanfall 

gör artikeln känslostark och syftar till att beröra läsaren med beskrivningar av hur akut den 

humanitära krisen är i Gaza vid tillfället. Artikeln handlar först om palestiniernas svåra situation, för 

att sedan kort nämna hur många israeler som fallit offer för striderna dittills. Information om att 

Hamas kan ha kidnappat en israelisk soldat återges enbart i en faktaruta tillhörande artikeln 

(Svenska Dagbladet 2014l).  

 Även artikeln som handlar om den 16-årige palestinske pojken som dödats av israeliska 

extremister blir känsloladdad i och med den information återges. Rubriken lyder ”Pojken brändes 

levande” och artikeln berör hur tonåringen dött (Svenska Dagbladet 2014g). Detta kan ställas mot 

att det inte finns någon information om hur de tre israeliska tonåringarna mist livet. Den artikel som 

rapporterar om att de hittats döda tillhör sidan ”Noterat” i tidningen och verkar vara en överblick 

över vad andra medier skrivit om händelsen: ”Enligt flera internationella nyhetsmedier påträffades 
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de tre tonårspojkarna på ett fält i närheten av Hebron strax norr om den palestinska staden 

Halhul” (Svenska Dagbladet 2014d).  

 De tre reportage som analyserats från SvD är från palestinska områden. Precis som DN:s 

reportage är de känslomässigt laddade när bilder från civilas vardag målas upp. Ingressen i en av 

dem inleder artikeln: ”I ena ögonblicket satt familjen al-Haj vid bordet och åt middag. I nästa stund 

var familjen nästan utplånad. På torsdagen fortsatte de israeliska flygattackerna mot Gaza, som svar 

på raketbeskjutningen mot Israel.” I ingressen nämns dock även raketbeskjutningar mot Israel, men 

rubriken ”Israelisk hämnd slår hårt” tyder på att den israeliska attacken varit värre (Svenska 

Dagbladet 2014i).  

 Känsloladdningen kan även ses i reportaget från Shufat som inleds med orden ”sorg”, 

”ilska” och ”rädsla”. SvD talar med familj och släkt till den 16-årige pojken som dödats av 

israeliska extremister, där de i väntan på begravningen uttrycker sina känslor inför det som hänt om 

kommer att hända (Svenska Dagbladet 2014f).  

 Några ensidiga analyser av kriget i form av exempelvis en nyhetsartikel och en kolumn 

publiceras i SvD. I kolumnen läggs skulden för kriget och Gazabornas lidande helt och hållet på 

Israel, något som skiljer sig från DN:s ledare, även dem präglade av artikelförfattarens egna åsikter. 

Författaren av kolumnen beskriver israelerna som en massa som borde tycka som henne, vilket är 

att israeler borde pressa regeringen att gå med på Hamas krav utan att kräva en motprestation från 

den palestinska sidan. Kolumnisten tycker också att förstörandet av tunnlar är onödigt eftersom 

Hamas bara kommer att bygga nya (Svenska Dagbladet 2014p).  

 Attacktunnlarna, som i DN:s narrativ beskrivs som hot och ett av de största hindren för fred, 

berörs även i en annan analys i SvD. Denna menar att blockaden är det som sätter stopp för 

fredsförhandlingar och att belägrade människor gräver tunnlar och det kommer palestinierna 

fortsätta göra om inte blockaden hävs (Svenska Dagbladet 2014o). Meningarna om tunnlarna och 

Israels respektive Hamas ansvar i kriget skiljer sig åt mellan tidningarna.  

 Uttalanden i SvD:s artiklar är ofta kritiska mot Israel, exempelvis Frankrikes utrikesminister 

som menar att det Israel utför är slakt av civila (Svenska Dagbladet 2014r). Raketbeskjutningar mot 

Israel rapporteras även i SvD, men ofta i den mening att Israel besvarat raketattackerna, exempelvis 

i den näst sista artikeln som analyserats: ”Israeliskt flyg attackerade mål i Gaza, som svar på 

raketbeskjutning från Gaza, kort efter att en ny vapenvila trätt i kraft på onsdagen.” (Svenska 

Dagbladet 2014s). Ingenting om dessa raketbeskjutningar finns heller med i SvD:s artiklar som 

publicerats inom den angivna tidsramen.  
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5. Slutsats 

Det är svårt att dra några definitiva slutsatser kring skillnaderna i tidningarnas narrativ då artiklarna 

som analyserats endast består av en liten del av allt material som publiceras under den angivna 

perioden. Med mer tid och förutsättningar för en större undersökning skulle det vara möjligt att dra 

övergripande slutsatser om samtliga artiklar som berör Gazakriget 2014. Det är dock möjligt att se 

vissa mönster och diskutera dess likheter och skillnader baserat på de artiklar som ingår i denna 

uppsats analys. 

 Artikelurvalet baserades bland annat på viktiga händelser under kriget, vilket kan vara en 

anledning till att tidningarnas upplösningar, situationsbeskrivningar och komplicerande handlingar 

liknar varandra. Händelseförlopp som berör kidnappningen och morden på de israeliska 

tonåringarna, mordet på den 16-årige palestiniern, Israels markinvasion samt förhandlingar om 

eldupphör som slutligen leder till den långvariga vapenvilan i slutet av augusti rapporteras av båda 

tidningarna.  

 Det finns dock vissa skillnader i vad som rapporteras. Hamas attacktunnlar förekommer 

exempelvis inte i lika stor utsträckning i SvD som de gör i DN. Svenska Dagbladet rapporterar om 

två palestinier som skjutits ihjäl i sammandrabbningar med israelisk militär i Ramallah och Nablus, 

en nyhet som inte finns med i Dagens Nyheter, medan Dagens Nyheter skriver om Hamas 

användning av mänskliga sköldar, vilket inte förekommer bland Svenska Dagbladets analyserade 

artiklar. DN förklarar också flera gånger Israels avsikter med markinvasionen och även detta 

utelämnas av SvD.  

 Bland de personer som figurerar i DN:s narrativ finns palestiniernas president Mahmoud 

Abbas med i flera artiklar, han nämns enbart i en artikel i SvD. SvD rapporterar också färre gånger 

från Israel än DN och skildringar av palestiniernas öden är övervägande i förhållande till israelernas 

i SvD:s artiklar. Israelernas situation avspeglas alltså i högre grad i DN. Parternas ansvar för de 

många civila dödsoffer är också en mening som skiljer tidningarnas narrativ åt, likaså de faktorer 

som tidningarna anser vara de största hindren för fred.  

 Det finns alltså både likheter och skillnader hos tidningarnas narrativ. En snabb överblick 

ger intrycket av att de förhåller sig relativt lika till händelseförloppen, men genom en narrativanalys 

med en noggrann sökning av olika beståndsdelar i artikeln som gör texterna jämförbara kan 

skillnaderna lyftas fram. Av de artiklar som ingår i analysmaterialet skiljer sig artiklarna åt i viss 

mån då det handlar om vilka händelser som rapporteras, vilka personer som deltar i händelserna, 
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samt vilka platser man rapporterar ifrån. Narrativ handlar dock inte huvudsakligen om innehållet i 

en text, utan om hur en berättelse framställs. 

 Skildringarna av de civilas situation skiljer sig exempelvis åt mellan tidningarna. 

Reportagen från DN speglar israelers vardag, medan reportagen i SvD berättas från palestiniernas 

perspektiv. Läsare som regelbundet tar del av DN:s nyheter får då ett något annorlunda perspektiv 

på kriget än dem som flitigt läser Svenska Dagbladet. Denna slutsats kan dock endast dras grundat 

på det material som analyserats, det är därför viktigt att återigen poängtera möjligheten att komma 

fram till andra resultat vid en analys av allt material som publicerats i tidningarna.  

 Artiklar har dock valts ut efter en överblick av allt material som finns tillgängligt under den 

utvalda tidsramen och de som analyserats har i största möjliga mån representerat de vanligast 

förekommande i tidningarna. Därför kan en diskussion också föras om hur dessa skillnader skulle 

kunna påverka läsarnas ställningstaganden och åsikter kring konflikten. En känslostark berättelse 

om Gazabornas svåra situation, eller israelernas rädsla och oro engagerar förmodligen läsaren. Det 

vore då också rimligt att tro att läsaren formar vissa sympatier för de personers öden som skildras. 

Om media dessutom kan skapa en egen bild som påverkar människor, är det även möjligt att dessa 

verkligheter skiljer sig åt mellan läsare av SvD och läsare av DN.  

 Dessa verklighetskildringar kan, som tidigare nämnt, enligt Petersson och Carlberg också 

förändra verkligheten (Petersson & Carlberg 1990:218). Media har inte heller enbart makt att 

påverka medborgare, utan även politiker. En skildring av Israel-Palestina-konflikten i medier skulle 

alltså kunna avgöra viktiga beslut som rör Sveriges politiska inblandning i konflikten. 

Utelämnandet av information om mänskliga sköldar eller israeliska avsikter med militära 

operationer av SvD kan alltså ge en snedvriden bild av Israel hos allmänheten, och hos politikerna. I 

DN förekommer fler uppgifter från båda sidor av konflikten.  

 Att medierna dessutom har förmågan att få människor att identifiera sig med en viss grupp 

kan få konsekvenser för allmänhetens åsikter om och attityder gentemot parterna i konflikten. De 

läger som sympatiserar med varsin sida av konflikten, pro-palestinska eller pro-israeliska grupper, 

kan alltså förstärkas med hjälp av mediernas narrativa kontext. Om medierna har dessa möjligheter 

att influera, påverka och kontrollera våra tankar så som teorin i Makten över tanken beskriver, kan 

de skillnader som upptäckts i SvD:s och DN:s narrativ vara avgörande för människors syn på 

konflikten, och bilden av vad som skett skilja sig åt mellan personen som enbart läser DN, från den 

som endast läser SvD.  

 Både likheter ock skillnader återfinns alltså i tidningarnas narrativ. Det är dock i denna 

uppsats omöjligt att komma fram till slutsatser som rör tidningarnas samtliga artiklar från 
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Gazakriget 2014. För att åstadkomma detta krävs mer forskning. Mängder av artiklar kan analyseras  

och nya tillkommer i takt med att konflikten fortsätter. Trots att denna uppsats bara varit en liten del 

i det arbete som kan göras är den åtminstone ett steg i en riktning åt att medvetandegöra betydelsen 

av hur något berättas, och vad dessa narrativa egenskaper har för påverkan på våra tankar.  
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