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Titel och undertitel 
Krigets första offer är sanningen: En pressanalytisk studie av Syrienkriget under åren 
2011-2013. 
 
Truth is the first casualty of war: A media study of the Syrian Civil War. During the 
years 2011 - 2013 
 
Abstract 
In the spring of 2011, major protests broke out against the Syrian leader Bashar Al-Assad. As 
a result of this, the Syrian Civil War, one that has cost hundreds of thousands of people their 
lives as well as forced millions from their homes into refuge, was initiated. The war is still 
today an ongoing conflict. The following study is a narrative analysis of how the Swedish 
press reported on the war. The main focus of the study will be placed on the actors, actions 
and motives from the articles. The source material consists of articles from three major 
Swedish newspapers that were published during three different time periods, ranging from the 
year of 2011 to the year of 2013. One general conclusion is that there are several similarities 
to be found between Swedish reports on the Syrian Civil war and the Gulf War, as well as the 
results from other studies on Swedish crisis communications. The results show that the three 
newspapers mediate a similar narrative with the same specific actors involved. The narratives 
are easy to understand, and the various roles assigned to the different actors are definite. 
Together, the articles tell a story of good versus evil. 
 
Few of the active domestic Syrian groups during the war are named in the articles. The 
foreign actors from the articles consist primarily of the Western superpowers, Arabic 
neighbors, the United Nations and the European Union. There is a great difference in relation 
to the expectations placed upon, as well as authority given to the Western countries and the 
Arabic ones. This is discussed in relation to the term Orientalism coined by Edward Said. The 
motives behind the actors actions are rarely named in the article, neither are their rights to 
make said actions specified. This could be explained through the narratives and the inherent 
need to press’ to simplify things. It could also be explained with what Kenneth Burke refers to 
as a transformation, in this case implying that motives can be found in the actors. A didactic 
discussion is also included. 
 
Nyckelord 
Syrienkriget, Pressanalys, Orientalism, Narrativ, Kenneth Burke 
 
Förkortningar 
FOI – Totalförsvarets forskningsinstitution 
FSA – Fria syriska armén, koalition av oppositionella. 
PYD – Demokratiska unionspartiet, systerorganisation till PKK 
YPG – Folkets försvarsenheter, beväpnad gren av PYD 
PKK – Kurdistans arbetarparti 
SNC – Syriens nationella råd, koalition av oppositionella. 
SPF - Styrelsen för psykologiskt försvar  
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1. Inledning 
Startpunkten för den arabiska våren var den 17 december 2010, när tunisiern Mohammed el-

Bouazizi tände eld på sig själv i en protest över sina egna levnadsvillkor. Många kände igen 

el-Bouazizis upprivenhet utifrån sina egna livserfarenheter och i januari samma år började 

uppror bryta ut runt om i hela Tunisien. Demonstrationer spred sig snabbt till grannländerna, 

mycket p.g.a. att filmer och bilder ifrån upploppen fick stor spridning på sociala medier 

Oroligheterna krävde hundratals människoliv.1 Inledningsvis tog Occidenten emot den 

arabiska våren med öppna armar. I svensk press lovordades folkets kamp för sina rättigheter 

och många röster förutspådde att de berörda länderna inom kort skulle ha utvecklats till 

sekulära demokratier. Istället utvecklades demonstrationerna under året till rena inbördeskrig i 

Libyen och Syrien. År 2014 skedde samma sak i Irak och 2015 utbröt inbördeskrig även i 

Jemen. Bara i Syrien har kriget idag krävt mellan 300–500 tusen människors liv och tvingat 

över fem miljoner på flykt ifrån landet. Våren 2017 uppskattades Syrien även ha sex miljoner 

internflyktingar och 13,5 miljoner människor som var beroende av utländskt stöd.2 Den 

tidigare så hyllade revolutionen liknar idag på många håll mest en våldsspiral utan slut.  

Tunisien är idag det enda land där arabiska våren resulterat i att en auktoritär regim ersattes av 

en med ett visst mått av demokrati.3 

 

På grund av Syrienkrigets oerhört komplexa karaktär finns det inga enkla lösningar. Det är en 

konflikt där skiljelinjer har dragits utifrån en mängd olika faktorer, såsom politiska åsikter 

etnicitet, religion, kön, ålder och hemvist. Det finns ett oerhört stort antal nibblande aktörer på 

såväl regional som nationell och internationell nivå. Arabiska våren är en historisk 

förändringsprocess som berör mänskliga rättigheter, internationella samarbeten, 

demokratibyggen och fredssträvanden. Likväl är det en berättelse om folkmord, diktaturer, 

post-kolonialism och ofattbart lidande. Det är ett händelseförlopp som berör oss såväl på ett 

känslomässigt, som ett faktiskt plan, både som medmänniskor och svenska medborgare. Det 

har varit ett högaktuellt ämne inom både svensk media och politik. Alla dessa faktorer gör 

Syrienkriget till ett väldigt angeläget ämne att studera som historiker. På grund av att 

                                                        
1 Lund 2014, s. 76–79 
2 Lund 2017, s. 11-13 
3 Economist Intelligence Unit, Democracy index 2010, 2010; 
Economist Intelligence Unit, Democracy index 2016, 2016 
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konflikten är så pass ung och fortfarande pågående när denna uppsats läggs fram, har den 

stora publiken troligen nästan enbart följt händelseförloppet via nyhetsrapporteringen.  För att 

få en ökad förståelse för den svenska uppfattningen av och förhållningsättet till Syrienkriget 

ämnar jag därför i denna studie att genomföra en narrationsanalys av den svenska 

pressrapporteringen ifrån kriget. Att vinnaren skriver historien är nämligen bara ett utryck för 

att makten över narrativet, är makten över verkligheten. Fokus kommer att ligga på aktörer, 

handlingar och motiv samt framställningen av dessa. Artiklarnas enskilda och gemensamma 

narrativ samt uppkomsten av desamma kommer följaktligen att vara centralt för studien. 
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2. Tidigare forskning 

För att ge ökad förståelse för studiens resultat, samt ha en möjlighet att kontrastera dem 

kommer det nedan att presenteras fem böcker om svensk kriskommunikation och 

krigsrapportering. Roland Nordlunds två böcker är allmänt hållna analyser av svenska 

mediers roll vid kris- och krigsrapportering. De tre övriga böckerna ingår i en antologi som 

analyserar mediers roll under Gulfkriget. Eftersom Syrienkriget är en ung konflikt finns det 

ännu ingen tillgänglig forskning om den svenska mediebilden av kriget. Det finns visserligen 

ett antal internationella rapporter som berör ämnet men inga som gör det utifrån ett svenskt 

perspektiv. Snarare än att ge ett utländskt perspektiv på Syrienkriget har jag sålunda valt att 

ge en bättre förståelse för ett svenskt perspektiv utifrån liknande erfarenheter. Utifrån dessa 

böcker ämnar jag undersöka likheter och skillnader mellan deras resultat och mina egna. De 

teoretiska modeller som presenteras nedan kommer även att appliceras på studiens resultat. 

 
2.1 Ett triangel-drama: Myndigheter, medborgare och medier i kris 

Ett triangeldrama är en rapport skriven av Roland Nordlund på uppdrag av Styrelsen för 

psykologiskt försvar i vilken han reflekterar över slutsatserna ifrån tre tidigare SPF-studier om 

kriskommunikation. Nordlund utgår ifrån en teoretisk modell i form av en triangel där var 

hörn representerar huvudaktörerna inom samhällskommunikation; sändare 

(myndighet/experter), förmedlare (media) och mottagare (medborgare). Nordlund framhåller 

att i ett öppet demokratiskt system måste triangeln förbli liksidig, oavsett yttre omständigheter 

och det måste ske en tvåvägskommunikation mellan triangelns olika hörn som präglas av 

öppenhet och förtroende.4 

 

                                Medborgare 

 

 

 

 

                Media                              Myndighet 

Figur Nr 1: Teoretisk modell 

 

                                                        
4 Nordlund 1994, s. 5–6  
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Utifrån modellen berör Nordlund ett antal problem med den svenska samhällskommunikation 

i krissituationer som framkommit i studierna. Ett av de mest påtagliga problem är samspelet 

mellan sändare och mottagare. Sändarna, som i detta fall utgörs av experterna tenderar att 

använda ett annat språk än mottagarna vilket försämrar möjligheten till en framgångsrik 

kommunikationssituation. Experterna har även en benägenhet att förutsätta att mottagarna 

besitter samma kunskaper och förståelse som dem själva. En annan risk till 

misskommunikation är att experterna rangordnar risker efter befintlig statistik och 

sannolikhetskalkyler, medan medborgare gör sina bedömningar efter mer emotionella 

aspekter såsom etik och moral. När sändarens budskap missförstås eller inte motsvarar 

mottagarens förväntningar är risken stor att det väcks en misstro hos mottagarna. Misstron 

förstärks ytterligare av vad som för sändaren framstår som en paradox mellan autenticitet 

kontra trovärdighet. Autenticitet innebär nämligen för sändaren att erkänna när den saknar 

tillförlitlig information eller inte har adekvata svar på frågor. För sändaren uppfattas detta 

erkännande som ett hot emot trovärdigheten, men för mottagaren stärker autenticiteten 

vanligtvis trovärdigheten. Då sändaren är ärlig med sina svaga sidor ger det mottagarna en 

trygghet som minskar deras benägenhet till misstro och rädslan för att bli manipulerad.5   

 

I studien framkommer att människor har en tendens att göra sig själva ”immuna” emot risker 

och faror. De upplever att riskerna gällande t.ex. alkohol, tobak och aids är påtagliga för andra 

men små rörande dem själva, starkast är tendensen dessutom hos dem som löper störst risk att 

drabbas. Äldre tenderar att ”blunda” för risker i högre utsträckning än unga. Människor 

tenderar även att övervärdera sannolikheten för att drastiska faror skall inträffa men 

undervärderar de möjliga farorna. De är mycket ovilliga till att engagera sig i kriser som inte 

direkt hotar dem själva, avgörande för hur man reagerar på en kris är således om den upplevs 

som personlig eller allmän.6 

 

2.2 Medier i kris: en forskningsöversikt över mediernas roll vid kriser. 

Medier i kris är en rapport skriven av Stig Arne Nohrstedt och Roland Nordlund som  

redogör för kriskommunikations tre olika stadier: varningsfasen, akutfasen samt följdfasen. I 

den första fasen förmedlas information om en hotande fara, i den andra inträffar katastrofen, 

                                                        
5 Nordlund 1994, s. 13–16 
6 Nordlund 1994, s. 11 
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och i den tredje fasen hanteras efterspelet av katastrofen, något som kan ge upphov till en 

samhällelig kris där samhällssystemets förmåga ifrågasätts av medborgarna.7 

 

En utgångspunkt i rapporten är Habermas teori om kommunikationsförutsättningar som 

stipulerar att deltagandet i en kommunikation är frivilligt och enbart upprätthålls när parterna 

har tilltro till att den andre kan underbygga sina utsagor. Tilltron är således vital för att 

kommunikation skall vara framgångsrik.8 Central är även McQuais modell för 

massmediekommunikation som belyser fyra motsättningar inom journalistiken. Den första av 

dessa är huruvida media enbart skall fungera som en ren kommunikationskanal, eller agera 

som en tredje statsmakt som bidrar till samhällets sammanhållning.  Den andra konflikten 

ligger i mediernas två motstridiga krav på snabbhet och korrekthet. Den tredje är huruvida 

målet med medierapporteringen är förströelse eller att skapa förståelse. Detta kan till exempel 

handla om att måla upp ett förenklat narrativ med onda versus goda karaktärer i en 

dramaturgiskt tilltalande berättelse. Att redogöra för händelseförloppets fulla komplexitet är 

nämligen något som avskräcker läsare. Den fjärde konflikten ligger mellan utvärdering och 

nyhetsvärde, d.v.s. huruvida medier skall utvärdera tidigare nyheter eller om de skall ge ett 

konstant flöde av nya nyheter.9 

 

2.3 Bilden av ett krig 

Bilden av ett krig är en antologi i tre delar som analyserar medierapporteringen av Gulfkriget. 

Källmaterialet utgörs främst av nordiska och amerikanska pressnyheter. Samtliga delar berör 

medias oerhörda betydelse under kriget. Detta är emellertid ingen ny insikt utan redan under 

det 30-åriga kriget på 1600-talet använde aktörerna tidningspressen för att påverka 

opinionen.10  

 

I antologins första del beskriver Kurt Johannesson två tankemodeller som han har observerat i 

källmaterialet. Den första modellen, som användes flitigt av amerikanska politiker är att 

framställa kriget som en affär. Man väger kostnaderna emot de möjliga vinsterna, och om 

vinsterna överväger riskerna bör man genomföra affären, d.v.s. involvera sig militärt. Den 

andra tankemodellen är att framställa kriget som en saga; USA är den goda hjälten och 

                                                        
7 Nohrstedt & Nordlund 1993, s. 10 
8 Nohrstedt & Nordlund 1993, s. 11–12 
9 Nohrstedt & Nordlund 1993, s. 13–17  
10 Hadenius & Stúr 1992, s. 11–12 
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befriaren, Irak är den onda förtryckaren och Kuwait är det oskyldiga offret. Enligt Johannesen 

använder människan narrativet för att visa på kronologiska och kausala samband mellan 

händelser, eller för att konstruera sådana. Sagan blir således en möjlighet till att finna mening 

i en värld som annars skulle uppfattas som kaotisk och meningslös. Genom sina arketyper och 

förenklingar är sagan en effektiv metod för att dölja de verkliga bakomliggande drivkrafterna. 

Sagan är därför inte en återgivning av verkligheten, utan en komplicerad och diskutabel 

tolkning av världen. Den döljer ofta en argumentation eller stöd för en tes, vare sig författaren 

själv är medveten om det eller inte.11  

 

I tredje delen av antologin analyseras mediernas användning av hopp respektive fruktan som 

retoriska verktyg.12 Man fann att fruktan var absolut vanligast, samt att militära prognoser 

dominerade nyhetsrapporteringen, tätt följt av politiska. Prognoser med miljö och humanitärt 

fokus blev vanliga först under krigsslutet och ekonomiska prognoser förekom knappt alls. En 

allmän slutsats är att situationen beskrevs som mycket allvarligare än vad som var fallet. Den 

amerikanska befälhavaren Schwarzkopf erkände t.o.m. offentligt efter kriget, att det irakiska 

republikanska gardet inte alls hade utgjort det hot som man försökt påskina.13  Detta gynnade 

både den amerikanska staten som var mån om att måla upp kriget som en konflikt mellan två 

jämbördiga parter, samt pressen då en sådan rapportering lockade stor publik. 

 

I studien riktas kritik emot medierapportering på flera områden. På grund av sin 

beroendeställning till de officiella statliga källorna agerade journalisterna snarare som 

förmedlare än kritiska analytiker. De har sällan en kritisk hållning och ifrågasätter inte 

uppgifter. 14 Mängder artiklar varnade för kärnvapenkrig utan det fanns någon egentlig grund 

för påståendet. Experter som fick uttala sig om ämnet berättade ofta enbart hur farliga de 

kemiska vapnen var, utan att beröra hur troligt det var vapen skulle användas.15  

 

Hvitfelt och Mattsson menar att nyhetsrapporteringen i Sverige främst styrs av två faktorer: 

efterfrågan samt kostnad. Kostnadsaspekten innebär att medier i små länder sällan själva kan 

bevaka händelseförloppen utan måste köpa in nyheter ifrån andra utländska nyhetsbyråer. 

                                                        
11 Bilden av ett krig. D. 1, Svenskarna, medierna och gulfkriget (1992), s. 23-26 
12 Hadenius & Stúr 1992, s. 149 
13 Hadenius & Stúr 1992, s.64–65 
14 Hadenius & Stúr 1992, s. 50 
15 Hadenius & Stúr 1992, s. 108 
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Följaktligen köper de samtidigt in metaforer och perspektiv som en tredje part har satt 

agendan för.16 Eftersom efterfrågan styr bör nyheterna vara lättförståeliga att alla tänkbara 

mottagare kan följa narrativet. Journalister eftersöker därför okomplicerade händelser utan 

underteman och förenklar dem ytterligare genom journalistisk bearbetning. Främst 

konsumeras krigsnyheter nämligen som en form av underhållning. Läsarna behöver dock 

känna igen grundinslagen i nyheterna för att framgångsrikt ta dem till sig. Som en följd 

innehåller nyhetsrapporteringen vanligen stereotypa inslag och arketyper. För att ytterligare 

fånga läsarnas intressen använder krigsnyheter ett emotionellt och konnotationsrikt språk. 

Dessa principer för nyhetsurval resulterar i en dramatisk och vanligen negativ 

verklighetsbild.17  

  

                                                        
16 Hvitfelt & Mattson 1992, s. 60 
17 Hvitfelt & Mattson 1992, s. 24–34 
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3. Bakgrund  

3.2 Syriens historia 1920–2011 
Det franska NF-mandatet för Syrien och Libanon verkställdes 1920, i efterdyningarna av 

första världskriget. Det uppstod snabbt oroligheter inom mandatområdet då flertalet 

grupperingar kämpade för självständighet. Som en eftergift slog den franska regeringen år 

1924 samman staterna Aleppo och Damaskus och bildade Syrien, men först år 1946 

avslutades mandatet och Syriens självständighet erkändes. Självständighetsförklaringen 

kvävde dessvärre inte oroligheterna, under landets första decennium avlöste regeringarna 

varandra och ekonomin haltade. Därför bildade Syrien 1958 Förenade Arabrepubliken 

tillsammans med Egypten. Redan efter tre år började republiken fallera när Egyptens 

president, tillika republikens ledare, Gamal Abdul Nasser, bestämde sig för att upplösa alla 

politiska partier. Genom en statskupp tillsatte då syriska militären en civilregering. 

Instabiliteten fortsatte emellertid att råda och 1963 tog Baathpartiet makten genom en 

statskupp.   

 

Baathpartiets ideologi är präglad av panarabism, sekularism och socialism. Innan Baathpariets 

maktövertagande hade alawiterna, en religiös inriktning närbesläktad med shia, varit en 

förtryckt och marginaliserad grupp. Det fanns färre alawiter än personer utan syriskt 

medborgarskap i regeringen och ministrarna kom nästan uteslutande ifrån Aleppo och 

Damaskus. Efter partiets övertagande blev istället andelen alawiter kraftigt överrepresenterad 

och de flesta härstammade ifrån bergsbyar i södra Syrien. Baathpartiet upprättade en diktatur 

där medborgarna systematiskt nekades sina mänskliga rättigheter och media, banker och 

större företag förstatligades. Personer ur den tidigare eliten, varav många sunnimuslimer, 

förföljdes och fängslades. Samma öde väntade många andra politiska rivaler och 

meningsmotståndare. Samtidigt vann partiet stöd hos minoritetsgrupper såsom syrianer, 

druser, alawiter och shiamuslimer. Minoritetsgrupperna hade tidigare marginaliserats men 

fick nu se sina förtryckare fly samtidigt som det nya styret gynnade dem. Partiet vann stöd 

hos landsortsbefolkningen som fick möjligheten att göra sin röst hörd och förbättra sina 

livsvillkor. 18  

År 1970 grep dåvarande försvarsministern Hafez al-Assad makten och tillträdde själv som 

president.19 Han vidhöll makten tills han avled år 2000 och överlämnade styret åt sin son, 

                                                        
18 Lund 2014, s. 43–50 
19 Lund 2014, s. 54–59 
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läkaren Bashar-al Assad. I likhet med faderns kännetecknades Bashar-al Assads första 

decennium vid makten av konflikter och ekonomiska svårigheter.20 

 

3.3 Syriens historia: 2011–2014 

Den 5 mars 2011 sprayar ett gäng skolpojkar slagord på en mur i staden Deraa: ”Din tur har 

kommit doktorn” samt ”Folket kräver regimens fall”.21 Den 17 december föregående år hade 

den 26-årige arbetslösa akademikern Mohammed el-Bouazizi i staden Sidi Bouzid, Tunisien, 

dränkt sig i bensin och tänt eld. Tidigare under dagen hade tunisisk polis misshandlat honom 

och beslagtagit hans grönsaksvagn. Hans gärning blev startskottet för arabiska våren, en 

revolt som snabbt spred sig till grannländerna. Det var i samband med denna rörelse som 

skolpojkarna via Al-Jazeera hade hört slagorden de sedan sprayade.22 En av pojkarna hade 

signerat klottret och anhölls snart av säkerhetstjänsten, följande dagar anhölls sedan de övriga 

14 pojkarna. Rykten spreds om att pojkarna fått genomlida tortyr för att ange varandra. 

Representanter ifrån pojkarnas släkter mötte därför Deraas säkerhetstjänstchef Atef Nadjib för 

att förhandla fram ett frisläppande. Som svar på deras vädjan skall Nadjib skrattande ha 

svarat: ”- Glöm era barn, gå hem och skaffa nya om ni vill. Och klarar ni inte av det, så kan ni 

skicka hit era kvinnor istället.”23 

 

Den 18 mars protesterade släktingarna utanför Omarimoskén och när folk lämnade moskén 

efter fredagsbönen växte sig skaran snabbt större. Eftersom öppna demonstrationer är 

förbjudet i Syrien sattes polis och säkerhetstjänsten in. Situationen urartade och 

säkerhetstjänsten öppnade eld mot folkmassorna. Två personer avled men den växande 

folkmassan skingrades inte. Därför sattes inrikesministeriets antiterroriststyrkor in och 

ytterligare personer sköts till döds, bland dessa ett 11-årigt barn. Filmer ifrån anfallen fick stor 

spridning på nätet och runt om i hela Syrien bröt demonstrationer ut. Under 

sommarmånaderna urartat situationen till regelrätta strider mellan regim- och 

oppositionsanhängare.24 

 

                                                        
20 Lund 2017, s. 3 
21 Lund 2014, s. 15 
22 Lund 2014, s. 16, 76–79 
23 Lund 2014, s. 16–17 
24 Lund 2014, s.4, 20–27 
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Inbördeskriget uppmärksammades stort i internationella media och blev en pressande 

angelägenhet för stormakterna att lösa. Augusti 2011 krävdes således USA, Storbritannien 

och Frankrike Assads avgång, dock utan gehör. Samtidigt fick Assad starkt stöd ifrån både 

Ryssland och Iran.25 Tre gånger när FN:s säkerhetsråd röstade om att fördöma den syriska 

regimens ”allvarliga och systematiska människorättighetskränkningar” blockerades 

resolutionen av Ryssland och Kina.26 Först efter nervgasattacken år 2012 som dödade över 

1300 människor i rebellkontrollerade Ghouta tillät Ryssland och Kina resolutionen passera.27 

Våren 2012 förvärrades stridigheterna ytterligare när de sunnimuslimska staterna Qatar, 

Turkiet och Saudiarabien började beväpna rebellgrupperingar i stor skala. Av oro för de 

kurdiska framgångarna har Turkiet använt stödet för att pressa rebellgrupperingar att anfalla 

YPG.28  Stundvis har rebellerna kontrollerat stora delar av Syrien men sällan har stabilitet 

uppstått, dels p.g.a. stridigheterna inom och emellan rebellgrupperna, men även eftersom 

Assads flygvapen kontinuerligt har bombat alla områden utanför statens kontroll.29 För en 

utomstående kan det te sig som att det syriska kriget började som en politisk konflikt men 

som tidigare nämnt, är situationen mångt mer komplicerad än så. Att Syriens befolkning 

utöver den arabiska majoritetsbefolkningen till 10 % utgörs av minoritetsgrupper, såsom 

kurder, syrianer och armenier är en viktig komponent. 30  Den stora religiösa mångfalden 

vilken illustreras i nedanstående tabell är en annan, men gruppindelningarna sker även på 

basis av andra faktorer.  

                                                        
25 Lund 2017, s. 6 
26 Al Naher & Björklund 2015, s. 14 
27 Lund 2014, s. 554 
28 Lund 2017, s. 5–6 
29 Lund 2017, s. 5–8 
30 CIA, The world factbook, CIA 
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Tabell Nr 1: Religiösa grupperingar i Syrien31 

Sunnimuslimer 80% 

Alawiter 10% 

Kristna 5% 

Druser 2% 

Ismailiter 1% 

Shiamuslimer 1% 

Övriga 1% 

 

Både på nationell, regional och internationell nivå är en stor rad aktörer involverade. Därför 

vill jag slutligen presentera några av de stridande parterna, även om indelningen av de 

stridande i två läger är en grov simplifiering.  

 

3.4 Oppositionella grupperingar 
 

• Folkets försvarsenheter (YPG): Militär gren av det vänsterpolitiska PYD, med nära 

band till kurdiska PKK i Turkiet. Utgörs främst av kurder men även araber och 

utländska frivilliga. När Assad den 19 juli 2012 evakuerade militärpersonal ifrån 

flertalet nordliga städer för att förstärka de militära insatserna i Damaskus och Aleppo, 

kunde YPG ta över ett stort område i norra Syrien.32 Händelsen kallas 19 

julirevolutionen och 2014 utropade YPG området till den självstyrande kurdiska staten 

Rojava.33 

 

• Fria syriska armén (FSA) och FSA-inspirerade grupperingar: Juli 2011 försökte 

en samling militära avhoppare, kallade Fria syriska armén, samordna det 

oppositionella motståndet. Försöket misslyckades men inspirerade många andra 

rebellgrupperingar med en stor mångfald av etniska och religiösa grupperingar. Bland 

dessa återfinns bland annat: Shamkåren, den syriska grenen av Muslimska 

                                                        
31 Lund 2017, s. 4 
32 Lund 2014, s. 471–486 
33 Lund 2017, s. 19–20 
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brödraskapet som understödjs av Turkiet och Quatar, samt Idlibs fria armé, en 

amerikanskt understödd icke-jihadistisk rebellgruppering.  

 

• Nusrafronten (idag Tahrir al-Sham): En salafistisk, jihadistisk milis som var al-

Qaidas syriska gren.  Gruppen var väl-finansierad, terrorstämplad av USA och lockade 

många utlänningar till kriget.34 

 

• Syriska nationella rådet (SNC) - Bildades augusti 2011 i Istanbul, med målet att 

samordna oppositionen, störta regimen samt införa demokratiskt styre i Syrien. Rådet 

har nära kopplingar till Muslimska brödraskapet. Många högtuppsatta medlemmar är 

oppositionsledare och akademiker i exil.35 

 

• Syriska nationella koalitionen av revolutions- och motståndsstyrkor: 11 november 

2012 bildades en syrisk exilregering i vilken SNC tilldelades en tredjedel av 

medlemsplatserna. Dagen därpå erkändes grupperingen som Syriens rättmätiga 

regering av Arabförbundet och innan årets slut hade även USA, EU och ytterligare ett 

20-tal stater gjort desamma. År 2014 lämnade SNC koalitionen.36 

 
3.5 Regimlojala grupperingar 
 

• Nationella försvarsstyrkorna: En paraplyorganisation som samordnar lokala 

regimlojala grupperingar.37 

 

• Shabbiha: Ursprungligen ett kriminellt syndikat ifrån Syriens kustremsa som styrdes 

av Assads släktingar. Har idag har utvecklats till ett flertal regimlojala paramilitära 

grupperingar. Består främst av alawiter men även avlönade legosoldater. 38 

 

• Baathbataljonerna: Baathpartierts militära gren.39 

                                                        
34 Lund 2017, s. 7–8, 22–25 
35 Lund 2014, s. 257–266 
36 Aamer Madhani, Obama says U.S. will recognize Syrian opposition, USA Today; Al 
Arabiya, Arab League recognizes Syria’s new opposition bloc, Al Arabiya News; Al Jazerra, 
EU recognises Syria opposition bloc, Al Jazerra, 
37 Lund 2017, s. 14–16 
38 Lund 2014, s. 132–140 
39 Lund 2017, s. 14 
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4.  Frågeställningar och syfte 

Den tidigare forskningen framhåller att media eftersöker lättförståeliga ämnen med tydliga 

narrativ. Eftersom Syrienkriget är raka motsatsen är det högst intressant att studera vilket 

narrativ som svensk media har valt för att beskriva detta händelseförlopp, vilka förenklingar 

de har gjort samt vilka roller de låtit de olika aktörerna spela. 

 

Eftersom Sverige har varit en av de största mottagarna av syriska emigranter, ett ämne som 

nästintill dominerat den politiska agendan sedan valåret 2014, blir ämnet än mer aktuellt att 

studera ur ett svenskt perspektiv. Då Syrienkriget är en så pass ung konflikt är forskningsläget 

kring ämnet sparsamt och svenska mediestudier av kriget icke-existerande. Min förhoppning 

är att denna studie skall ge en bättre förståelse för den svenska debatten om Syrienkriget samt 

svenskars inställning till och uppfattning av kriget.  

 

För att konkretisera och avgränsa mitt syfte med studien har jag formulerat tre 

frågeställningar som kommer utgöra studiens röda tråd.  

 

1. Vilka aktörer berör den svenska pressen i sin rapportering om Syrienkriget? 

2. Hur framställs dessa aktörer? 

3. Varför framställs aktörerna som de gör? 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

5.1 Terministic screens 

En central term för Kenneth Burke är ”terministic screens”, ett slags mönster av intelligens 

och kunskap genom vilket vi förstår världen. Burke liknar ”screens ”vid filtereffekter på 

foton. Beroende på vilket filter som används kommer observatörerna att rikta 

uppmärksamheten mot olika detaljer, trots att motivet är desamma. Eftersom varje 

terminologi är en reflektion av verkligheten, anser Burke att den är en selektion av 

verkligheten och därmed en deflektion av verkligheten. Eftersom vi enbart kan återge 

verkligheten genom termer, och termerna alltid innehåller en viss uppsättning associationer, 

tolkningsmöjligheter och symboliska värden, återger vi inte den faktiska verkligheten, utan en 

skev bild utav den. Särskilda objekt och faktorer belyses medans andra hamnar i 

bakgrunden.40  

 

5.2 Orientalism 

Edward W Saids bok Orientalism publicerades 1978 och är en klassiker inom området. 

Källmaterialet består av såväl skönlitteratur som vetenskapliga texter, främst ifrån 1700–

1900-talet. Fokus ligger främst på Storbritannien, Frankrike och USA:s framställning av, samt 

engagemang, i Orienten, men studien äger även giltighet för Occidenten i stort.  

Occidentens förhållningssätt till Orienten, då främst arabvärlden och främre Mellanöstern, 

benämner Said som orientalism. Han beskriver begreppet som den västerländska idén av 

Orienten, en idé som influerar allt ifrån individer till socio-ekonomiska och politiska 

institutioner.41 Genom idén har det uppkommit ett flertal idiom och perspektiv på Orienten 

som inkluderats och reproducerats i den västerländska diskursen.42 Said understryker 

emellertid att  idén av Orienten inte nödvändigtvis behöver ha någon verklighetsförankring till 

den ”riktiga” Orienten.43 Begreppet innefattar såväl romantiserande tendenser som starkt 

nedvärderande. Det kännetecknas av ett främlingskap och en kulturell hegemoni i vilken 

Occidenten alltid placeras överst. Orienten är den passiva motspelaren till vilken Occidenten 

kan agera både betraktare, jury och domare. Occidenten är normen och Orienten är ”den 

Andre”. Eftersom Orienten aldrig själv får komma till tals inom orientalismen blir den 

                                                        
40 Burke 1966, s 44-62 
41 Said 2016, s. 70 
42 Said 2016, s. 320 
43 Said 2016, s. 68–70 
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avhumaniserad, en spelplan för västvärlden att agera på, en vit duk att projicera sina 

föreställningar på. Orientalismen berättar således mer om Occidenten än Orienten.44 Genom 

kolonialismen och postkolonialismen blir bilden av Orienten som underordnad och 

oförmögen till självstyre en självuppfyllande profetia.  Västvärlden hävdar att Orienten inte 

kan hantera självständighet och bevisar det sedan genom att gå in och ta kontroll över 

länderna.45 Eftersom den kunskap som produceras i västvärlden beskrivs som objektiv och 

utan agenda får vi heller aldrig någon anledning till att skärskåda eller ifrågasätta mallen.46  

 

5.3 Agenda setting 

Teorin om ”Agenda setting” formulerades i McCombs och Shaws Chapel Hill study, i 

opposition mot ”Magic bullet” teorin, vilken beskriver medias inflytande som en kula av 

information som skjuts in i värnlösa mottagare. Utifrån 1968 års amerikanska presidentval, 

studerade de sambandet mellan vad obestämda väljare ansåg var valets viktigaste frågor, och 

vilka frågor som hade fått störst medial uppmärksamhet. Deras resultat visade att det fanns en 

nästan exakt korrelation mellan vilka valfrågor de medverkande rankade som viktigast, och 

frågornas mediala utrymme under de föregående fem veckorna. Ju mer media exponerade en 

fråga, desto viktigare upplevade mottagarna den. Senare studier har även visat att ju öppnare 

det politiska systemet och medieklimatet i landet är, desto starkare blir effekten. Starkast blir 

den när mottagaren saknar större personlig erfarenhet av ämnet och inte uppfattar det som 

påträngande.47 Effekten räknas som första nivån av ”agenda setting” medan andra nivån 

fastställer att media även influerar vilka attribut som mottagarna associerar med ämnet. Folk 

internaliserar således medias inramning av ämnet, de nyckelbegrepp som används samt de 

perspektiv som förespråkas.48 Ett exempel på inflytandet är skillnaden mellan att beskriva 

invandringen som en belastning för det svenska systemet eller ett välbehövligt bidrag till 

arbetsmarknaden.  Genom att påverka våra perspektiv på ett ämne, vilka termer vi beskriver 

ämnet med, vilka kunskaper vi har om ämnet samt vilken prioritet vi tillskriver det, skapar 

media en situation där sannolikheten är högt att en viss form av åsikter frodas.49  

 

                                                        
44 Said 2016, s. 136, 200–201 
45 Said 2016, s. 105 
46 Said 2016, s. 74 
47 McCombs 2009, s. 3–8, 37, 51, 66  
48 McCombs 2009, s. 85–87 
49 McCombs 2009, s. 120–121 
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Man särskiljer ”agenda setting”, teorin om hur medias agenda transformeras till att bli 

allmänhetens, ifrån teorin om ”agenda building” som fokuserar på hur agendan uppkommer. 

Grundläggande inom ”agenda building” är tanken om att media inte opererar inte i ett vakuum 

och därmed inte är de enda som har inflyttande över agendan. Många forskare menar istället 

att agendan i själva verket är resultatet av influenser som vissa kraftfulla grupper utövar som 

en subtil form av social kontroll. Grupperna benämns vanligtvis som ”decision makers” eller 

”policy makers” och deras inflytande möjliggörs på grund av journalisternas bristande 

resurser och snäva tidsbegränsningar. Teorin tillskriver inte bara dessa grupper och media 

stort inflytande utan ”agenda buildning” beskrivs även som en social process där allmänheten 

deltar. Allmänhetens inflytande tillskrivs dock en mindre betydelse än de övriga aktörerna. 

Troligen inverkar det främst genom att journalisternas uppskattningar av allmänhetens 

efterfrågan och försök att uppfylla den.50 

 

5.4 Spiral of Silence 

En variation av agenda setting är Elisabeth Noelle-Neumanns teori om tystnadsspiraler. 

Utgångspunkten är folks rädsla för att bli utstötta av sin omgivning om de går i stäv med den 

gängse uppfattningen. Av rädsla för social bestraffning undviker följaktligen folk att utrycka 

sina sanna åsikter och anammar istället den mediala diskursen.51 

 
5.5 Användningsområden 
 
Utifrån egen empiri och tycke finner jag Saids tankar om Occidentens relation till Orienten 

Orientalism väldigt belysande. De ger en medvetenhet kring västs förhållningssätt till 

Mellanöstern som jag anser oumbärlig för studier inom ämnet. Burkes tankar kring 

”terministic screens” är menade att ge en ökad förståelse för orientalismens funktion då 

orientalismen går att studera som en specifik ”screen”. Begreppen har även stora likheter med 

Larsens beskrivning av narrativ som en grundläggande tolkningsram med vars hjälp 

människor begripliggör världen och strukturerar sina erfarenheter.52 

 

Orientalismen är ett användbart begrepp för att förklara varför det går att finna vissa mönster i 

Occidentens nyhetsrapportering om orientaliska länder. Orientalismen som begrepp gör dock 

                                                        
50 Cobb & Elder, 1971, S. 892–915  
51 Smith & Riley 2009, s. 161 
52 A handbook of media and communication research (2002), s. 123 
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ingen skillnad på förmedlare och mottagare. De båda, tillsammans med hela Occidenten delar 

samma ”screen”, om än i olika grad. Orientalismens bredd gör den således till ett ineffektivt 

verktyg för att studera medias inverkan på sin publik och vice versa. För att belysa dessa 

aspekter kommer jag istället att använda mig av ”agenda setting” teorier som ger en 

grundläggande förståelse för medias makt och inverkan. 
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6. Material 

Källmaterialet utgörs av artiklar om SvD:s, GT:s samt Aftonbladets rapportering av 

Syrienkriget. Urvalet har grundat sig i en önskan om att materialet skall äga största möjliga 

representativitet för den svenska befolkningen. Målet har följaktligen varit att finna tidningar 

som tilltalar brett skilda delar av demografin samtidigt som de når en så stor  

stor läsarkrets som möjligt. 

 

Valet föll på Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk), GT (oberoende liberal) samt 

Svenska dagbladet (oberoende moderat). 53 Svenska dagbladet är en morgontidning som utges 

i Stockholm, GT är Expressens lokalupplaga med fokus på Göteborg och Västsverige och 

Aftonbladet är en rikstäckande kvällstidning.54 Tidningarna inriktar sig sålunda på olika 

geografiska områden samt representerar olika genrer och politiska åsikter. Jag har dessvärre 

enbart statistik rörande läsarantalet för Aftonbladet, vilket 2012 var 988 000 dagliga läsare. 

Eftersom tidningarna troligen hade färre läsare av pappersupplagan än online under 

tidsperioderna kan man fråga sig varför det likväl är pappersupplagan som studeras. 55 

Anledningen är att läsarna själva gör artikelurvalet online medan urvalet redan gjorts åt 

läsaren i pappersupplagan. Medan läsarna online har större möjligheter till selektiv läsning 

öppnar den genomsnittliga läsaren av pappersupplagan 90 % av alla uppslagen.56  

 

Syftet med att använda både morgon- och kvällstidningar är att nå en så bred läsarkrets som 

möjligt. De olika tidningsgenrerna riktar sig till olika målgrupper och tilltalar således olika 

delar av demografin. Att bara studera ena genren skulle ge resultatet en lägre validitet och det 

skulle vara representativt för en snävare, mer homogen grupp. ”Agenda setting” verkar 

dessutom genom den samlade nyhetsproduktionen, inte enskilda läsares favorittidningar. 57 

Att enbart inkludera en form av tidningsgenre skulle således ge en skev bild av ”agenda 

settings” effekter men även av vilken uppfattning svenskar i allmänhet har om kriget. Av 

                                                        
53 Aftonbladet, ”En socialdemokratisk kongress är större än allt”, Aftonbladet;  
Allabolag, Verksamhet & Status, Allabolag; SvD, ”Självständig och oberoende av politiska, 
religiösa, kommersiella eller enskilda intressen”, SvD 
54Nationalencyklopedin, Göteborgs-Tidningen; Nationalencyklopedin, Svenska Dagbladet; 
SOU 2006:21, s. 96 
55 Annika H. Eriksson, Papperstidningens död, Sveriges radio; Aftonbladet, I siffror, 
Aftonbladet 
56 Atomgruppen, Massmedium och hur det påverkar oss, Atomgruppen 
57 McCombs 2009, s. 6–7 
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samma anledningar kommer källmaterialet även att inkludera olika genrer av artiklar, likväl 

åsiktjournalistik som nyhetsjournalistik. Eftersom källmaterial ofta väcker starka känslor och 

har ett högt nyhetsvärde har dessutom de flesta artiklar inslag av såväl åsikts- som 

nyhetsjournalistik. Genom att inkludera insändare i källmaterialet ges även möjligheter för att 

studera kommunikationen mellan mottagare och förmedlare respektive sändare utifrån 

Nordlunds teoretiska modell.58 Ytterligare en anledning att använda både morgon- och 

kvällstidningar är att karaktärsdragen för de olika tidningsgenrerna kompletterar varandra 

ypperligt för studiens mål. Då kvällstidningar säljs via lösnummer behöver de på daglig basis 

fånga läsarnas intresse, varpå sensationsjournalistik är vanligt inom genren. Detta innebär att 

språket vanligtvis är färgstarkt och effektsökande. Morgontidningar säljs istället via 

prenumerationer vilket minskar behovet av att på daglig basis fånga läsarens uppmärksamhet, 

istället innefattar tidningarna vanligtvis längre utrönande artiklar och djupgående analyser. 

Att bara studera kvällstidningar skulle således troligen ge ett intryck av att den genomsnittliga 

svenskens kunskaper om Syrienkriget är bättre än vad som egentligen är fallet och vice versa 

rörande morgontidningarna. Att bara välja ena genren skulle således ge en skev uppfattning 

av befolkningens förståelse av kriget. Genom att inkludera båda genrerna kommer resultatet 

istället förhoppningsvis ge en mer representativ bild och kunna visa på såväl analytiska inslag 

som värdeladdade nyckelbegrepp. 

 

Perioden som skall undersökas utgörs av tre olika nedslag, med fokus på den efterföljande 

medierapporteringen av särskilt framstående händelser. Den första perioden är 29 juli -11 

augusti 2011, och inleds samma dag som FSA bildades. Den andra perioden är 19 juli - 1 

augusti 2012, och inleds samma dag som 19 julirevolutionen inträffade. Den tredje perioden 

är 21 - 27 augusti 2013, och inleds samma dag som Ghouta anfölls med nervgas.59 De två 

första perioderna är således 14 dagar långa medan den sista enbart är sju dagar, då 

nyhetsrapporteringen var mycket intensivare under perioden. Tidrymden på nästan ett år 

mellan perioderna ger möjligheter till att studera progression och utveckling i narrativet.  

 

Artiklarna är hämtade ifrån mediearkivet.se och innefattade i ett första urval alla tidningarnas 

artiklar ifrån de aktuella perioderna som innehöll sökordet Syrien. Sökningen gav 115 

tillgängliga artiklar. Av de 115 gallrades sedan 34 bort då dessa var dubbletter av andra 

                                                        
58 Nordlund 1994, s. 5–6 
59 United Nations Mission to Investigate Allegations of the Use of Chemical Weapons in the 
Syrian Arab Republic (2013), s. 1–5  
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artiklar, notiser ifrån tidningarnas framsidor eller omnämnde Syrien i sammanhang helt 

frikopplat ifrån kriget. De artiklar som kvarstod presenteras i tabellen nedan. 

 

Tabell Nr 2: Antal artiklar Aftonbladet GT SvD 

2011: 5  3 12 

2012: 11  7 14 

2013: 10  1 18 

Samtliga år: 26  11 44 

Samtliga artiklar: 81 
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7. Metod 

Studiens huvudsakliga metod är en form av narrativanalys. Metoden är inspirerad av Kenneth 

Burkes Pentadanalys vars huvudsakliga syfte är att undersöka motiv. Pentad står för de fem 

retoriska elementen som enligt Burke är gemensamma för alla narrativ; act, scene, agent, 

agency och purpose. Syftet med varje element är att besvara en fråga: Vad hände? När/var 

hände det? Av vem? Hur? Varför?.60 Värt att poängtera är att dessa fem frågor har en slående 

likhet med journalistikens fem frågor.61 Genom att besvara dessa frågor, samt studera vilken 

betoning som läggs på de olika elementen, kan man enligt Burke bestämma motivet för 

aktörernas handlande. Burke lägger stor vikt vid ordens tvetydighet, och menar att vi kan få 

en större förståelse för motiven genom att studera när det sker transformationer mellan de 

olika kategorierna. T.ex. när man studerar motivet bakom en fängelseflykt kan cellen (scenen) 

utgöra anledningen till att personen i fråga vill fly (syftet).62  Att studera alla dessa fem 

faktorer i 81 olika artiklar, där varje artikel vanligtvis berör ett flertal handlingar, skulle inte 

vara möjligt utan en praktisk sammanställning. Jag ämnar därför upprätta tabeller där dessa 

fem frågor besvaras, för varje handling som aktörerna begår i artiklarna. Tabellerna gör 

materialet hanterbart och överskådligt för analys. Genom tabellerna kommer alla 

huvudkomponenterna i ett narrativ att preciseras: aktörer, handlingar, plats, motiv och medel. 

De kommer även att underlätta arbetet med att finna transformationer i texten. Detta innebär 

att när motivet för en handling inte definieras uttryckligen får man undersöka om motivet har 

placerats i någon av de övriga faktorerna. Tabellerna kan på så sätt användas både för att 

fasthålla narrativet samt för att förklara aspekter av det. Tabellerna kommer att bifogas som 

bilagor. 

 

För att ge ytterligare insyn i artiklarnas innehåll kommer narrativanalysen att kompletteras 

med inslag av kvalitativ textanalys.  Metodsatsen är ett vanligt sätt för att kartlägga åsikter 

och värderingar i en text, samt undersöka hur olika samhällsfenomen framställts inom media. 

Textanalysen kommer ha karaktären av vad Pär Widén kallar för den tredje dimensionen av 

textanalys, vilket innebär att analysen inriktar sig på vad källmaterialet förtäljer om det 

omgivande samhället och kulturen i vilken materialet har producerats. Därmed kan 

samhällsstrukturer, normer och värderingar uttolkas ifrån texten. 63 

                                                        
60 Burke 1969, s. 15–16 
61 Heir-Lindström, Mirjam, De fem journalistiska frågorna, Yle 
62 Burke 1969, s. 19–21 
63 Fejes & Thornberg 2015, s. 176-180 
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8. Resultat 

8.1 Aftonbladet 2011  

Artiklarna berättar främst om två händelseförlopp: att Assads säkerhetsstyrkor har dödat 

hundratals oskyldiga för att slå ner oppositionens protester, samt att dessa handlingar fördöms 

av omvärlden med Occidenten i spetsen.  Ryssland och Kina särskiljer sig ifrån denna skara 

genom att förhindra ingripanden ifrån FN då dessa är Syriens två största handelspartners. När 

målet med ett ingripande motiveras är det att stoppa våldet samt att främja en demokratisk 

utveckling64. Daniel Swedin förklara även utifrån ett historiskt perspektiv varför Syriens 

minoriteters situation är en avgörande faktor för konflikten.65 En av insändarna hävdar att 

man ”[m]åste ersätta religion, klaner och enpartier med demokratiska partier”.66 En annan 

insändare kritiserar Aftonbladet eftersom inga artiklar handlar om den delen av Syrien som 

håller med Assad.67 En i en artikel förespråkas att EU bör bojkotta oljan, eftersom den syriska 

ekonomin är beroende av den.68  

 

8.2 Aftonbladet 2012 

Det huvudsakliga narrativet rör regimens dödande av oppositionella och oskyldiga, hur 

omvärlden fördömer detta men saknar handlingskraft, samt oppositionens framgångar 

Återigen är Ryssland och Kina de skyldiga för FN:s ineffektivitet.69 Medan 2011 års artiklar 

målade upp en mörk bild för oppositionen, hävdar nu flertalet artiklar att regimen med 

säkerhet kommer falla.70 Prognoserna styrks av Magnus Norell, forskare vid FOI, som är av 

samma åsikt.71 Vad prognoserna baseras på berörs inte uttryckligen men troligen på basis av 

att oppositionen nu kontrollerar flera gränskontroller, att ett flertal generaler flytt till Turkiet 

samt bombattentat som krävde livet på flera nyckelpersoner inom regimen. Bombdådet 

                                                        
64 Lindberg, Anders, ”Stoppa diktatorn med sanktioner”, Aftonbladet, 2011-08-11; Swedin, 
Daniel, ”Syriens diktatur måste falla nu”, Aftonbladet, 2011-08-02 
65 Swedin, ”Daniel, Syriens diktatur måste falla nu”, Aftonbladet, 2011-08-02 
66 JanSR, Riick, ”Kommentarstråden”, Aftonbladet, 2011-08-03 
67 JanSR, Riick, ”Kommentarstråden”, Aftonbladet, 2011-08-03 
68 Lindberg, Anders, ”Stoppa diktatorn med sanktioner”, Aftonbladet, 2011-08-11 
69 Heimersson, Staffan, ”Väst måste slå tillbaka mot Assad”, Aftonbladet, 2012-07-28; 
Karlsson & Svensson, ”En stad - ett slagfält”, Aftonbladet, 2012-07-20; Lindberg, Anders, 
”Syriens bödel kan sluta som Gaddaf”i, Aftonbladet, 2012-07-21 
70 Lindberg, Anders, ”Syriens bödel kan sluta som Gaddafi”, Aftonbladet, 2012-07-21; 
Svensson, Olof, ”Syriens barn dör - på flykt”, Aftonbladet, 2012-07-28 
71 Karlsson & Svensson, ”En stad - ett slagfält”, Aftonbladet, 2012-07-20 
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kritiseras inte i utan framställs snarare som oppositionell framgång.72 Aftonbladet rapporterar 

även att 20 obeväpnade människor avrättats av regimens soldater i Damaskus då de 

misstänktes för att ha bistått rebellerna.73  

 

En insändare utrycker stor besvikelse över omvärlden inte stoppar våldet.74 Utifrån samma 

besvikelse förespråkar Staffan Heimersson att Frankrike, Storbritannien och USA bör 

upprätta en no fly zone över Syrien i NATO:s regi. Heimersson anklagar även Putin och 

Ryssland för att ha återintroducerat kalla kriget genom att rusta Assad och använda sin veto-

rätt i säkerhetsrådet.75 Artiklarna hänvisar nu enbart till Assad som diktator, inte president. 

Kenan Habul skriver att då regimen främst består av alawiter är deras enda alternativ att hålla 

sig kvar vid makten, annars riskerar de repressalier och förföljelse.76  

 

8.3 Aftonbladet 2013 

Narrativet domineras av giftgasattacken mot det rebellkontrollerade al-Ghouta, som regimen 

anklagas för. De två första artiklarna rörande dådet uppger att över 300 personer avlidit i 

attacken, implicit anklagas Assad.77 En artikel som publicerades två dagar senare uppger att 

dödsanatalet överstiger 1300 och att attacken är ren ondska.78 I en annan artikel uppges att 

många av offren var barn79 Den avhoppade syriska diplomaten Khalid Salihs uppger att 

Syrien samarbetar med Iran och Nordkorea för att utveckla vapen, något som inte förvånar 

Magnus Norell, tidigare FOI-forskare.80 För att utreda anklagelserna om gasattacken kräver 

USA, Frankrike, Storbritannien, Sverige samt ett 30-tal andra länder en omedelbar FN-

inspektion i Ghouta.81 Då Obama tidigare varnat för att kemiska vapen är en röd gräns att 

korsa mobiliserar USA nu runt Medelhavet.82 Heimersson liknar Syrien med Somalia 

                                                        
72 Lindberg, Anders, ”Syriens bödel kan sluta som Gaddafi”, Aftonbladet, 2012-07-21 
73 Aftonbladet, ”20 avrättade av diktatorns trupper”, Aftonbladet, 2012-07-23 
74 Linnea, ”SMS-at”, Aftonbladet, 2012-07-20 
75 Heimersson, Staffan, ”Väst måste slå tillbaka mot Assad”, Aftonbladet, 2012-07-28 
76 Habul, Kenan, ”'Kommer bli ett blodbad'”, Aftonbladet, 2012-07-27 
77 Granlund, John, "Stod inte ut med lögnerna längre", Aftonbladet, 2013-08-23; Aftonbladet, 
”Svara Lundh”, Aftonbladet, 2013-08-23 
78 Cantwell, Olsin, ”Attacken "nådastöt" för lösning i Syrien”, Aftonbladet, 2013-08-25 
79 Lundell, Sanna, ”Helvete”, Aftonbladet, 2013-08-23 
80 Granlund, John, "Stod inte ut med lögnerna längre", Aftonbladet, 2013-08-23 
81 Cantwell, Olsin, ”Attacken "nådastöt" för lösning i Syrien”, Aftonbladet, 2013-08-25 
82 Clark, Anders, ”Obamas gräns har passerats”, Aftonbladet, 2013-08-26 
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eftersom landet är drabbat av “[…] klanstrider och anarki, blodshämnd och gasmoln.”8384 

Cecilia Wikström yrkar på att det måste öppnas lagliga vägar för flyktingar i EU.85  I 

källmaterialets enda USA-kritiska artikel kallar Anders Clark Obama för en bödel som 

skickar politiska fångar till fängelse och tortyr.86 

 

8.4 GT 2011 

På grund av det låga artikelanatalet är det svårt att skönja en röd tråd. Besked ges om att 

Syriens utrikesminister Walid Muallems lovat fria val till hösten eftersom parlamentet skall 

representera folkets strävan.87 GT rapporterar att USA ska införa hårdare sanktioner samt att 

och Obama ska kräva Assads avgång, då Assad har förlorat sin legitimitet och hela 1700 

syrier har dödats sedan protesternas start.88 En artikel berör att Kung Abdullah av 

Saudiarabien fördömer våldet i Syrien, samtidigt som han gör samma sak emot protestanter i 

Bahrain. Abdullah undkommer dock kritik för detta eftersom han ”[…] är kompis med både 

USA och våra egna politiker och därför slipper både krav på demokrati och hot om 

ingripanden från väst.”89  

 

8.5 GT 2012 

Artiklarna berättar främst om oppositionens framgångar och regimens respons. I fokus står 

oppositionens bombattentat som dödade minst fyra personer, varav en var försvarsministern 

Dawoud Rajha. Rajhas död uppges sprida oro bland Syriens kristna då han var den högst 

uppsatta kristna politikern i Syrien. Utan Rajha är de kristna rädda för att hamna i kläm 

mellan rivaliserande muslimska grupper. Medan Aftonbladet angav att FSA tog på sig dådet 

anger GT att Islams brigad tagit på sig dådet. 90 Enligt GT anser syrienkännare att kriget snart 

                                                        
83 Heimersson, Staffan, ”Nu gäspar vi - och får stå med brallorna nere”, Aftonbladet, 2013-08-
24 
84 Heimersson, Staffan, ”Nu gäspar vi - och får stå med brallorna nere”, Aftonbladet, 2013-08-
24 
85 Wikström, Cecilia, ”Öppna lagliga vägar in i EU förkrigsdrabbade”, Aftonbladet, 2013-08-
27 
86 Clark, Anders, “I have a drön, Aftonbladet”, 2013-08-26 
87 GT, ”Minister- Syrien får fria val i höst”, GT, 2011-08-07 
88 Larsson, Mats, ”Uppgifter i natt- Obama kräver Syriens presidents avgång”, GT, 2011-08-
10 
89 Olofsson, Gunnar, ”Inga krav på kung Abdullah”, GT, 2011-08-11 
90 Näslund, Lars, ”De dödade ministern”, GT, 2012-07-19 
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är slut. Mikael Eriksson, forskare vid FOI, menar att detta beror på att sunnimuslimerna 

kommer att vända Assad ryggen när striderna är inne i Damaskus.91 Oppositionen uppges ha 

tagit över stora delar av Damaskus och en gränsövergång. Samtidigt meddelar Hizbollah att 

de förklarar fullt stöd för regimen och kommer att skydda shiamuslimska byar i Syrien.92 

Regimens respons i Damaskus blev en massiv militäroffensiv som drev stora delar av 

oppositionen till stadens utkanter. Syriens regimkontrollerade tv meddelade efter offensiven 

att hjältarna har städat staden ifrån “[…] terroristernas legosoldater [...]” medan GT skriver 

om en husägare i Damaskus som hyllar oppositionen som sina befriare.93  

 

Återigen rapporteras att Ryssland och Kina blockerat ett fördömande i säkerhetsrådet.94 

Insändaren Hans Marklund ifrågasätter hur två länder kan stoppa FN och menar att det är 

skandal att kriget får fortsätta.95  

 

 
8.6 GT 2013 

Under den aktuella perioden berör enbart en artikel Syrien. Det är Maria Näslund som 

förbigående nämner att hon inte kan ”[…] släppa tanken på den lilla pojken med knubbiga 

ben och blöja under en av filtarna i Syrien, eftersom […] bilderna är fruktansvärda och svåra 

att se på, men vi måste välja att se.”96 

 

8.7 SvD 2011 

Artiklarna berättar en historia om hur Assad anfaller civila demonstranter med pansarvagnar, 

maskingevär och krypskyttar, och sedan försöker sprida sina egna versioner av händelserna 

via statliga media. På bara fyra månader har tusentals civila dödats och försvunnit.97 Särskilt 

blodiga anfall skedde dagarna innan och under Ramadan, och värst blev det i staden Hama. 

Den syriska aktivisten Ausama Monajed menar att regimens syfte är att provocera och utlösa 

                                                        
91 Salihu, Diamant, ”Slaget om Damaskus”, GT, 2012-07-21 
92 Hamadé, Kassem, ”Krig tills vi utrotar dem”, GT, 2012-07-20 
93 Lapidus, Arne, ”Vi väntar oss en stor attack”, GT, 2012-07-26; Salihu, Diamant, ”Slaget 
om Damaskus”, GT, 2012-07-21 
94 Hamadé, Kassem, ”Krig tills vi utrotar dem”, GT, 2012-07-20 
95 Marklund, Hans, ”Dagens SMS”, GT, 2012-07-20 
96 Näslund, Maria, ”Hösten är den bästa årstiden”, GT, 2013-08-24 
97 SvD, ”2918 människor”, SvD, 2011-07-29 
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ett nytt inbördeskrig, så folket tvingas acceptera regimen som enda stabiliserande faktorn.98 

Efter Ramadan går tiotusentals människor ut i nya protester. Regimen bryter då el, vatten och 

kommunikation i Hama och intar staden.99  

 

I FN:s säkerhetsråd sätter Ryssland, Indien och Kina ett flertalgånger stopp för ett utländskt 

ingripande eftersom Ryssland traditionellt har nära band till Syrien, samt att Indien och Kina 

alltid reserverar sig rörande andra länders interna angelägenheter.100 När våldet trappas upp än 

mer överger dock länderna sina diplomatiska intressen till Syrien och säkerhetsrådet gör ett 

fördömande av våldet i Syrien.101 Mellanösternexpert Alexander Atarodi tolkar FN:s 

fördömande som att inget militärt ingripande likt det i Libyen kommer att ske.102 Turkiet, 

Indien, Brasilien, Qatar och Sydafrika kräver ett omedelbart stopp för våldet emot 

demonstranterna.103 Saudiarabien, Bahrain och Kuwait drar tillbaka sina ambassadörer och 

Arabförbundet tar avstånd.104 EU inför sanktioner mot regimen men i två artiklar 

argumenterar Benjamin Katzeff Silberstein för att även ett europeiskt oljeembargo mot Syrien 

måste komma till stånd. Oljan står nämligen för ca 30 % av syriska regimens intäkter och 

Frankrike, Tyskland och Italien är några av de största köparna.105 I Sverige får även 

syrienkritikern Imam al-Baghdady mottaga hot som troligen kommer ifrån syriska 

myndigheter.106 

 

 8.8 SVD 2012 

Den mest framstående händelsen är att Assads svåger, tillika biträdande försvarsminister, 

samt både den sittande och tidigare försvarsministern dödats i ett bombattentat.107 Därefter 

                                                        
98 Jönsson, Olof, ”Syriska dödssiffror fortsätter stiga”, SvD, 2011-08-02 
99Kleberg & Swärd,”Oppositionen vägrar vika sig”, SvD, 2011-08-06 
100 Fridh Kleberg, Carl, ”Sex sköts ihjäl trots ramadan”, SvD, 2011-08-03 
101 Katzeff, Silberstein, Benjamin, ”Så kan Carl Bildt skrämma Assd på riktigt”, SvD, 2011-
08-05 
102 Kleberg & Swärd,”Oppositionen vägrar vika sig”, SvD, 2011-08-06 
103 Blomgren, Jan, ”Världen pressar Syriens ledare”, SvD, 2011-08-10 
104 Katzeff, Silberstein, Benjamin, ”Låt det göra ont i den syriske diktatorns kista”, SvD, 
2011-08-11 
105 Katzeff, Silberstein, Benjamin, ”Så kan Carl Bildt skrämma Assd på riktigt”, SvD, 2011-
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08-11 
106 Hammargren, Bitte, ”Hon lever instängd efter hot”, SvD, 2011-07-30 
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utrycker många tvivel på regimens livskraft och Carl Bildt uppger att Assads dagar är 

räknade.108 SvD rapporterar att både FSA och Liwa al-Islam (Islams brigad) tog på sig 

attentatet.  Därpå kategoriserar Internationella rödakorskommittén FSA som stridande part i 

ett inbördeskrig.109 Svensk-syriern Saliba Mourrad anser att Assad inte är uträknad, utan att 

attentatet snarare kommer väcka engagemang hos Syriens allierade Ryssland och Kina.110  

 

Regimen genomför en massiv offensiv emot Damaskus för att rensa staden på terrorister 

innan ramadan111. Samtidigt intar kurdiska rebeller flera städer längs gränsen emot Turkiet 

och begår enligt obekräftade rapporter massavrättningar av soldater, detta är källmaterialets 

enda uppgift rörande 19 julirevolutionen.112 Medan regimen återtar kontrollen över 

Damaskus, inleder rebellerna en ny offensiv för att befria Aleppo.113 Enligt SvD leds 

offensiven av Enade brigaden, en nybildad allians av rebellstyrkor. Dödssiffrorna går inte att 

bekräfta, eftersom medier hindras att rapportera fritt i Syrien.114 Läsaren får veta att syrier 

fruktar att krigets skall förvärras eftersom folk sluts samman i små grupper, uppdelade efter 

ätt, etnicitet eller religion, vilket riskerar att leda till ett sekteristiskt våld.115 Regimen hotar 

med att använda kemiska vapen, vilket enligt Göran Olofsson från FOI är osannolikt.116 Britt 

Karlsson, expert på kemiska vapen vid FOI, tror inte heller att Assad vågar använda vapnen 

utan att det är en skrämseltaktik. Eftersom FN är handlingsförlamat uppges Obamaregeringen 

söka olika vägar att stötta rebellerna. 117 

 

SvD rapporterar att Irak stänger gränsen för desperata flyktingar samtidigt som EU skärper 

sanktionerna och utökar biståndet till grannländernas flyktingmottagande.118 Bildt kräver dock 

                                                        
108 Hammargren, Bitte, ”Bildt utesluter inte FN-stöd”, SvD, 2012-07-19; Hammargren, Bitte, 
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att telekomindustrin ska undantagas bojkotter eftersom även oppositionen och civila gynnas 

av kommunikation, samt att det gynnar Ericsson som sålt utrustning till Syrien.119 Bara 

dagarna därefter stänger Ericsson sitt kontor i Damaskus då omständigheterna omöjliggör 

aktiv försäljning.120 

 

8.9 SvD 2013 

Det huvudsakliga narrativet berör gasattacken i Damaskus och omvärldens reaktioner. 

Hundratals uppges avlidit i attacken och 3600 personer behandlas för neurotoxiska skador.121 

Bilderna är så hemska att de inte kan publiceras.122 Attacken får priset på Brentolja att skjuta i 

höjden.123 Assad anklagas omgående för attacken, men Gunilla von Hall samt Ivar Arpi 

ifrågasätter rimligheten i att regimen skulle begå en gasattack, just efter att de bjudit in FN-

inspektörer till landet för att undersöka andra påstådda giftgasattacker.124 Ryssland anklagar 

oppositionen för attacken.125 36 länder kräver att attacken måste undersökas av FN:s 

inspektörer, vilket försvåras av Ryssland och Kina roll i säkerhetsrådet.126 USA, Frankrike, 

Storbritannien och Turkiet kräver ett internationellt ingripande om en kemisk attack bevisas. 

Samtidigt skriver SvD att varken Frankrike eller USA är beredda att gå in med militära 

insatser.127 Dock meddelar SvD tre dagar senare att USA undersöker möjligheterna för 

militärt ingripande.128 Följande dag meddelas även att USA, Frankrike och Storbritannien är 

beredda att genomföra en militär insats inom två veckor, utan FN-mandat om så krävs.129 

Efter mycket förhandlingar tillåter sedan både Syrien, Kina och Ryssland inspektionen.130 

                                                        
119 Katzeff, Silberstein, Benjamin, ”Telekombojkott gör mer skada än nytta”, SvD, 2012-07-
25 
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Experter befarar dock att undersökningen kommer för sent.131 På väg till Ghouta beskjuts FN-

inspektörerna men undkommer oskadda.132 

 

Ivar Arpi skriver i en artikel att det inte finns någon framtid för kristna i Mellanöstern, 

eftersom de saknar en egen milis och har förföljts i Mellanöstern sedan första världskriget.  

Arpi uppger att han sökt på orden: kopter, syrianer, assyrier och palestinier i sju svenska 

dagstidningars artiklar sedan år 2000 och fann att de tre förstnämnda orden gav ca 400 - 1000 

träffar medan ordet palestinier gav över 21 000. Han bedömer därav att intresset för kristna är 

svalt i Sverige. 133 I en annan artikel hävdar en anonym syrisk kvinna att Syrien aldrig skulle 

döpts om till en arabisk republik eftersom kristna, assyrier och andra bodde där innan 

araberna kom.134 SvD rapporterar även att de flyktingar som anlänt i Tyskland möttes av 

högerextrema demonstranter.135 
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9. Analys och sammanfattning 

9.1 Narrativ 
 
Artiklarnas huvudnarrativ är väldigt enkelspårigt, det finns en mörk sida med Assad och 

regimen som mördar sin befolkning. Deras motiv är enkla: att hålla sig kvar vid makten samt 

att slå ner demonstrationerna och oppositionen. En artikel framställer även rädslan för 

repressalier och förföljelse som regimens drivkraft.  För att uppnå detta mål är den beredd att 

använda vilka medel som helst.  Flertalet artiklar ifrån år 2012 hävdade visserligen att Assad 

inte var beredd att använda kemiska vapen, men år 2013 hade dessa röster tystnat och 

gasattacken beskrivs som ren ondska. Det är väldigt vanligt att artiklarna anger vilka medel 

som regimen använder sig av såsom; pansarvagnar, militärhelikoptrar, spikbomber, 

krypskyttar och granatkastare. På sin sida har regimen Hizbollah, som stödjer dem militärt, 

samt Ryssland, Kina och till viss del även Indien, som förhindrar inventioner ifrån omvärlden. 

I Aftonbladet uppges att Ryssland och Putin genom sitt stöd till Assad vill frammana det nya 

kalla kriget. I samma linjer menar en syrisk kvinna att Assad medvetet provocerade fram ett 

inbördeskrig för att bevisa att regimen är den enda stabiliserande makten.  

 

Regimen personifieras genom Assad, en person som sällan själv humaniseras i artiklarna. 

Inledningsvis tituleras han ”president”, en titel som sedan permanent ersätts med ”diktator”. 

Precis som i de flesta episka sagor om ondska och godhet är Assad antagonisten som i det 

närmsta blir en symbol för ondskan.  I motsats till affärs-modellen menar Johannesson att 

sagan är en effektiv metod för att dölja de verkliga bakomliggande drivkrafterna, t.ex. 

ekonomiska intressen. 136 Detta uppfattar jag utifrån artiklarna som den mest påtagliga 

konsekvensen av saga-modellen. Genom att låta någon personifiera ondska, behöver man inte 

ange några motiv för hens negativa gärningar, utan motivet finns i karaktären. Enligt Burke 

blottar sådana transformationer handlingarnas motiv. 137  Motiven som anges i artiklarna är i 

de flesta fall simpla och självförklarande, något som gäller samtliga aktörer. På samma sätt 

som förenklingar och arketyper fördunklar behovet av riktiga motiv, ursäktar de artiklarna för 

att i princip aldrig förklara med vilken rätt någon utför en gärning. Att t.ex. USA hotar med 

militära ingripanden, eller att FN beslutar om Syriens framtid, förklaras enkom med att de är 

USA respektive FN. I pressen ställs förväntningar på dem att agera eftersom de har givits 

                                                        
136 Bilden av ett krig. D. 1, Svenskarna, medierna och gulfkriget (1992), s. 23-26 
137 Burke 1969, s. 19-21 
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rollen av de mäktiga beskyddarna, rättskiparna. Eftersom de är just rättskipare behöver 

journalisterna aldrig förklara vilken rätt de har att bestämma över Syriens framtid, istället vore 

det ett karaktärsbrott om de inte agerar.  I detta sammanhang kan man även diskutera i vilken 

utsträckning det är journalisterna själva som sätter narrativet. På grund av kostnadsaspekten 

och risken för reportrar på plats i Syrien behöver svenska media till stor del förlita sig på 

uppgifter ifrån nyhetsbyråer. Detta innebär att de svenska journalisterna sällan haft 

möjligheten att ställa kontrollfrågor eller efterfråga just de aspekter som de personligen vill 

belysa, istället får de ofta förlita sig på ett material där urvalet och narrativet redan bestämts 

av tredje part. Efterfrågan, redaktionella krav och tidningarnas behov av simpla narrativ är 

andra aspekter som kraftigt begränsar journalisternas möjlighet till fritt skrivande.  

 

Det finns även en ljus sida som utgörs av de civila och oppositionella grupperingarna, var 

gränsen mellan dessa går är dock oftast oklart. I Johannessons rapport framställs USA som 

den goda befriaren och Kuwait som det oskyldiga offret. Genom den otydliga och i många fall 

icke existerande distinktionen mellan civilbefolkning och oppositionen, kan de spela rollen av 

både befriare och offer.  I likhet med regimen, framställs oppositionen och civilbefolkningens 

motiv som oerhört simpla och självförklarande: syftet är att störta Assad och regimen samt ta 

över områden ifrån regimen. Vilka medel som oppositionen och civilbefolkningens använder 

för att uppnå dessa mål specificeras aldrig mer ingående än demonstrationer och beväpnad 

revolt. I enlighet med oppositionens roll i narrativet nämns i princip aldrig något om den 

destruktivitet som de orsakat. Hur många civila och oppositionella som har dött under kriget 

rapporteras det ständigt om, vanligtvis utan någon uppdelning dem emellan, hur många som 

fallit offer för oppositionen nämns emellertid enbart enstaka gånger. Enbart vid fyra tillfällen 

antyds rebellerna kunna ha begått någon verkligt negativ handling, samtliga ifrån SvD. Det rör 

sig om obekräftade uppgifter om att de kurdiska grupperna skulle ha begått massavrättningar 

av soldater, att Gunilla von Hall lyfter frågan om det var rebellerna eller regimen som besköt 

FN:s inspektörer samt att både von Hall och Ivar Arpi framhåller att gasattacken möjligen 

skulle kunna vara utförd av rebellerna.138 Visserligen var nu inte det fallet men det skall ändå 

inte förglömmas att Apri och von Hall genom denna problematisering gör en viktig 

journalistisk insats. Istället för att bara förmedla det gängse narrativet bryter de emot 

                                                        
138 Arpi, Ivar, ”Gasattack med många frågetecken”, SvD, 2013-08-23; 
Katzeff, Silberstein, Benjamin, ”Kanske har Syriens helvete bara börjat”, SvD, 2012-07-21; 
 von Hall, Gunilla, ”Sannolikheten för ett militärt ingripande ökar”, SvD, 2013-08-25; 
von Hall, Gunilla, ”Skärpt ton efter beskjutning”, SvD, 2013-08-27 
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tystnadsspiralen och vågar diskutera relevanta frågeställningar som de andra journalisterna 

inte vill närma sig. 

 

 Ordvalen som artiklarna använder för att beskriva rebellernas gärningar är i många fall även 

mycket mer positivt laddade än motsvarande ordval för regimens handlingar. T.ex. beskriver 

en SvD artikel år 2012 hur rebellerna befriar Aleppo, när regimen försöker återta staden 

benämns det en militär offensiv.139 Något som dessutom för tankarna än mer till episka sagor 

än att Assad framställs som en opersonlig ondska är att artiklarna just använder benämningen 

rebellerna. Ett ord vi associerar med ”underdogs”, rättvisan och godhetens förekämpare, 

folkets representanter och de förtrycktas krig emot ondskan imperium.  

 

Omvärlden (undantaget Ryssland, Kina och Indien), med tonvikt på Occidenten, antyds alltid 

vara på oppositionens sida. De framstående aktörerna är USA, Frankrike, Storbritannien, 

Turkiet, Sverige, FN samt EU men även Saudiarabien, Quatar, Bahrain, Libanon, Brasilien, 

Indien, Kuwait och Arabförbundet nämns. Många artiklar framhäver att det är omvärldens 

skyldighet att ingripa mot Assad, främst ges ansvar till FN, EU, USA, Frankrike och 

Storbritannien. USA beskrivs i en stor mängd artiklar som berett och angeläget att stoppa 

våldet i Syrien av humanitära skäl. Den artikel som berör att USA trots detta faktiskt undviker 

ett militärt ingripande, antyder dock att det beror på ekonomiska och politiska motiv.140 Detta 

är det tydligaste exemplet ifrån källmaterialet på hur sagan faktiskt döljer de verkliga 

motiven.  

 

Några aktörer framställs emellertid inte som helt svartvita; FN, EU, Saudiarabien och Indien. 

FN är på grund av vetorätten ett ineffektivt instrument, Indien motsatte sig inledningsvis ett 

fördömande av våldet mot civila i Syrien, Saudiarabien rapporteras fördöma syriska regimen 

samtidigt som de förtrycker demonstranter i Bahrain och EU undviker ett oljeembargo mot 

Syrien, då oljan till största del säljs till EU-länder. Ett exempel är när Aftonbladet benämner 

Kung Abdullah som en diktator och GT skriver om Abdullahs våld emot demonstranterna i 

Bahrain, medan SvD enbart rapporterar om hur Saudiarabien fördömer och bestraffar syriska 

                                                        
139 Carl, Kleberg, Carl, ”Aleppo fruktar arméns intåg”, SvD, 2012-07-26; 
Delling, Hans, ”Syrien mot blodigt rekord”, SvD, 2012-07-23 
140 von Hall, Gunilla, FN-krav- ”Släpp in inspektörerna”, SvD, 2013-08-23; 



 

  33 

regimen.141 Ett annat exempel är hur Erdoğan i flera artiklar i det närmsta framställs som 

oppositionens främsta förespråkare bland världsledarna medans han i själva verket genomfört 

regelrätta anfall emot rebeller både i sitt eget land och i Syrien. Som tidigare nämnt har 

Turkiet även gett stöd till rebeller för att få ett ökat inflytande i kriget och pressa 

grupperingarna att anfalla YPG.142 Aktörerna spelar således den roll som narrativet för 

tillfället kräver utav dem.   

 

Trots att omvärlden antyds vara på oppositionen sida råder det motstridiga bud kring vad 

syftet med ett ingripande är. Motiven är även så förenklade att dem vid eftertanke blir svåra 

att förstå. Många menar att målet är att upprätta en sekulär demokrati, andra menar att målet 

är att stoppa våldet, några vill stödja rebellerna och andra menar att syftet är avsätta Assad. 

Även om dessa mål i mångt och mycket kan kräva ett liknande tillvägagångssätt finns det 

grundläggande skiljaktigheter. Att stoppa våldet måste inte innebära att stödja rebellerna, 

många grupperingar är troligen inte villiga att lägga ner vapen och många grupperingar strider 

emot varandra. Att stödja rebellerna påkallar frågan om vilka rebeller man skall stödja, ett 

agerande som även kommer att motverka andra rebellgrupper. Att upprätta sekulär demokrati 

behöver inte gynna rebellerna, många rebellgrupper strävar inte alls efter det målet. Att det 

finns en ekonomisk och maktpolitisk dimension till ett militärt ingripande berörs enbart i 

tidigare nämnd SvD artikel, rörande varför USA inte ingriper militärt.143 

 

Oppositionen framställs ofta som enhetlig och benämns vanligtvis bara som oppositionen 

eller oppositionella grupper. I kontrast ger många artiklar bilden av att regimen är splittrad 

och kaosartad. De enda oppositionella grupper som namnges är FSA, SNC, Liwa al-Islam, al-

Quaida och Enade brigaden, och de fyra sistnämnda nämns enbart 1–2 gånger väldigt 

kortfattat.  Eftersom FSA, SNC och Enade brigaden beskrivs som sammanslutningar eller 

allianser av oppositionella ökar även intrycket av oppositionens enhetlighet. Jag har dock inte 

lyckats identifiera vilken grupp SvD åsyftar med ”Enade brigaden”.144 Möjligen rör det sig om 

Syrian Turkmen Brigades, som också går under namnet United Turkmen Army. Visserligen 

skriver Gunilla von Hall en gång uttryckligen att oppositionen är splittrad, och i en annan SvD 

                                                        
141 Olofsson, Gunnar,”Inga krav på kung Abdullah”, GT, 2011-08-11; von Hall, Gunilla, 
”Skärpt ton efter beskjutning”, SvD, 2013-08-27; Olsson, Camilla, ”Faller en faller alla - 
eller...”, Aftonbladet, 2012-07-26  
142 Lund 2017, s. 5–6 
143 von Hall, Gunilla, ”FN-krav- Släpp in inspektörerna”, SvD, 2013-08-23 
144 Åkerman, Mikaela, ”Giftig trumf på hand för Assad”, SvD, 2012-07-25 
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artikel rapporteras det om att två källor inom SNC ger motstridiga besked om huruvida de 

skulle acceptera en övergångsregering.145 Utöver dessa två undantag och det faktumet att 

artiklarna faktiskt ofta pratar om oppositionella grupper i plural, framställs det aldrig som att 

det förekommer någon splittring eller stridigheter inom oppositionen. En bild som skiljer sig 

kraftigt emot den som förekommer i den historiska bakgrunden.  

 
Kurt Johannesson skrev om två olika tankemodeller som framkom i krigsrapporteringen i 

media. Att framställa kriget som en affär eller en saga. Johannesson menar att den första 

modellen användes flitigt av amerikanska politiker vid Gulfkriget.146 Modellen går att skönja 

tre gånger i rapporteringen: när Carl Bildt antyds vilja exkludera telekomindustrin ifrån EU:s 

sanktioner för att gynna Sveriges och Ericssons ekonomiska intressen, när USA rapporteras 

motsätta sig ett militärt ingripande eftersom de tvivlar på att rebellerna seger skulle gynna 

amerikanska intressen, samt när Ryssland och Kina ger efter i säkerhetsrådet p.g.a. 

omvärldens tryck. Samtliga artiklarna är publicerade i SvD, vilket ligger i linjer med att 

tidningen i övrigt hade mer analyserande artiklar och ett större ekonomiskt perspektiv än 

dagstidningarna. 

 

Den andra modellen, kriget som en saga, går att urskilja nästan varje artikel. Sagan blir än 

tydligare att urskilja när artiklarna kontrasteras emot den historiska bakgrunden.  Enligt 

Johannessson används sagan för att visa på eller konstruera kronologiska och kausala 

samband mellan händelser, sagan finns således inom artikeltexterna likväl som det utgörs av 

artiklarnas samlade berättelse.147 Eftersom narrativ är meningsskapande har de en inneboende 

förenklande och förklarande funktion, denna funktionen förstärks ytterligare av medias behov 

av enkelhet och tydlighet. I sin studie av pressrapporteringen kring Gulfkriget fann Hadenius 

och Stür att den dominerade av militära prognoser, följt av politiska medan ekonomiska 

prognoser sällan berördes. Samma slutsats är giltig för denna studie. I SvD:s rapportering 

förekommer visserligen ekonomiska prognoser men inte alls i samma utsträckning som 

militära och politiska. Hadenius och Stür fann även att det var först under konfliktens 

slutskede som prognoser med humanitärt fokus började förekomma. 148 I denna studie är det 

istället humanitärt fokus som dominerar och genomsyrar hela rapporteringen. Utifrån 

                                                        
145 von Hall, Gunilla, ”Märklig tidpunkt väcker flera frågor”, SvD, 2013-08-22; Åkerman, 
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147 Bilden av ett krig. D. 1, Svenskarna, medierna och gulfkriget (1992), s. 23-26 
148 Hadenius & Stúr 1992, s. 64–65, 108 



 

  35 

Hadenius och Stürs kategorisering av hopp och fruktan som retoriska verktyg är det 

emellertid fruktan som helt dominerar artiklarna.149 Undantagen återfinns år 2012 när många 

utryckte en förväntning på att regimen snart skulle falla. 

 

9.2 Komparativ studie och utvärdering 
Vid en komparativ studie av tidningarna märker man att de till stor del behandlar samma 

händelseförlopp. År 2011 skiljer sig rapporteringen åt mest och perioden kan ses som en 

introduktion av läget i Syrien till läsaren. Tidningarna rapporterar om demonstrationerna, hur 

Assads försökt att slå ner dem med våld och omvärldens fördömanden av detsamma. Centralt 

är även hur Ryssland och Kina i FN motarbetar de västerländska stormakternas försök till 

ingripande. År 2012 domineras narrativet av bombattentatet mot regimen och den 

efterföljande våldsupptrappningen. Den inledande indignationen över våldet emot 

civilbefolkningen som framkom i artiklarna ifrån år 2011, har i vissa fall förstärkts till en 

slags desperat uppgivenhet över omvärldens brist på handelskraftighet. I andra fall har den 

ersatts av ett hopp baserat i oppositionens framgångar och många både lekmän och experter 

förutspår regimens snara fall. År 2013 har gasattacken än mer spätt på uppgivenheten över 

situationens mörker, men den verkar även ha triggat en ilska, som framställs som drivkraften 

till aktion. T.om. Ryssland och Kina skildras nu ta avstånd ifrån sin allierade och omvärldens 

hot om ingripande känns påtagliga.150 Den övergripande dramaturgin berättar således om 

revoltens inledning, framgång och bakslag och de dominerande känslorna skiftar ifrån 

indignation, till hopp och sedan ilska. 

 

På grund av GT:s låga artikelantal ifrån år 2011 och 2013 är det svårt att jämföra tidningen 

med de övriga. Syftet med denna studien är dessutom snarare att skapa en samlad bild än att 

fragmentisera den. Det är emellertid högst anmärkningsvärt att GT år 2013 enbart publicerade 

en artikel som nämnde Syrien, och som då inte ens nämnde gasattacken, särskilt eftersom 

intresset för Syrien i tidningarna har tenderat att öka för varje år. 151 Att intresset för Syrien är 

svalast i en tidning med inriktning på Västsverige känns dock rimligt. Rent generellt kan man 

säga att de klassiska skillnaderna mellan dags- och kvällstidningar även här utgör den 

generella distinktionen tidningarna emellan. GT och Aftonbladets artiklar förmedlar ett 

enklare narrativ och använder sig av en mer värdeladdad vokabulär än SvD. De ger sällan 
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någon större bakgrundskunskap till händelseförloppet och källangivelse är snarare ett 

undantag än regel. SvD å andra sidan skriver fler, längre och mer ingående artiklar än de 

övriga. De använder sig ofta av en faktaruta och berör kriget utifrån flera olika perspektiv. I 

en stor andel artiklar låter SvD Carl Bildt komma till tals som en representant för svenska 

staten och i än fler artiklar låter SvD experter uttala sig.   

 

Det är snarare regel än undantag att SvD anger vilka källor som de har använt sig av. 

Vanligtvis utgörs dessa källor av nyhetsbyråer eller anonyma källor inom oppositionen, vilket 

även gäller Aftonbladet och GT. Enligt Hvitfelt och Mattsson beror användningen av 

nyhetsbyråer på en av de två grundläggande faktorerna för svensk nyhetsrapportering, 

kostnadsaspekten. 152 Det är helt enkelt för dyrt för tidningarna att själva ha journalister på 

plats, vilket innebär att de behöver köpa in nyheterna. Ett faktum som samtidigt innebär att de 

lämnar ifrån sig en stor del av makten över narrativet till utländska aktörer.  Källhanteringen 

väcker frågan om det som Nohrstedt och Nordlund benämner medias andra konflikt, de 

motstridiga kraven på snabbhet och korrekthet. 153 Tydligast märks detta hos SvD som i stor 

utsträckning använder sig av anonyma syriska källor, vanligen oppositionella. SvD anger 

t.om. tre gånger Twitter som källa. Visserligen definieras inte en källas trovärdighet av 

mediet, men när mediet anges som källan, kan man antaga att SvD har valt att prioritera 

snabbheten före korrektheten. I bilden av ett krig framkom att det var sällan som 

journalisterna hade en kritisk hållning eller ifrågasatte de uppgifter som de fick ta del av. 154 

Detta var dessutom under en tid då internet ännu inte slagit igenom så 

informationsspridningen var avsevärt långsammare än idag och tidningarna hade ingen 

konkurrens ifrån sociala medier eller andra internetkällor. Det förfaller därför rimligt att 

journalisternas kritiska hållning skulle lysa än starkare med sin frånvaro i ett medieklimat där 

nyheterna kan nå mottagarna minuter efter att de inträffat och där konkurrensen om att vara 

första med nyhetsförmedlingen är stenhård. Detta till trots skulle anser jag att journalisterna i 

mitt material framstår som mer kritiska än vad de svenska journalisterna förefaller ha varit i 

rapporteringen om Gulfkriget.  Visserligen används i många fall källor vars trovärdighet går 

att ifrågasätta på goda grunder men en handfull gånger presenterar även Aftonbladet och SvD 

reservationer angående sanningshalten i sina uppgifter och angav att de inte kan bekräftas, 

eftersom Syrien inte tillåter en fri medierapportering. I dessa fall förespråkade tidningarna 
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således autenticitet före trovärdighet, vilket enligt Nordlund borde ge läsarna en 

trygghetskänsla och minska deras benägenhet till misstro.155  Det bör även poängteras att man 

inte kan förutsätta att källorna inte har genomgått någon källkritisk granskning och 

utvärdering enbart på basis av att ingen sådan utvärdering presenteras för läsaren. 

 

 En mer passande uppdelning än den i dags- respektive kvällstidning vore att föreställa sig en 

linje där journalistiken blir allt mer analyserande, och källhänvisning allt vanligare desto 

längre ut till höger man ligger på skalan. På en sådan linje skulle GT placeras längt till 

vänster, Aftonbladet i mitten och SvD till höger. Linjen skulle även ge en passande 

beskrivning för hur tidningarna förhåller sig till medias tredje konflikt, där förströelse skulle 

hamna till vänster på skalan och förståelse till höger. 156 Visserligen är alla tre tidningar i sin 

användning av sagan som tankemodell starkt präglade av förströelsens karakteristika men de 

visar även prov på att ibland försöka redogöra för händelseförloppets komplexitet.  

 

Norrlund framhåller vikten av att sidorna i den teoretiska triangeln förbli liksidiga vid 

kriskommunikation samt att det finns en tvåvägskommunikation mellan de olika hörn som 

symboliserar sändare, mottagare och förmedlaren.157 Ett sådant tillstånd går ej att observera i 

källmaterialet. Det bör emellertid poängteras att pressen givet inte är den enda arenan för den 

sortens kommunikation. Med det sagt, kan en i materialet endast finna fyra exempel på när 

mottagaren, d.v.s. läsarna, kommer till tals, ett ifrån GT, resterande ifrån Aftonbladet.  Mellan 

sändare och förmedlare sker en tvåvägskommunikation, men mellan förmedlare och 

mottagare råder snarare en envägskommunikation och mellan sändare och mottagare är 

kommunikationen i princip icke existerande.  Rollen som sändare utifrån ett svenskt 

perspektiv axlas i första hand av Carl Bildt och forskare ifrån FOI. Huruvida de gör detta i 

form av statliga representanter eller i egen person är högst oklart, vilket skapar en distans 

mellan deras uttalanden och den svenska staten, en situation som ger staten en bättre 

möjlighet att skärma sig ifrån eventuella felaktiga eller provocerande uttalanden. Samtidigt 

skapar situationen ett avstånd mellan medborgare och myndigheter som riskerar att bli en 

grogrund för känslor av misstro eller övergivenhet. Enligt Nordlund är även samspelet mellan 

sändare och mottagare ett av de mest påtagliga problemen han har observerat inom 

kriskommunikation. Många av problemen observerar Norlund hos experterna, såsom att de 
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använder komplicerade facktermer och överskattar mottagarnas förkunskaper. Även i Bilden 

av ett krig riktas skarp kritik emot experterna bl.a. annat för att många av dem enbart uttalade 

sig om hur förödande konsekvenserna skulle bli om Saddam använde sig av kemiska vapen, 

men aldrig berörde hur sannolikt det var att han skulle använda sig av dem. 158 Detta är ingen 

kritik som kan riktas emot experterna som uttalat sig i källmaterialet. Visserligen har 

tidningarna ingående beskrivit nervgasers effekter men experterna har samtidigt alltid uttalat 

sig rörande sannolikheten för att Assad ska genomföra en gasattack. Experterna använde 

dessutom en enkel vokabulär, och presenterade vanligtvis läsaren för den aktuella fakta som 

behövdes för att förstå situationen.  

 

10. Teoretisk återkoppling 

Om vi betraktar Edward Saids begrepp orientalism som en ”terministic screen” blir 

begreppets funktion allt tydligare. All vår kunskap och förförståelse, alla konnotationer och 

associationer som vi har till Orienten bildar ett filter, som färgar hela vårt förhållningssätt till 

området. Som Burke framhåller är emellertid all verklighet filtrerad, vilket innebär att filtren 

är vår verklighet. Skulle man be en stridande ifrån en oppositionsgrupp och en ifrån syriska 

säkerhetstjänsten att beskriva Syrienkriget skulle man troligen få två helt olika narrativ av 

samma krig, båda lika verkliga för den som berättar dem.  Detta innebär att Orientalismen är 

ett synsätt och ett förhållningssätt likväl som det är en del av vår verklighet.  När Said skriver 

om Orienten är det i första hand den Främre Orienten där Levanten är kärnområdet som han 

åsyftar. Eftersom Levanten till största del utgörs av Syrien innebär det att Saids tankar är 

högst aktuella i den syriska kontexten.  

 

Said menar att Occidenten agerar både betraktare, jury och domare till Orienten.159 Det kan 

låta teatraliskt men det är precis dessa roller som källmaterialet ger västmakterna. De utrycker 

sin upprivenhet som åskådare, de bedömer vilka grupper i Syrien som ska straffas samt vilka 

som skall gynnas, och ser sedan till att detta sker. I de fall västmakterna inte kan eller vill 

agera jury och domare i konflikten hörs upprörda röster i tidningarna. När von Hall meddelar 

att Frankrike, USA och Storbritannien är beredda att gå in i Syrien utan FN-mandat, 

framställs de som befriare, trots att hon bara fyra dagar tidigare skrivit att den avgörande 

                                                        
158 Hadenius & Stúr 1992, s. 108 
159 Said 2016, s. 136, 200–201 
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faktorn för ett amerikanskt ingripande är att gynna amerikanska intressen.160 Trots att hon 

själv angivit att drivkraften bakom USA:s agerande är egenvinst beskriver hon sedan 

anledningen som att markera emot gasattacken.161 Så fort USA placeras i kontexten Syrien, 

glöms således de ekonomiska och politiska dimensionerna bort och narrativet med de givna 

rollerna får helt ta överhand. Det Staffan Heimersson gör när han vädjar till Frankrike att 

ingripa i Syrien sanktionerat av FN och upprätta No fly zoner, är att be en tidigare 

kolonialmakt att med militär makt ta kontroll över ett protektorat som de styrde över en 

generation tidigare, dessutom tvärsemot världssamfundets inrådan. I just Heimerssons text om 

”[..]det goda landet Syrien […]” blir det som tydligast hur narrativet som byggts upp genom 

orientalismen färgar diskursen. 162 

 
   I kampen mellan Det Goda och Det Onda är resultatet 4–0 (och det är att 

notera, att varje gång är det på en muslimsk befolknings sida västvärlden har ställt sig). 

Syrien är ett underbart land med rik historia. Det är värt att räddas […]163 

 

Dessa förväntningar och önskningar om militära ingripande riktas i artiklarna enbart emot FN, 

EU, USA, Frankrike samt Storbritannien. Visserligen nämns att grannländer och regionala 

stormakter som Turkiet, Saudiarabien, Israel, Quatar, Bahrain, Libanon, Indien, Kuwait och 

Arabförbundet tar avstånd ifrån våldet, men aldrig vädjar någon att dessa ska ingripa. Rätten 

att bestämma över vad som är värt att räddas verkar istället enkom ligga i västmakternas 

händer. Jag försöker inte nu hävda att omvärlden bör stå handfallen inför varje inbördeskrig, 

jag försöker bara framlyfta hur orientalismen genomsyrar vår syn på sådana ingripanden. 

Hade det rört sig om ett västerländskt land är jag övertygad om att journalisterna åtminstone 

hade lyft frågor som: Varför just dessa länder? Vilken rätt har dessa länder att ingripa? Vad är 

deras mål med ett ingripande? Med vilka medel ska det ske? Är ett militärt ingripande det 

bästa tillvägagångssättet? När det gäller Syrien gör orientalismen dessa frågor överflödiga. 

Västmakterna spelar rollen av rättskiparna i narrativet och frågorna besvaras således genom 

deras rollbeskrivning. Jag finner även Saids tankar om att Occidentens föreställning om 

Orienten inte kan styra sig självt är en självuppfyllande profetia, som bevisas genom att 

                                                        
160 von Hall, Gunilla, ”Skärpt ton efter beskjutning”, SvD, 2013-08-27; von Hall, Gunilla, 
”FN-krav- Släpp in inspektörerna”, SvD, 2013-08-23 
161 von Hall, Gunilla, ”Skärpt ton efter beskjutning”, SvD, 2013-08-27 
162 Heimersson, Staffan, ”Väst måste slå tillbaka mot Assad”, Aftonbladet, 2012-07-28 
163 Heimersson, Staffan, ”Väst måste slå tillbaka mot Assad”, Aftonbladet, 2012-07-28 
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Occidenten ständigt ingriper och tar kontroll i dessa länder, som högst tänkvärda i 

sammanhanget.164  

 

Utifrån Saids tankar och egna erfarenheter var jag övertygad om att religion skulle behandlas 

som en grundläggande faktor i medierapporteringen samt att det skulle finnas skarp åtskillnad 

i synen på arabiska och kurdiska oppositionella grupperingar. Visserligen skrev Arpi en 

domedagsartikel om kristnas framtid, eller brist på densamma i Mellanöstern, och SvD 

varnade om risken för sekteristiskt våld mellan religiösa grupperingar.165 I övrigt har 

religionsaspekten varit väldigt nertonad i rapporteringen och de kurdiska grupperingarna 

nämns knappt i källmaterialet. Det framstår helt enkelt som att narrativet om regimens 

förtryck, folkets kamp och omvärldens reaktioner är tillräcklig komplext och fängslande för 

att dessa aspekter skall hamna i bakgrunden. Det är nämligen inte mediets begräsningar med 

korta sidomfång som sätter stopp, både Aftonbladet och SvD publicerade varsin väldigt 

insiktsfull och informationsrik ensides artikel om kriget och dessa bakgrunder.166 Troligen rör 

det sig istället om brist på efterfrågan.  

 

Efterfrågan och dess effekt på nyhetsförmedlingen blir även väldigt intressant att diskutera 

utifrån teorin om ”agenda setting”. Som tidigare nämnt menar Hvitfelt och Mattsson att 

efterfrågan är en av de två grundläggande faktorerna som styr den svenska 

nyhetsrapporteringen. Att efterfrågan styr, leder enligt Hvitfelt och Mattsson till att nyheterna 

måste vara okomplicerade, utan invecklade underteman samt beskriva någon form av 

progression. De menar dessutom att krigsjournalistisk främst konsumeras som en form av 

underhållning. 167Enligt ”agenda setting” teorin är istället folks prioriteringar styrda av 

medierapporteringen. Tillsammans bildar teorin och efterfrågans aspekter således en väldigt 

intressant cirkeleffekt. Media skriver det de tror att mottagarna vill läsa om, läsarna 

intresserar sig för det media skriver om. Ett narrativ blir satt, mottagarna tar del av det och ett 

intresse väcks, de tar till sig problemformuleringen och anammar nyckelbegreppen.  Det 

mottagarna nu efterfrågar är mer information eller mer förströelse av samma slag. 

Journalisterna måste därför skriva fler artiklar på ämnet, utan att ta in nya inslag som förvirrar 

                                                        
164 Said 2016, s. 105 
165 Arpi, Ivar, ”Kristna har ingen framtid i mellanöstern”, SvD, 2013-08-22; Hammargren, 
Bitte, ”Syrier fruktar långt krig”, SvD, 2012-07-20  
166 Rabo, Annika, ”Minoritet ett ödesdigert begrepp”, SvD, 2017-08-27; Swedin, Daniel, 
”Syriens diktatur måste falla nu”, Aftonbladet, 2011-08-02 
167 Hvitfelt & Mattson 1992, s. 24–34 
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eller kräver förförståelse. För varje gång cirkeln sluts kommer narrativet följaktligen 

förstärkas, förenklas och sätta sig allt starkare i folks medvetande. Eftersom ”agenda setting” 

inte verkar genom en mediekanal utan den samtliga medierapporteringen innebär det även att 

tidningarna måste ta hänsyn till vad andra tidningar skriver. Deras mottagare kommer 

nämligen att ha tagit till sig narrativet och begreppen som andra tidningar använder sig av, 

och om tidningarna då skriver något som bryter emot detta riskerar de att tappa läsare. Det 

hela resulterar i en tystnadsspiral som inkluderar både mottagarna och sändarna. Om 

tidningarna bryter emot narrativet riskerar de att tappa delar av sin målgrupp, och om läsarna 

börjar utrycka åsikter som helt saknar stöd i medierapporteringen riskerar de en social 

bestraffning, något som även gäller de enskilda journalisterna. Den sammantagna effekten av 

alla dessa aspekter av medierapporteringen blir att det enkla, folkligt förankrade narrativet 

bara förstärks, medan motstridiga berättelser tystnas eller sållas bort. 

 

Om media nu är intrasslat i en cirkeleffekt med sina läsare, väcker det således frågan om hur 

narrativet sätts ifrån första början? Hur vet media vad folket vill läsa om, ifall folket vill läsa 

om det som media skriver om? Vissa antaganden kan såklart dras ifrån vad som tidigare sålt 

bra eller delas flitigt online, men detta kan inte vara den enda utgångspunkten. Jag vill hävda 

att det är våra gemensamma ”terministic screens”, i detta fallet främst orientalismen, som är 

källan. Det är verklighetsbild som vi delar med den gemensamma gruppen och som har 

byggts upp genom hundratals år av historia, en verklighetsbild som växt och stärkts genom 

socialisering och tystnadssprialernas effekt. Journalisterna vet således intuitivt vad läsarna 

efterfrågar eftersom de båda i stort har samma förhållningssätt till ämnet. 

 

Förr i tiden riskerade man att hamna inom psykvården om man ifrågasatte sin verklighet men 

i dagens läge vill jag hävda att det är ett rent sundhetstecken. Att stanna upp och betvivla de 

simpla narrativen, utmana den gängse uppfattningen och reflektera över om vår bild av 

verkligheten verkligen är så sann och reell som vi så gärna vill tro. 
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11. Slutsatser 
 

De aktörer som förekommer i artiklarna går att dela in i fyra kategorier:  

• Regimlojala som innefattar Assads regim samt Ryssland, Kina, Hizbollah, och till viss 

del Indien 

• Oppositionen som utgörs av oppositionella grupper och ofta även civilbefolkningen.   

• Rättskiparna som utgörs av FN, EU, USA, Frankrike och Storbritannien. 

• De bekymrade åskådarna: Främst de arabiska grannländerna, arabförbundet och 

Turkiet, men även Sverige och Brasilien omnämns. 

 

Regimen framställs som en blodtörstig desperat sammanslutning var enda mål är att bibehålla 

makten till vilket pris som helst. De regimlojala utsätts för stark kritik, främst för sitt 

motstånd inom säkerhetsrådet. Trots den skarpa kritiken diskuteras inte motiven bakom deras 

handlande vilket främst ger ett intryck att de är kallblodiga aktörer, likgiltiga inför det 

mänskliga lidandet.  

 

Oppositionen behandlas ett flertal artiklar som synonyma med civilbefolkningen. Artiklarna 

målar upp en bild av en enhetlig opposition, medan verkligheten berättar en annan historia. I 

de fall som oppositionens motiv berörs är det oftast i form av plattityder eller självförklarande 

resonemang, såsom att de strider för frihet eller att de anfaller regimtrupper för att försvaga 

regimen. Det är ytterst sällan som oppositionen långsiktiga mål definieras men trots detta hörs 

i artiklarna många röster som är angelägna att stödja oppositionen i sin kamp. Eftersom 

oppositionen sällan definieras närmre och verken deras medel, motiv eller långsiktigt mål 

avhandlas i någon betydande utsträckning, är det en diffus bild som förmedlas.  De omtalas 

nästan uteslutande i positiva ordalag och deras destruktiva handlingar berörs i princip inte. De 

framställs i det närmaste som en folkligt beväpnad revolution som strider för sina mänskliga 

rättigheter, istället för en uppsjö av olika stridande parter i ett inbördeskrig med egna agendor 

och motiv. 

 

Rättskiparna utgörs av västerländska stormakter och organisationer som domineras av 

västerländska stormakter. Enligt artiklarna har dessa aktörer möjligheten att rädda situationen 

i Syrien. Det ställs inte bara förväntningar på att de skall agera, utan i ett flertal artiklar 

framhålls det även som deras skyldighet. Varför dessa utländska aktörer inte bara har rätt att 

ingripa i Syrien utan även har ett ansvar att göra det, specificeras aldrig. Artiklarna ger inte 
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heller några riktiga svar på motiven bakom ett sådant ingripande skulle vara, inte heller med 

vilka medel det skulle ske. Trots att deras intentioner inte specificeras framhålls de som goda. 

 

De bekymrade åskådarna är aktörer som fördömer regimens våld och tar avstånd ifrån Assads 

styre. De ställs dock inga förväntningar på att dessa skall ingripa i Syrien, och inte heller 

framställs de ha en skyldighet till det. 

 

Aktörernas framställning i denna studie förklaras utifrån tre principer, orientalismen och 

narrativets samt tidningsmediets förenklande effekter. Utifrån orientalismen kan vi förstå 

diskrepansen mellan de förväntningar som ställs på, samt de befogenheter som ges åt 

rättskiparna respektive de bekymrade åskådarna. Begreppet kan förklara varför så stor frihet 

och ansvar ges åt rättskiparna, samt varför de framställs i så pass positiv dager. Utifrån 

narrativet och tidningspressens inneboende krav på tydlighet och förenklingar kan de svart-

vita bilderna av oppositionen respektive regimen förklaras. För att nå en så bred läsarskara 

som möjligt förenklas regimen och oppositionens roller och karaktär tills de i det närmsta blir 

platta symboler för ondska respektive godhet. I denna förenklade verklighetsbeskrivning 

behöver inte aktörernas motiv förtydligas då de deras gärningar förklaras genom aktörernas 

rollbeskrivning.  
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12. Didaktiskt användningsområde 
 

Gy 2011 fastlår att eleverna inom historieundervisningen ska ges möjligheten att arbeta med 

källor och källkritik samt ska ges möjligheten att använda verktyg som förklarar och 

åskådliggör historiska förändringsprocesser.168 Inom historieämnet går det inte nog betona 

vikten av att ha ett källkritiskt perspektiv, något som även är sant för alla vetenskapliga 

discipliner. Även i vardagen spelar det källkritiska tänkandet en central funktion för hur vi 

uppfattar verkligheten. Att utveckla ett källkritiskt tänkande innebär således inte enbart att 

undersöka om det finns en källa bakom olika påståenden och uppgifter. Det kräver även att 

denna källa utvärderas utifrån äkthetskriteriet, tendenskriteriet, beroendekriteriet samt 

tidskriteriet.169 De bifogade tabellerna skulle utgöra ett högst passande material för att 

undervisa eleverna om dessa kriterier. Tabellerna ger korta kärnfulla sammanfattningar om 

händelser med tidsangivelse och källuppgifter. De stora antalen olika berättelser om samma 

händelse utifrån olika perspektiv ger goda möjligheter till diskussion. De berättar om olika 

aktörers roller i stora samhällsförändringar och deras motiv. Likväl som uppgifterna och 

framställningar av dem går att studera utifrån reportern eller tidningen som källa går det att 

göra en mer klassisk källkritisk granskning av de faktiska ursprungskällorna. Där finner man 

flera anmärkningsvärda exempel såsom att Twitter utan ytterligare referens används som källa 

och att de oppositionella grupperna är en vanligt förekommande källa. Nyhetsbyråer är en 

annan vanligt förekommande källa och många faktauppgifter saknar helt källa. Tabellerna ger 

följaktligen tydliga exempel på där de olika kriterierna framträder i form av såväl 

primärkällor, sekundärkällor och tertiärkällor. Utifrån studien kan man även diskutera 

narrativets makt och hur källkritiskt tänkande kan påverka vår verklighetsuppfattning.  

 

Ämnesplanen för historia fastlår att undervisningen skall beröra ”[h]istoriskt källmaterial som 

speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns 

försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social 

bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.”170 Det är precis sådana berättelser och 

sådana faktorer som denna studie berättar om. Eftersom de är av stor internationell betydelse 

som berör oss både på individnivå och nationell nivå kan de ge en förståelse för vår samtid 

samt hur det förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om framtiden. Tabellerna 

                                                        
168 Skolverket 2011, s. 66 
169 Metodövningar i historia: historisk teori, metod och källkritik. [1], (1993) s. 34–37.  
170 Skolverket 2011, s. 68 
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berättar om hur såväl individer som grupper och länder använder historia som ett medel i 

aktuella konflikter och samarbetssträvanden. Detta ger goda möjligheter för att undervisa 

eleverna om hur historia kan användas för att  såväl påverka strukturer som att förändra 

samhällsordningar och skapa identiteter. Materialet berättar om den arabiska våren, en 

nutidshistorisk förändringsprocess där vi ser exempel på fredssträvanden, resursfördelningar, 

migration, diktaturer, konflikter, postkolonialism, internationella samarbeten och mänskliga 

rättigheter, eller bristen därav. Sannolikheten är därför stor att materialet kan tala till eleverna 

både på ett intellektuellt och ett känslomässigt plan. I mångt och mycket är detta en positiv 

aspekt, ett engagerande material kan ofta väcka motivation och intresse hos eleverna. Det 

måste dock ske i en klass där läraren har god kännedom om eleverna och har skapat goda 

förutsättningar för undervisningstillfället. Risken är annars att man väcker upp känslor hos 

eleverna som det sedan inte finns tid eller möjlighet att hantera. Det faktum att Syrien är ett 

pågående krig och att Sverige redan i oktober 2016 hade tagit emot över 110 000 syriska 

flyktingar gör ämnet särskilt känsligt.171 Många av dessa går redan i svenska gymnasieskolor 

och än fler kommer att göra det. Det gäller således att iaktta en stor försiktighet så att 

undervisningen inte blir upprivande för dessa människor eller sätter dem i en utsatt situation. 

Med den reservationen måste man även hantera det faktum att det antalet nyanlända syrier i 

de svenska skolorna gör ämnet högst aktuellt att diskutera. Intolerans grundar sig ofta i 

oförståelse vilket är en produkt av okunskap. Eleverna behöver således få kunskaper så att 

deras förståelse kan utvecklas. Eleverna har med säkerhet även tagit del av debatten eller 

diskussioner om situationen i Syrien, om än i olika former och varierande grad. I debatten har 

det beklagligt nog inte heller varit helt ovanligt att rasistiska agendor har drivits och felaktiga 

uppgifter har spridits. Som en del av skolans demokratiska uppdrag kan de sålunda vara på sin 

plats att lärare berör situationen och bemöter uppgifterna för att motverka intolerans i 

klassrummet eller som en förebyggande åtgärd. 
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Författare: Nivette Dawod 
 
Act: Över 140 människor ska ha dött i syriska regeringens blodiga offensiv mot 

demonstranter och syriens sjukhus är överfulla. 
Scene: På dagen före Ramadan i Hama och andra platser runt om i Syrien 
Agent: Regimens säkerhetsstyrkor 
Agency: Med spikbomber, maskingevär och stridsvagnar 
Purpose: För att slå ner protester 
Källa: Reuters 
 
Act: Obama riktar kritik emot Syrien och USA:s president och uppgav att han var 

”förfärad över den syriska regeringens våld och brutalitet mot sitt eget 
folk”. Samtidigt kräver Tyskland att FN:s säkerhetsråd håller ett extrainsatt 
krismöte redan i dag 

Scene: Europa, Nordamerika, Asien 
Agent: USA och Tyskland 
Agency: Två av världens mäktigast militära, ekonomiska och militära makter 
Purpose: För att fördöma den syriska regeringens blodiga offensiv mot 

demonstranterna 
Källa: Barack Obama 

 
Nr 2 
Rubrik: Syriens diktatur måste falla nu 
Datum: 2 augusti 
Författare: Daniel Swedin 
 
Act: Över 140 människor ska ha dött i syriska regeringens blodiga offensiv mot 

demonstranter. 
Scene: Inför Ramadan i Hama 
Agent: Syrisk militär 
Agency: Med krypskyttar, maskingevär och stridsvagnar 
Purpose: För att slå ner protester 
Källa: Brittiskbaserade Syrian Observatory for Human Rights 
 
Act: Daniel Swedin hävdar att man måste förstå Syriens historiska bakgrund för 

att förstå dagens situation. 
Scene: ? 
Agent: Daniel Swedin 
Agency: I egenskap av ledarskribent på Aftonbladet 
Purpose: Eftersom diktatorn Bashar al-Assads styrka har sina rötter i den tiden 

då Syrien styrdes under franskt mandat och fransmännen främjade den 
religiösa minoriteten alawiternas ställning i landet för att stänga ute 
sunniterna. Därför kunde alawiterna med familjen al-Assad i spetsen ta över 
makten på 70-talet. Idag består 70 procent av landets yrkesmilitärer och 80 
procent av officerarna av alawiter. Den syrianska armén är således inte 
oenig, som i Gaddafis Libyen, eller självständig, som i Mubaraks Egypten och 
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kan därför med en helt annan självklarhet slå ner på de demonstranter som 
hotar maktbalansen och arméns existens. 

Källa: ? 
 
Act: Tyskland har uppmanat FN:s säkerhetsråd att samlas och Italien vill se ett 

skarpt uttalande från FN som dock inte lära komma. 
Scene: Internationellt 
Agent: Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Kina och Ryssland 
Agency: I egenskap av internationella stormakter 
Purpose: Tyskland och Italien vill att FN ska fördöma attackerna vilket dock inte lär ske 

då Kina och Ryssland lär blockera ett sådant uttalande eftersom de är Syriens 
två största handelspartners och det var så de agerade efter skotten mot 
demonstranter i Rastan och Talibiseh i juni. 

Källa: ? 
 
Act: Sverige och Eu måste skärpa sanktionerna och öka det diplomatiska och 

ekonomiska trycket på Syrien. 
Scene: Europa, Asien 
Agent: Sverige och EU 
Agency: Utifrån sin egna auktoritet 
Purpose: Eftersom man måste protestera emot förtrycket och mördandet. Efter som 

en demokratisk utveckling i Syrien skulle kunna vara farlig för diktaturen i 
Iran som utan baathregimen riskerar att förlora sin viktigaste ingång 
För att diktaturen i Syrien måste falla om den arabiska våren ska överleva. 
Eftersom Syrien formellt ligger man i krig med Israel, som ockuperar 
Golanhöjderna. Syrien stöder Hizbollah i Libanon och palestinska Hamas har 
uttalat sitt stöd för al-Assad. 

Källa: ? 
 
  



 

 7 

 
Nr 3 
Rubrik: Kommentarstråden  
Datum: 3 augusti 
Författare: Insändaren JanSR 
 
Act: Utrycker åsikten att religion, klaner och enpartier måste ersättas av 

demokratiska partier. 
Scene: Aftonbladets kommentarsfält 
Agent: Insändaren JanSR 
Agency: En av Aftonbladets läsare. 
Purpose: För att även om vissa diktaturer är mer jämlika än andra måste detta ska för 

att man skall få en verklig demokrati. 
Källa: Insändaren JanSR 
 
Act: Uttrycker åsikten att det är beklagligt att inga av Aftonbladets artiklar 

handlar om den delen av ”Syrien som håller MED presidenten.”  
Scene: Aftonbladets kommentarsfält 
Agent: Insändaren Riick 
Agency: En av Aftonbladets läsare. 
Purpose: Eftersom ”[b]efolkningen består av ca 20 miljoner och söker man i utländsk 

media framkommer att [en] väldigt stor del av befolkningen älskar sin 
president.” Riick ”[t]rodde inte att europeiska media kunde vara så naiv att 
man bara visade ena sidan…” 

Källa: Insändaren Riick 
 

Nr 4 
Rubrik: Fromhet, frosseri och fasta 
Datum: 6 augusti 
Författare: Wolfgang Hansson 
 
Act: Wolfgang Hansson hävdar att det inte var en slump att Bahsar alAssad 

lät stridsvagnar och krypskyttar inta staden Hama 
den gångna helgen när Ramadan inleddes. 

Scene: Hama 
Agent: Wolfgang Hansson 
Agency: Journalist och utrikeskorrespondent på Aftonbladet 
Purpose: Eftersom ramadan är en rent religiös högtid men den har också politisk 

betydelse. I många länder släpper man fångar och utfärdar 
amnestier under fastemånaden vilket ibland får politisk sprängkraft. Tidigare 
har regimens trupper även slagit till mest på fredagar som är muslimernas 
söndag och då stora människomassor samlas i moskéerna. Den arabiska 
frihetsvågen har även många gånger organiserats i just moskéerna, då det 
har varit det enda stället där regimerna inte kunnat hindra att många 
människor 
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samlas på en gång. Hansson menar därför att Assad fruktar att oppositionen 
ska utnyttja ramadan till att hålla extra många och stora demonstrationer 
mot regimen i ett försök att tvinga bort honom från 
makten. Med sitt brutala uppträdande i Hama vill Assad därför försöka 
skrämma folk att stanna hemma i stället för att ge sig ut på gatorna 

Källa: ? 
 

Nr 5 
Rubrik: Stoppa diktatorn med sanktioner 
Datum: 11 augusti 
Författare: Anders Lindberg 
 
Act: I februari 1982 genomförde den syriska armén under president Hafez alAssad 

en av de värsta massakrerna i arabvärlden i modern tid. Trots att dödsantalet 
enligt vissa källor översteg 40 000 skedde det utan större protester ifrån 
omvärlden. 

Scene: Hama 
Agent: Hafez al-Assad 
Agency: I egenskap av Syriens president 
Purpose: Syftet med attacken var att krossa ett sunnimuslimskt uppror, där bland 

andra 
Muslimska brödraskapet ingick. Attacken hamnade i skuggan då det 
pågick inbördeskrig i Libanon samtidigt som PLO och Israel besköt varandra 
över den libanesiska gränsen. I London försökte även Abu Nidal mörda Israels 
ambassadör Shlomo Argov vilket blev motiv för Israel att i juni genomföra en 
fullskalig invasion av Libanon. 

Källa: ? 

 
Act: EU har länge krävt att FN:s säkerhetsråd agerar. Man har även, liksom USA 

och Schweiz, infört riktade sanktioner mot delar av det syriska ledarskapet. 
EU:s utrikesministrar har även konstaterade att situationen utgör ett 
hot mot regional fred, säkerhet och stabilitet.  Därmed är det FN:s 
säkerhetsråds ansvar att agera vilket man har misslyckats med. 

Scene: Internationellt 
Agent: EU och FN 
Agency: Två av världens mäktigaste organisationer 
Purpose: FN misslyckas till skillnad ifrån EU eftersom Ryssland med stöd av Kina håller 

emot förslag till ingripande. 
Källa: ? 
 
Act: Om världen vill reagera på händelserna i Syrien måste frågan om 

oljeembargo måste upp på dagordningen men även andra sanktioner bör 
övervägas. Sanktionerna måste dock från början utformas i ljuset av de 
misstag som begicks under motsvarande embargo I Irak på 90-talet. 

Scene: ? 
Agent: Anders Lindberg 
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Agency: Ledarskribent på Aftonbladet 
Purpose: Oljeexporten måste angripas eftersom Syrien är beroende av den. 

Sanktionerna måste ta hänsyn till erfarenheterna ifrån Irak eftersom 
erfarenheterna inte var särskilt positiva och sanktioner i stor skala innebär 
risk. Men med syriska regimens historiska bakgrund vet vi att risken med att 
inte agera är betydligt större vilket vi påmindes om då regimen igår bjöd 
media på ett PR-besök i Hama för att visa att de har kontroll. 

Källa: ? 
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GT 2011 
 

Nr 1 
Rubrik: Minister: Syrien får fria val innan årsskiftet 
Datum: 7 augusti 
Författare:  ? 
  
Act: Löfte om att Syrien ska hålla ”fria” och rättvisa val hösten 2011 
Scene: Möte med utländska ambassadörer i Syrien 
Agent: Walid Muallem, Syriens utrikesminister 
Agency: Utifrån sin auktoritet som utrikesminister 
Purpose: Eftersom parlamentet ska representera folkets strävan 
Källa: GT-TT-AFP 

 
Nr 2 
Rubrik: Uppgifter i natt: Obama kräver Syriens presidents avgång 
Datum: 10 augusti 
Författare Mats Larsson 
  
Act: USA ska tillkännage hårdare ekonomiska sanktioner mot Syrien och Obama 

ska kräva Assads avgång. 
Scene: Amerikanska utrikesdepartementet 
Agent: Obama & amerikanska administrationen 
Agency: Utifrån sin auktoritet som stormakt 
Purpose: Eftersom Assad har förlorat sin legitimitet samt att 1700 syrier har dödats 

sedan protesterna emot Assad inleddes i våras. 
Källa: AP som citerar anonyma källor inom amerikanska utrikesdepartementet 

 
Nr 3 
Rubrik: Inga krav på kung Abdullah 
Datum: 11 augusti 
Källa: Gunnar Olofsson 
  
Act: Kung Abdullah fördömer våldet mot oppositionella i Syrien samtidigt som han 

använder sin krigsmakt för att krossa motsvarande protester i Bahrain, utan att 
det väcker särskild kritik. 

Scene: Saudiarabien samt kringliggande länder 
Agent: Kung Abdullah 
Agency: Kung av Saudiarabien 
Purpose: ”[K]ungen, till skillnad ifrån de styrande i Syrien och Libyen, är kompis med 

både USA och våra egna politiker och därför slipper både krav på demokrati 
och hot om ingripanden från väst.” 

Källa: ? 
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SvD 2011 
 

Nr 1 
Rubrik:  2918 människor 
Datum: 29 juli 
Författare: ? 
  
Act: 2918 människor rapporteras saknade i Syrien sedan revoltrörelsen mot 

regimen inleddes för fyra månader sedan. 
Scene: Syrien 
Agent: Avaaz 
Agency: Internationell organisation som främjar aktivism för mänskliga rättigheter 
Purpose: Gruppen har kännedom om de nästan 3000 syrier som har arresterats och 

som man inte längre kan lokalisera. 
Källa: TT 

 
Nr 2 
Rubrik: Hon lever instängd efter hot 
Datum: 30 juli 
Författare: Bitte Hammargren 
  
Act: Syrienkritikern Imam al-Baghdady, bosatt i Sverige, får anonyma hot för sina 

åsikter. 
Scene: Sverige 
Agent: Troligen syriska myndigheter. 
Agency: Genom användning av olagligt flyktingspionage  
Purpose: Skrämma till tystnad då al-Baghdady  ”skadar bilden av vår store ledare och 

splittrar vår nation […] som vi själva offrar oss för”.  
Källa: Imam al-Baghdady & Ställföreträdande sektionschef på Söderortspolisen Ulf 

Hoffmann. 
 

Nr 3 
Rubrik: Rapporter om tiotals döda i syriska strider 
Datum: 1 augusti 
Författare: ? 
  
Act: Militär har stormat staden Hama och öppnat eld mot civila demonstranter. 
Scene: Hama, Syrien 
Agent: Syrisk militär 
Agency: Med pansarvagnar, maskingevär och krypskyttar  
Purpose: Som svar på de omfattande protesterna mot regimen.  
Källa: Anonym läkare i Hama 
  
Act: Syriska regimen försöker få sin version av attacken hörd. 
Scene: Syrien 
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Agent: Syriska regimen  
Agency: Statliga medier 
Purpose: Att beskriva attacken som ett svar på att beväpnade grupper bränt ner 

polisstationer samt med granatkastare och automatgevär skjutit intensivt 
ifrån hustaken i Hama med syfte att sätta skräck i folk. 

Källa: Syriska statliga media 
  
Act: Syriens version av attacken fördöms av JJ Harder 
Scene: Damaskus 
Agent: JJ Harder 
Agency: Pressattaché vid amerikanska ambassaden i Damaskus 
Purpose: Eftersom regimen är desperat, den informationen som de sprider är lögner 

och deras militära angrepp karakteriseras som fullständigt krig. 
Källa: JJ Harder 
  
Nr 3.1 
Rubrik: Vad gäller saken? [Faktaruta] 
Datum: 1 augusti 
Författare: ? 
 
Act: Assad har försökt dämpa protesterna emot honom med både morötter och 

piska. Inledningsvis lovade han reformer samt att häva det nästan 50 år 
gamla undantagstillståndet. När protesterna fortsatte skickades armén ut 
för att slå ner dem. Enligt människorättsgrupper har mer än 1500 civila och 
360 militärer dödats sedan protesterna bröt ut i mars. Även över 1200 
personer ska ha gripits. 

Scene: Syrien 
Agent: Assad och regimen 
Agency: I egenskap av Syriens regim 
Purpose: Eftersom regimen för en ”nationell dialog” och vill slå ner protesterna. 
Källa: TT 

 
Nr 4 
Rubrik: Diktaturernas tentakler 
Datum: 2 augusti 
Författare: Benjamin Katzeff Silberstein 
 
Act: Regimkritiker i exil i Sverige hotas och bevakas ifrån hemlandets ambassader. 
Scene: Sverige 
Agent: Syriska myndigheter i samarbete med den syriska ambassaden i Stockholm, 

kinesiska säkerhetstjänsten, Vitrysslands ambassad 
Agency: Med statliga medel och med hjälp av ambassaderna i Sverige. 
Purpose: Att utsätta flyktingar i Sverige för samma förtryck som i hemlandet.  
Källa: Imam al-Baghdady & Säpo 
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Nr 5 
Rubrik: Syriska dödssiffror fortsätter att stiga 
Datum: 2 augusti 
Författare: Olof Jönsson 
 
Act: Eu utökar sanktionerna i form av reseförbud och frysta tillgångar för Assad 

och andra i regimens toppskikt. 
Scene: Europa & Asien 
Agent: Medlemsländer i EU 
Agency: Med auktoriteten hos ett EU-beslut 
Purpose: Med syfte att försvaga regimen och begränsa deras inköp av nya vapen och 

legosoldater. 
Källa: Syriska aktivisten Ausama Monajed 
 
Act: Storbritannien stöttade aktionerna men uteslöt ett militärt ingripande. 
Scene: Under ett EU-möte 
Agent: Storbritannien 
Agency: Med sin auktoritet som en stor makt. 
Purpose: Eftersom majoriteten av syrierna är själva emot ett internationellt militärt 

ingripande, då det skulle ge Assad legitimitet mot en utländsk invasion.  
Källa: Syriska aktivisten Ausama Monajed 
 
Act: Minst 140 dödades i ett flertal olika attacker när Ramadan inleddes 
Scene: På flera platser i Syrien men med tonvikt på staden Hama. 
Agent: Syriska regimen och militären 
Agency: Med militär makt och tunga vapen såsom kulsprutor och artilleri. 
Purpose:  Utlösa ett nytt inbördeskrig och skapa kaos så folket tvingas acceptera 

regimen som enda stabiliserande faktorn. 
Källa: Syriska aktivisten Ausama Monajed 

 
Nr 6 
Rubrik: Sex sköts ihjäl trots ramadan 
Datum: 3 augusti 
Författare: Carl Fridh Kleberg 
 
Act: Sex civila och tiotals skottskadades under gårdagen. 
Scene: Damaskus 
Agent: Regimstyrkor 
Agency: Med militär makt. 
Purpose: Som en del av kampen för Assad regimens fortsatta existens 
Källa: Aktivister 
 
Act: Sårade vågar inte uppsöka sjukhus då säkerhetsstyrkor kidnappar dem 

därifrån. 
Scene: Syrien 
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Agent: Syriska säkerhetstjänsten 
Agency: Med våldskapital 
Purpose: För att hota och skrämma folk till den grad att de inte vågar lämna sina hem. 
Källa: Zeina, figurerat namn 
 
Act: Förslag om utländskt ingripande i Syrien möter hårt motstånd. 
Scene: FN:s säkerhetsråd  
Agent: Ryssland, Indien och Kina 
Agency: Utifrån sin auktoritet som stormakter samt Ryssland och Kinas möjlighet till 

att använda sin vetorätt 
Purpose: Eftersom Ryssland har traditionellt nära band till Syrien samt att Indien och 

Kina alltid reserverar sig rörande andras länder interna angelägenheter. 
Källa: TT 

 
Nr 7 
Rubrik: Stridsvagnar till Hama 
Datum: 4 augusti 
Författare: ? 
 
Act: Centrala torget i Hama intags efter tung beskjutning. 
Scene: Hama 
Agent: Syriska militären. 
Agency: Hundratals stridsvagnar och pansarskyttefordon 
Purpose: Att bryta de omfattande protesterna emot Assad som under de senaste 

månaderna har hållits på torget. 
Källa: TT-Reuters 
 
Act: FN:s säkerhetsråd möttes för tredje gången igår. 
Scene: FN:s säkerhetsråd 
Agent: De 15 medlemsländerna i säkerhetsrådet 
Agency: I egenskap av medlemmar i säkerhetsrådet.  
Purpose: För att lösa medlemsländernas dispyt om huruvida om våldet i Syrien skall 

fördömas i en resolution eller om ett mjukare uttalande räcker. 
Källa: TT-Reuters 

 
Nr 8 
Rubrik: Så kan Carl Bildt skrämma Assad på riktigt 
Datum: 5 augusti 
Författare: Benjamin Katzeff Silberstein 
 
Act: FN:s säkerhetsråd har lyckats enas om att fördöma det syriska övervåldet 

emot civila 
Scene: FN:s säkerhetsråd 
Agent: Medlemsländerna 
Agency: I egenskap av medlemmar i säkerhetsrådet. 
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Purpose: Eftersom det är fel av Assad att döda tusentals av sina egna medborgare på 
grund av att dessa vågar protestera mot diktaturens allsmäktighet. 

Källa: ? 
 
Act: Kina & Ryssland har övergivit sina diplomatiska intressen till Syrien och sällat 

sig till Assad kritikerna 
Scene: Internationellt 
Agent: Kina & Ryssland 
Agency: Som stormakter och permanenta medlemmar av säkerhetsrådet. 
Purpose: För att öka trycket på Assad.  
Källa: ? 
 
Act: Carl Bildt och Sverige borde arbeta för et EU-bojkott av syrisk olja. 
Scene: EU 
Agent: Carl Bildt och svenska staten 
Agency: Som utrikesminister och ett medlemsland inom EU 
Purpose: Eftersom FN inte fungerar att använda som huvudsaklig politisk arena i 

kampen emot Assad. Samt att länder som Tyskland, Italien och Frankrike 
köper ca 96% av oljan som Syrien producerar och därmed står för nästan en 
tredjedel av regimens exportinkomster. 

Källa: ? 
 

Nr 9 
Rubrik: Oppositionen vägrar vika sig 
Datum: 6 augusti 
Författare: William Swärd & Carl Fridh Kleberg 
 
Act: Tiotusentals människor går i demonstrationståg 
Scene: I Syrien samt Kairo, under första fredagsprotesterna efter ramadan. 
Agent: Syriska folket 
Agency: Folkligt förankrat oppositionellt missnöje.  
Purpose: För att visa missnöje, för att visa att de vägrar vika sig, för att kräva 

presidentens avgång samt visa solidaritet med Hamas invånare. 
Källa: ? 
 
Act: Regimen har brutit el, vatten och kommunikation i Hama och dödat uppåt 

100 personer. Säkerhetsstyrkor har även skjutit sju demonstranter i Irbin, tre 
personer utanför Daraa och minst två i Hims, varav en var ett barn. 

Scene: Städer runt om i Syrien 
Agent: Regimen  
Agency: Med säkerhetsstyrkor och hundratals stridsvagnar 
Purpose: Som svar på de stora demonstrationerna. 
Källa: Al-Jazeera 
 
Act: Alexander Atarodi tolkar uttalandet ifrån FN:s säkerhetsråds som att 

omvärlden inte kommer att ingripa i Syrien likt man gjorde i Libyen. 
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Scene: ? 
Agent: Alexander Atarodi 
Agency: Som mellanösternexpert på FOI 
Purpose: Eftersom uttalandet var urvattnat och slår fast att Syriens territoriella 

integritet måste respekteras. 
Källa: Alexander Atarodi 
 
Act: Syriska folket vill att FN ska ta ifrån Assad hans legitimitet och säga till 

honom att ge sig av ifrån landet. 
Scene: Homs 
Agent: En anonym kvinna 
Agency: I egenskap av syrisk medborgare. 
Purpose: Eftersom det blir svårt att fälla presidenten utan hjälp samt att den syriska 

regimen har visat att man är beredd att gå hur långt som helst. 
Källa: Anonym kvinna i Homs 
 
Nr 9.1 
Rubrik: Vad gäller saken [Faktaruta] 
Datum: 6 augusti 
Författare: ? 
 
Act: Assad har försökt dämpa protesterna emot honom med både morötter och 

piska. När han misslyckades att kuva folket med våld lovade han reformer 
samt att häva det nästan 50 år gamla undantagstillståndet. När även detta 
misslyckades sändes armen ut och nu vittnar människorättsgrupper om att 
över 1600 civila har dödats. 

Scene: Syrien 
Agent: Assad och regimen 
Agency: I egenskap av Syriens regim 
Purpose: För att kuva folket och dämpa protesterna. 
Källa: TT 

 
Nr 10 
Rubrik: Demokrati kräver trygga politiker 
Datum: 8 augusti 
Författare: Johanne Hildebrandt 
 
Act: Johanne Hildebrandt kritiserar svenska polisen eftersom de inte tar hoten 

emot den syriska oppositionspolitikern Imam al-Baghdady, bosatt i Sverige, 
på allvar.  

Scene: Sverige 
Agent: Johanne Hildebrandt 
Agency: I egenskap av krigsjournalist och författare 
Purpose: al-Baghdady har fått betala ett högt pris för sitt politiska engagemang och 

hoten emot henne är allvarliga med tanke på att Syrien försöker döda de 
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som vill störta landets diktator. Därför är det minsta man kan begära att 
polisen tar al-Baghdadys rädsla på allvar. 

 Imam al-Baghdady 
 

Nr 11 
Rubrik: Världen pressar Syriens ledare 
Datum: 10 augusti 
Författare: Jan Blomgren 
 
Act: Turkiets utrikesminister besöker Damaskus och kräver ett omedelbart stopp 

för angreppen på demonstarnterna. 
Scene: Damaskus 
Agent: Ahmet Davutoglu 
Agency: I egenskap av Turkiets utrikesminister, ett land som delar 800km gräns med 

Syrien och tidigare haft bra relationer med landet. 
Purpose: För att få ett slut på militärens brutala angrepp på demonstrationerna, samt 

eftersom Turkiets premiärminister Tayyip Erdoğan under helgen sagt att han 
har tappat tålamodet med säkerhetsstyrkornas barbariska uppträdande 
emot fredliga demonstranter. 

 ? 
 
Act: Representanter ifrån Brasilien, Indien och Sydafrika kräver ett stopp på 

våldet i Syrien samtidigt som Saudiarabien, Bahrain och Kuwait drar tillbaka 
sina amabassadörer ifrån landet. Kung Abdullah av Saudiarabien kallar 
händelserna i Syrien oacceptabla och menar att landet måste välja mellan 
visdom eller att dras in i kaos och FN:s säkerhetsråd fördömer regimens 
handlande. 

Scene: Internationellt 
Agent: Flertalet länder och FN 
Agency: Utifrån sin auktoritet som stora ekonomiska, politiska och militära makter.  
Purpose: Att fördöma regimens handlande och få ett stopp på våldet. 
Källa: B.la. ett internationellt uppmärksammat inlägg. 

 
Nr 12 
Rubrik: Låt det göra ont i den syriska diktatorns kista 
Datum: 11 augusti 
Författare: Benjamin Katzeff Silberstein 
 
Act: Syrien förlorar allierade och viktiga samarbetspartner när såväl 

Saudiarabien, Quatar, Bahrain, Kuwait, Turkiet och Arabförbundet tar 
avstånd ifrån landets agerande. 

Scene: Mellanöstern 
Agent: Saudiarabien, Quatar, Bahrain, Kuwait, Turkiet och Arabförbundet 
Agency: Utifrån sin roll som stora ekonomiska, politiska och militära makter i 

området. 
Purpose: Att få ett slut på det urskillningslösa våldet.  
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Källa: ? 
 
Act: Eu bör bojkotta syrisk olja. 
Scene: Europa och Asien 
Agent: EU 
Agency: Med auktoritet hos en av världens mäktigaste organisationer.  
Purpose: Eftersom Tyskland, Italien, Nederländerna och Frankrike återfinns band 

världens största köpare av syrisk olja. En export som står för ca 30 % av 
regimens totala inkomster. Eftersom syriska oppositionsgrupper har krävt en 
sådan bojkott. Eftersom den syriska regimen är desperat och har försökt få 
stöd till ett värde av en miljard dollar av Saudiarabien. Eftersom bedömare 
menar att regimens pengar snart är slut vilket ger EU ett tillfälle att slå ett 
hårt slag emot Assad. 

Källa: ? 
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Aftonbladet 2012 
 

Nr 1 
Rubrik: Bombades mitt under toppmötet 
Datum: 19 juli 
Författare: Josefin Karlsson 
  
Act: Bombattentat dödar Syriens försvarsminister Daoud Rajha, Bashar al-Assads 

svåger Assef Shawkat och ytterligare en högt uppsatt regeringstjänsteman. 
Scene: I närheten av presidentpalatset under ett möte mellan syriska ministrar och 

tjänstemän. 
Agent: En livvakt i al-Assads inre krets. 
Agency: Planterad bomb eller självmordsattack. 
Purpose: FSA har tagit på sig ansvar för attacken. 
Källa: ? 
  
Act: Vita Huset menar att syriska regimen tappat kontrollen. 
Scene: Internationellt 
Agent: ”Vita huset”  
Agency: Mediekanaler 
Purpose: Efter bombattentatet och att 60 soldater skadats under 48h samtidigt som 

två syriska generaler har flytt till Turkiet. 
Källa: Sky News 

 
Nr 2 
Rubrik: En stad – Ett slagfält 
Datum: 20 juli 
Författare: Josefin Karlsson & Olof Svensson 
  
Act: 248 personer varav 109 civila har dödats under gårdagen när regimen 

trappade upp attackerna. Attackerna förväntas dock bli än värre. 
Scene: Damaskus, Homs, Aleppo, Hama, Homs och Idleb, 
Agent: Syriska regimen 
Agency: Säkerhetsstyrkor 
Purpose: Att besvara bombattentatet emot Daoud Rajha och Assef Shawkat. ”Rensa 

Damaskus från terrorister innan ramadan börjar på fredag.” 
Källa: Syriska oppositionella människorättsgrupper och en källa till AFP inom 

syriska säkerhetstjänsten  
  
Act: Magnus Norell uttalar sig om Syriens framtid: Våldet kommer bara att 

trappas upp, FN kommer inte att ingripa pga. Ryssland och Kina, och det är 
bara en tidsfråga innan regimen faller.  

Scene: ? 
Agent: Magnus Norell 
Agency: Mellanösternexpert och forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut 
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Purpose: Det är för sent för Assad att gå i exil och fredliga lösningar blir bara svårare ju 
längre kriget pågår. Så regimen kommer att falla för eller senare men FN 
kommer inte att ingripa pga Ryssland och Kinas vetorätt. 

Källa: Magnus Norell, mellanösternexpert och forskare vid Totalförsvarets 
forskningsinstitut. 

 
Nr 3  
Rubrik: SMS:at 

 
Datum: 20 juli 
Författare: Linnea 
  
Act: Utrycker en besvikelse över att ”slakten av civila-just nu i Syrien- får 

fortsätta” och att vi ser världens ledare skaka hand men utan att det ger 
några resultat. 

Scene: Aftonbladets insändarsida  
Agent: Linnea 
Agency: Aftonbladets läsare 
Purpose: För året är 2012 och ”[v]i har Eu, fn och andra fredsorganisationer, 

alla länders ledare.” så detta borde stoppas. 
Källa: Linnea 

 
Nr 4 
Rubrik: Syriska fotbollslandslaget nekas spela i Sverige 
Datum: 20 Juli 
Författare: Martin Schori 
  
Act: Fotbollsspelarna i p18 Syrien/Kamishli nekas inresetillstånd för att spela på 

Gothia cup. 
Scene: Internationellt 
Agent: Migrationsdomstolen 
Agency: Utlåtande av en statlig myndighet 
Purpose: Bedömer att risken är för stor att pojkarna kommer att stanna kvar i Sverige 

eftersom läget förvärrats avsevärt bara den senaste tiden. 
Källa: Migrationsdomstolen & Darko Torres ifrån Avanta juristfirma som företräder 

laget. 
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Nr 5  
Rubrik: Syriens Bödel kan sluta som Gaddafi 
Datum: 21 juli 
Författare: Anders Lindberg 
  
Act: Anders Lindberg menar att frågan är inte längre om, utan när, 

regimen faller. 
Scene: ? 
Agent: Anders Lindberg 
Agency: Ledarskribent på Aftonbladet 
Purpose: Eftersom Assad har förlorat folkets stöd och oppositionen uppger att de tagit 

kontroll över flera gränsövergångar till Turkiet och Irak. 
Källa: ? 
  
Act: Röstningen i FN:s säkerhetsråd angående ett ”[…]förslag till resolution som 

krävde slut på blodbadet och att den syriska regimen drar tillbaka sina tunga 
vapen under hot om sanktioner” blockeras ännu en gång. 

Scene: FN:s säkerhetsråd 
Agent: Ryssland och Kina 
Agency: Permanenta medlemmar i säkerhetsrådet med veto-rätt 
Purpose: Eftersom Ryssland med Kina i släptåg för tredje gången i frågan utnyttjade 

sin veto-rätt 
Källa: ? 

 
Nr 6 
Rubrik: 20 avrättade av diktatorns trupper 
Datum: 23 juli 
Författare: TT - Aftonbladet 
  
Act: 20 obeväpnade människor har avrättats av regimens soldater i Damaskus 
Scene: Damaskus 
Agent: Regimen 
Agency: Säkerhetsstyrkor 
Purpose: Misstanke om att personerna ska bistått rebellerna 
Källa: Oppositionskällor 
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Nr 7 
Rubrik: Miljarder barn får inte chansen att vara barn 
Datum: 25 juli 
Författare: Gina Dirawi 
  
Act: Dirawi undrar hur många av de 11 000 civila som dödats i Syrien som var 

barn och varför de utsätts för allt lidande. 
Scene: Aftonbladet 
Agent: Gina Dirawi 
Agency: Aftonbladet skribent 
Purpose: ”Vuxna som slukas av girigheten, okunskapen och utnyttjandet av 

människors hopplöshet. Rädslan för svaghet som tenderar att ta sig uttryck 
i extrema handlingar.” 

Källa: ? 
 

Nr 8 
Rubrik: Faller en faller alla – eller… 
Datum: 26 juli 
Författare: Camilla Olsson 
  
Act: Hävdar att Assad är en diktator, inte en president. 
Scene: ? 
Agent: Camilla Olsson 
Agency: Journalist på Aftonbladet 
Purpose: Han har ärvt makten, hans far ändrade grundlagen så att han skulle kunna ta 

över makten, han styr landet med järnhand. 
Källa: ? 

 
Nr 9 
Rubrik: "Kommer bli ett blodbad" 
Datum: 27 juli 
Författare: Kenan Habul 
  
Act: Regimen hotar med "stridernas strid" i Aleppo 
Scene: Aleppo 
Agent: Regimen 
Agency: Säkerhetsstyrkor 
Purpose: Eftersom landets toppskikt tillhör minoritetsgrupper alawiter så kämpar de 

”[…]med ryggen mot väggen. De har ingen annan utväg än att hålla sig vid 
makten.” 

Källa: Icke namngiven arabisk diplomat till den syriska, regimtrogna tidningen Al-
Watan och Per Jönsson, mellanösternexpert. 
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Nr 10 
Rubrik: Syriens barn dör – på flykt 
Datum: 28 juli 
Författare: Olof Svensson 
  
Act: Bital, 6år, sköts ihjäl av syrisk patrull på flykt in i Libanon 
Scene: Syriska gränsen till Libanon 
Agent: Syrisk patrull 
Agency: Krypskytt 
Purpose: Pojken var närmast gränsen så han skötts för att avskräcka de andra ifrån att 

fly. 
Källa: AP och anonym jordansk gränspolis 
  
Act: Robert Mood menar att det bara är en tidsfråga innan regimen faller 
Scene: ? 
Agent: Robert Mood 
Agency: Nyligen chef för FN.s observatorer. 
Purpose: Eftersom att Assads makt hänger på en skör tråd och regimen har använt så 

mycket militärmakt och oproportionerligt våld emot befolkningen. 
Källa: Reuters 

 
Nr 11  
Rubrik: Väst måste slå tillbaka mot Assad 
Datum: 28 juli 
Författare: Staffan Heimersson 
  
Act: Regeringar bör genast utlysa en no fly zone över Syrien. 
Scene: Syrien 
Agent: Amerika, Storbritannien och Frankrike, sannolikt i Natos regi. 
Agency: Deras goda och beprövade stridsplan i mängder. 
Purpose: Eftersom Amerika, Frankrike och Storbritannien införde no fly zoner i norra 

Irak för att skydda kurderna och nu 12år senare störtades Saddam och nu har 
kurderna i praktiken ett självständigt land. Men även för att FN:s och Natos 
no fly zoner i jugoslavienkriget minskade övergreppen. För att motverka 
Assad och för att al-Qaida kommer bli spjutspetsen emot Assad om inte goda 
krafter ingriper. 

Källa: ? 
  
Act: Ryssland och Putin har återintroducerat det kalla kriget 
Scene: Internationellt 
Agent: Ryssland och Putin 
Agency: Ekonomisk-, militär- och politisk stormakt 
Purpose: Eftersom gamla Sovjet och Ryssland har rustat Assad väl och motarbetar 

sanktioner i säkerhetsrådet. 
Källa: ? 
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Act: En kvart miljon syrier har flytt till grannländerna, 120 000 av dessa är 

registrerade som flyktingar. Och landet har 1.5 miljoner interna flyktingar 
Scene: Syrien med grannländer 
Agent: Syriska folket 
Agency: Efter bästa förmåga 
Purpose: Fly kriget 
Källa: ? 
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GT 2012 
 

Nr 1 
Rubrik: De dödade ministern 
Datum: 19 juli 
Författare: Lars Näslund 
  
Act: Bomb dödar fyra nyckelpersoner i statsledningen, bland annat 

försvarsministern Dawoud Rajha 
Scene: I hjärtat av den syriska regimen under ett möte med ministrar och höga 

säkerhetschefer. 
Agent: Möjligen livvakten eller en bilbomb 
Agency: Sprängmedel 
Purpose: Den oppositionella gruppen Islams brigad säger sig ha planerat attentaten i 

två månader med syftet att göra slut på regimen. 
Källa: Islams brigads uttalande via Facebook, oppositionsgruppernas ledare Riad al 

Asaad via AP, syrisk statlig tv-sändning. 
  
Act: Försvarsministern Rajhas död spär på oron bland de kristna som utgör 10 % 

av Syriens befolkning. 
Scene: Syrien 
Agent: Syriens kristna befolkning 
Agency: ? 
Purpose: Rajha var Syriens högst uppsatta kristna politiker och de kristna befarar att 

de ska hamna i kläm mellan rivaliserande muslimska grupper som i Irak. 
Källa: ? 

 
Nr 2 
Rubrik: Syriskt pojklag kan fortfarande få spela 
Datum: 19 juli 
Författare: Karolina Arenhäll 
  
Act: Det syriska pojklaget som väntar på besked om huruvida de ska få spela i 

Gothia cup skall få svar imorgon och har bokat om sina biljetter. 
Scene: ? 
Agent: Malek Laesker 
Agency: Ordförande för Syriskaarabiska föreningen i Göteborg 
Purpose: Trots att resor ifrån Syrien är farliga har alla lagt ner så mycket pengar på 

resan, att de verkligen vill få resa till Sverige. 
Källa: TT 

 
Nr 3 
Rubrik: Dagens SMS 
Datum: 20 Juli 
Författare: Hans Marklund 
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Act: Hans Marklund anser att det är skandal att kriget i Syrien får fortsätta 
Scene: GT:s insändarsida. 
Agent: Hans Marklund 
Agency: GT läsare 
Purpose: Två länder borde inte kunna stoppa FN ifrån att göra någonting. 
Källa: Hans Marklund 

 
Nr 4 
Rubrik: Krig tills vi utrotar dem 
Datum: 20 juli 
Författare: Kassem Hamadé 
  
Act: På ett dygn har syriska oppositionen gjort större framsteg än på hela det 16 

månaderna långa upproret då FSA erövrat en gränsövergång och tagit över 
delar av Damaskus 

Scene: Syrien 
Agent: FSA 
Agency: Beväpnat uppror 
Purpose: Störta Assad och hans regim 
Källa: ? 
  
Act: Iranstödda islamistiska rörelsen Hizbollah förklarar sitt sitt fulla stöd för 

regimen. 
Scene: Syrien 
Agent: Hizbollah 
Agency: Starkt beväpnade grupper 
Purpose: Stödja regimen och skydda de shiamuslimska byarna i Syrien 
Källa: ? 
  
Act: FN:s säkerhetsråd stoppas ifrån att ta hårdare resolutioner emot Syrien 
Scene: FN:s säkerhetsråd 
Agent: Ryssland och Kina 
Agency: Permanenta medlemmar i säkerhetsrådet med veto-rätt 
Purpose: Eftersom Ryssland och Kina utnyttjar sin veto-rätt 
Källa: ? 
  
Act: På bara 24 timmar flydde 18 000 människor undan striderna, in i 

grannlandet Libanon. 
Scene: Syrien och Libanon 
Agent: Civilbefolkning 
Agency: Med tillgängliga medel 
Purpose: Att fly den invecklade våldsspiralen i Syrien 
Källa: ? 
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Nr 5 
Rubrik: Västsverige runt 
Datum: 20 juli 
Författare: Karolina Arenhäll 
  
Act: Syriska pojklaget Qamichli nekas visum eftersom risken anses vara för stor 

att de skall stanna i Sverige 
Scene: ? 
Agent: Förvaltningsrätten 
Agency: Statlig myndighet 
Purpose: Förhindra illegala flyktingar  
Källa: ? 

 
Nr 6 
Rubrik: Slaget om Damaskus 
Datum: 21 juli 
Författare: Diamant Salihu 
  
Act: Regimen inleder storoffensiv för att återta Damaskus 
Scene: Damaskus 
Agent: Regimen 
Agency: Säkerhetsstyrkor, bland annat med hjälp av militärhelikoptrar. 
Purpose: ”Städa staden ifrån terroristernas legosoldater” 
Källa: Syriens regimkontrollerade tv 
  
Act: FSA bekräftar att de dragit sig tillbaka ifrån delar av Damaskus efter hård 

beskjutning men kontrollerar nu gränsövergångar till Turkiet och Irak. 
Scene: Syrien 
Agent: FSA 
Agency: Beväpnad opposition 
Purpose: Att undan fly regimens offensiv i Damaskus och säkra införseln av vapen 

ifrån grannländerna.  
Källa: FSA 
  
Act: Mikael Eriksson och andra syrienkännare anser att kriget är på väg emot sitt 

slut. 
Scene: ? 
Agent: Mikael Eriksson 
Agency: Forskare i säkerhetspolitik vid Totalförsvarets forskningsinstitut 
Purpose: När striderna är inne i Damaskus kommer även sunnimuslimer vända Assad 

ryggen vilket kommer att innebära slutet för honom. 
Källa: Mikael Eriksson 
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Nr 7 
Rubrik: ”Vi väntar oss en stor attack” 
Datum: 26 juli 
Författare: Arne Lapidus 
  
Act: Efter att ha återtagit makten i Damaskus inleder regimen en massiv offensiv 

emot Aleppo.  
Scene: Aleppo 
Agent: Regimen 
Agency: Artilleri, flyg och pansarfordon 
Purpose: Att återfå kontrollen över Aleppo som är Syriens största och viktigaste stad. 
Källa: ? 
  
Act: Abdulrahman, vars hus blivit förstört av regimtruppernas stridsvagnar hyllar 

rebellerna. 
Scene: Aleppo 
Agent: Abdulrahman 
Agency: En av folket 
Purpose: ”Tidigare kom kulor från alla håll när vi försökte demonstrera. 

Nu känner vi oss säkra eftersom Fria syriska armén kontrollerar 
det här området, de beskyddar oss” 

Källa: BBC 
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SvD 2012 
 

Nr 1 
Rubrik: Svensk-syrier tror på mer blodspillan 
Datum: 18 juli 
Författare: Mira Hjort 
  
Act: Anser att Assads dagar är räknade men att bombdådet emot ministrarna 

kommer leda till hård vedergällning. 
Scene: ? 
Agent: Anonym syrisk kvinna bosatt i Sverige 
Agency: ”En av folket” 
Purpose: Rebellerna har varit framgångsrika och ”[u]ppgifter säger att attacken 

utförts från regimens sida. Det tyder på att han inte har så 
många kvar att förlita sig på om hans egna säkerhetsvakter begår 
en sådan attack.” 

Källa: Anonym syrisk kvinna bosatt i Sverige 
  
Act: Anser att det är överdrivet att påstå att Assads dagar är räknade. 
Scene: ? 
Agent: Saliba Mourrad 
Agency: Regimvänlig svensk-syrier 
Purpose: Bombattentaten var en stor förlust för regimen men kommer snarare väcka 

liv i Syriens allierade Kina och Ryssland än sänka regimen. 
Källa: Saliba Mourrad 
  
Nr 1.1 
Rubrik: Sverige håller ambassaden i Damaskus öppen [Faktaruta] 
Datum: 18 juli 
Författare: ? 
  
Act: Trots att Danmark lämnar tillfälligt sin ambassad i Damaskus efter dagens 

attack har UD inga planer på att stänga sin ambassad uppger Hanna 
Björnfors 

Scene: Damskus 
Agent: Hanna Björnfors 
Agency: Anställd på UD:s presstjänst 
Purpose: ”[H]a öron och ögon på plats.” 
Källa: TT 
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Nr 2 
Rubrik: Bildt utesluter inte FN-stöd 
Datum: 19 juli 
Författare: Bitte Hammargren 
  
Act: Bildt hävdar att – Vi har sett början till slutet för Assad 

sedan början av förra året men att det nu accelereras 
Scene: Intervju med SvD ifrån Bildts semesterort vid Adriatiska 

havet. 
Agent: Carl Bildt 
Agency: Svensk utrikesminister 
Purpose: Det råder fullständigt kaos i den syriska ledningen och bombattentatet har 

slagit ut en icke oväsentlig del av nyckelpersonerna. 
Källa: Carl Bildt 
  
Act: Bildt – ”Det vi vill skapa är en sekulär demokrati […] det måste vara målet”  

 
Scene: Intervju med SvD ifrån Bildts semesterort vid Adriatiska 

havet. 
Agent: Carl Bildt 
Agency: Svensk utrikesminister 
Purpose: För att förhindra en sekteristisk fragmentisering av Syrien 
Källa: Carl Bildt 

 
Nr 3 
Rubrik: Det är för tidigt att ropa hej om Libyen 
Datum: 19 juli 
Författare: Benjamin Katzeff Silberstein 
  
Act: Benjamin Katzeff Silberstein påstår att kontrasterna mellan Syrien och 

Libyen knappast kunde vara större. 
Scene: ? 
Agent: Benjamin Katzeff Silberstein 
Agency: Gästledarskribent för SvD 
Purpose: Eftersom Syriens försvarsminister dödades i ett attentat samtidigt som 

Libyen, ett land som för bara ett år sedan stydres av en av världens mest 
brutala envåldshärskare genomförde en internationellt prisad valprocess 
nästan helt utan problem. 

Källa: ? 
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Nr 4 
Rubrik: Inga garantier kvar för Bashar al-Assad 
Datum: 19 juli 
Författare: Bitte Hammargren 

  
Act: Presidentens egen svåger, Assef Shawkat, som var biträdande 

försvarsminister, Syriens försvarsminister Daoud Rajha samt Hassan 
Turkmani, tidigare försvarsminister blev några av dödsoffrerna i ett 
bombattentat.  

Scene: En hårdbevakade nationella säkerhetsbyggnad under ett möte mellan 
Syriens viktigaste säkerhetschefer och ministrar. 

Agent: FSA/ islamistiska gruppen Liwa al-Islam 
Agency: Bombdåd 
Purpose: Störta regimen 
Källa: AP 
  
Act: Internationella rödakorskommittén räknar nu FSA som stridande part i ett 

inbördeskrig 
Scene: Internationellt 
Agent: Internationella rödakorskommittén 
Agency: Internationella hjälporganisation 
Purpose: Utalandet kom efter FSA tog på sig bombattentatet och FSA fått allt tynre 

beväpning. 
Källa: ? 

 
Nr 5 
Rubrik: Syrier fruktar långt krig 
Datum: 20 juli 
Författare: Bitte Hammargren 
  
Act: Många syrier, oavsett etnicitet fruktar att Syrien kommer gå ner sig i ett 

djupt inbördeskrig. 
Scene: Syrien 
Agent: Syriska medborgare, oavsett etnicitet 
Agency: Folkets röst 
Purpose: Att människor sluter sig samman efter ätt, etnicitet eller religiös tillhörighet 

gör att varningslamporna blinkar för sekteristiskt oförsonligt våld. 
Källa: SvD 
  
Nr 5.1 
Rubrik: Striderna fortsätter i Damskus [Faktaruta] 
Datum: 20 juli 
Författare: ? 
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Act: För femte dagen i rad fortsätter militären stiderna i Damaskus och har 
meddelat de boende att de har 48h på sig att lämna området. 

Scene: Damaskus 
Agent: Regimen 
Agency: Militär, grantkastare 
Purpose: Rensa Damaskus ifrån terrorister innan Ramadan börjar 
Källa: AFP 
  
Act: Kung Abdullah befarar att al-Qaida ska komma över syriska kemiska vapen. 
Scene: Internationellt 
Agent: Kung Abdullah 
Agency: Kung av Saudiarabien 
Purpose: Anser att bombdådet emot syriska ledningen var ett ”enormt slag” emot 

Assad och att det inte finns någon återvändo ifrån avgrunden. 
Källa: Reuters 

 
Nr 6 
Rubrik: Kanske har Syriens helvete bara börjat 
Datum: 21 juli 
Författare: Benjamin Katzeff Silberstein 
  
Act: Kurdiska rebeller intog flertalet städer längs gränsen mot Turkiet och har 

enligt obekräftade rapporter genomfört massavrättningar av soldater. 
Scene: Syrien 
Agent: Kurdiska rebeller 
Agency: Beväpnade grupperingar 
Purpose: Ta över kontrollen ifrån regimen. 
Källa: Kurdiska webbtidningar och Twitter 

 
Nr 7 
Rubrik: Irak stoppar syrier på flykt 
Datum: 22 juli 
Författare: Hannes Delling 
  
Act: Irak stänger gränsen för desperata flyktingar 
Scene: Syriska gränsen till Irak 
Agent: Irakiska staten 
Agency: Gränspatruller 
Purpose: Stänga ut Syriska flytingar 
Källa: Syrier på twitter 
  
Act: Rebellerna har avancerat och tagit kontroll över byar runt Aleppo 
Scene: Aleppo med omnejd 
Agent: Rebeller 
Agency: Beväpnade grupperingar 



 

 33 

Purpose: Att behålla kontrollen runt Aleppo men undvika det hårda regimmotståndet 
inne i staden. 

Källa: AP 
  
Act: Israel hotar med intervention i Syrien 
Scene: Mellanöstern 
Agent: Israel 
Agency: Stor militärmakt 
Purpose: För att försäkra sig om att regimen inte ger vapen till det islamistiska 

Hizbollah. 
Källa: ? 

 
Nr 8 
Rubrik: Syrien mot blodigt rekord 
Datum: 23 juli 
Författare: Hannes Delling 
  
Act: Regimen försöker återta kontrollen i Damaskus och driver rebellerna tillbaka 
Scene: Damaskus 
Agent: Regimen 
Agency: Granatbeskjutning, militärhelikoptrar, krypskyttar och stridsvagnar 
Purpose: Återta kontrollen i Damaskus 
Källa: Reuters 
  
Act: Syriska rebeller inleder en ny offensiv för att åter befria Aleppo 
Scene: Aleppo 
Agent: Syriska rebeller 
Agency: Beväpnade grupperingar 
Purpose: Driva tillbaka regimens nya hårda offensiv i staden 
Källa: Aktivister via AFP, Twitter, medier 

 
Nr 9 
Rubrik: Eu skärper Syrien-sanktioner 
Datum: 24 juli 
Författare: ? 
  
Act: EU:s utrikesministrar skärper sanktionerna emot Syrien och beslutade att 

öka stödet till grannländernas flyktingmottagande med 217 miljoner till 
sammanlagt 700 miljoner. 

Scene: Internationellt 
Agent: EU:s utrikesministrar 
Agency: EU:s utrikesministrar 
Purpose: Att rikta sanktioner emot de personer som är direkt inblandade i förtrycket 

av det syriska folket, förhindra vapenimporten och bistå de som flytt undan 
det syriska blodbadet till grannländerna. 

Källa: TT 
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Act: Rädslan växer efter uppgifter om att Assad är beredd att använda kemiska 

vapen om han blir träng men enligt Göran Olofsson är det inte sannolikt. 
Scene: ? 
Agent: Göran Olofsson 
Agency: Översteingenjör vid Totalförsvarets forskningsinstitut med erfarenheter som 

vapeninspektör i Irak. 
Purpose: Olofsson menar att det snarare är en skrämseltaktik ifrån Assad. 
Källa: TT 
  
Act: Carl Bildt säger att den syriska regimen inte kan överleva. 
Scene: ? 
Agent: Carl Bildt 
Agency: Sveriges utrikesminister 
Purpose: Striderna kryper allt längre in mot Damaskus och slår emot regimens allra 

innersta maktbas. 
Källa: TT 

 
Nr 10 
Rubrik: Giltig trumf på hand för Assad 
Datum: 25 juli 
Författare: Mikaela Åkerman 
  
Act: Rörande uppgifter om att syriska regimen har öppnat för användning av 

kemiska vapen uttalar sig Britt Karlsson: - ”De har säkert kapacitet att 
använda sina kemiska vapen om de skulle vilja göra det, men […] egentligen 
tror jag inte al-Assad vågar använda dem” 

Scene: ? 
Agent: Britt Karlsson 
Agency: Expert på kemiska vapen vid Totalförsvarets forskningsinstitut 
Purpose: Av rädsla för hur Ryssland och Kina skulle reagera på det utan att Assads 

kemiska vapen är menade som avskräckningsmedel. 
Källa: Britt Karlsson 
  
Nr 10.1 
Rubrik: Motstridiga besked om möjlig övergångsregering [Faktaruta] 
Datum: 25 juli 
Författare: ? 
  
Act: Syriens nationella råd:s talesperson Georges Sabra menar att oppositionen 

kan acceptera en övergångsregering ledd av en medlem i den syriska 
regimen 

Scene: Syrien 
Agent: SNC 
Agency: Sammanslutning av oppositionella grupperingar. 
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Purpose: Att få Assad att avgå. 
Källa: AFP 
  
Nr 10.2 
Rubrik: USA byter fokus [Faktaruta] 
Datum: 25 juli 
Författare: ? 
  
Act: ”Obamaregeringen flyttar Syrienfokus, från den låsta FN-diplomatin till att 

söka olika vägar att stärka de syriska rebellerna” 
Scene: Internationellt 
Agent: Obamaregeringen 
Agency: Leverans av kommunikationsutrustning och utbyte av 

underrättelseinformation med rebellerna. 
Purpose: ”Attackerna mot Syriens två största städer och dubbelvetot i förra veckan 

från Kina och Ryssland mot en föreslagen FN-resolution har sporrat USA att 
intensifiera planeringen för president Bashar al-Assads eventuella fall.” 

Källa: TT-Reuters 
  
Nr 10.3 
Rubrik: Intensiva strider om Aleppo [Faktaruta] 
Datum: 25 juli 
Författare: ? 
  
Act: ”Rebeller satte i går igång en offensiv i Aleppo.” 
Scene: Aleppo 
Agent: En nybildad allians av rebellgrupper, Enade brigaden 
Agency: Beväpnad rebellion 
Purpose: Att kontrollera Syriens större städer 
Källa: AFP- SVD-TT 

 
Nr 11 
Rubrik: Telekombojkott gör mer skada än nytta 
Datum: 27 juli 
Författare: Benjamin Katzeff Silberstein 
  
Act: Carl Bildt kräver att telekomindustrin skall undantagas ifrån de skärpta 

sanktionerna emot Syrien. 
Scene: EU:s utrikesministermöte 
Agent: Carl Bildt 
Agency: Sveriges utrikesminister 
Purpose: Kommunikationsmöjligheter gynnar både oppositionen och civila i Syrien. 

Syrien är beroende av informationen som förmedlas via sociala media. Det 
gynnar Sverige och Ericsson som sålt telekommunikationsutrustning till 
Syrien. 

Källa: ? 
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Nr 12 
Rubrik: Aleppo fruktar arméns intåg 
Datum: 26 juli 
Författare: Carl Fridh Kleberg 
  
Act: Syriska armén flyttar för att slå emot FSA i Aleppo efter att ha slagit ner 

oppositionens offensiv i Damaskus. 
Scene: Syrien 
Agent: Syriska armén 
Agency: Pansarstyrka med tusentals soldater. 
Purpose: Attackera FSA 
Källa: Dissidenter 
  
Act: Den oppositionella Lokala samordningskommittéernas uppgifter om att 

dödsiffran igår steg med minst 80 går inte att bekräfta. 
Scene: Syrien 
Agent: Regimen 
Agency: Beväpnad makt 
Purpose: Medier hindras ifrån att rapportera fritt i Syrien så uppgifter kan inte 

bekräftas. 
Källa:  
  
Nr 12.1 
Rubrik: Vad gäller saken? [Faktaruta] 
Datum: 26 juli 
Författare: ? 
  
Act: Vi ser en stigande spiral av våld efter att Assad svarade protesterna med 

våld. 
Scene: Syrien 
Agent: Assad/Rebeller 
Agency: Beväpnad makt 
Purpose: Rebellstyrkorna har fått stor ekonomisk hjälp utifrån och har organiserat sig 

betydliga effektivare så våldet har kunnat trappas upp. 
Källa: SVD 

 
Nr 13 
Rubrik: Ericsson stänger kontor på grund av Syrienkonflikt 
Datum: 26 juli 
Författare: Josefin Jakobsson 
  
Act: Ericsson stänger sitt kontor i Damaskus 
Scene: Damaskus 
Agent: Ericsson 
Agency: ”Telekomjätte” 
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Purpose: Säkerhetsläget i Damaskus är sådant att de anställda får arbeta hemmifrån  
Källa: Ericssons presstalesman Fredrik Hallstan 
  
Act: Ericsson bedriver sedan årsskiftet inga affärer i Syrien. 
Scene: Syrien 
Agent: Ericsson 
Agency: ”Telekomjätte” 
Purpose: ”Läget omöjliggör att bedriva en aktiv försäljning. 
Källa: Ericssons presstalesman Fredrik Hallstan 

 
Nr 14  
Rubrik: Uppladdning i Aleppo 
Datum: 27 juli 
Författare: ? 
  
Act: Syriska militären förberedde i går en stor offensiv mot de 

rebellkontrollerade områdena i Aleppo. 
Scene: Aleppo 
Agent: Syriska militären 
Agency: Militär makt 
Purpose: Att slå till emot de beväpnade rebellerna i FSA som har samlat 

förstärkningar i Aleppo 
Källa: AFP 
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Aftonbladet 2013 
 

Nr 1 
Rubrik: ”Stod inte ut med lögnerna längre” 
Datum: 23 augusti 
Författare: John Granlund 
  
Act: Khalid Salih överraskas inte av uppgifterna om att en giftgasattack i förrgår 

krävde 300 personers liv.  
Scene: Stockholm 
Agent: Khalid Salih 
Agency: Avhoppad syrisk diplomat som lever med politisk asyl i Sverige. 
Purpose: Som diplomat vet han att Syrien utvecklat massförstörelsevapen med Iran 

sedan 1981 och kemiska vapen som saringas med Nordkorea sedan 1991. 
Han är dessutom övertygad om att Assad i framtiden kommer att använda 
kemiska vapen i stor skala och 

Källa: Khalid Salih 
  
Act: Magnus Norell överraskas inte över uppgifterna om att Syriens 

vapensamarbete med Iran och Nordkorea. 
Scene: ? 
Agent: Magnus Norell 
Agency: Mellanösternexpert och forskningsledare vid Utrikespolitiska institutet 
Purpose: Även om det inte är erkänt ifrån officiellt håll vet man att Syrien har världens 

största upplag av kemiska vapen som de har utvecklat tillsammans med Iran 
och Nordkorea. 

Källa: Magnus Norell 
  
Act: Khalid Salih lever med en ständig rädsla för Hizbollah och andra 

säkerhetstjänster och kan inte röra sig fritt verken i Sverige eller utomlands. 
Scene: Stockholmsområdet 
Agent: Khalid Salih 
Agency: Avhoppad syrisk diplomat som lever med politisk asyl i Sverige. 
Purpose: Som diplomat känner han till hur välutvecklat samarbetet är mellan 

säkerhetstjänsterna i Syrien och Ryssland, även i Sverige. 
Källa: Khalid Salih 

 
Nr 2 
Rubrik: Svara Lundh 
Datum: 23 augusti 
Författare: ? 
  
Act: Omvärlden har reagerat kraftigt på den misstänkta gasattacken i Syrien 
Scene: Ett rebellkontrollerat område utanför Damaskus 
Agent: Omvärlden 
Agency: Utomstående parter 
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Purpose: Eftersom över 300 personer dödats 
Källa: ? 

 
Nr 3 
Rubrik: Så kan du hjälpa Syriens kvinnor 
Datum: 23 augusti 
Författare: Karin Pettersson 
  
Act: Aftonbladet startar en insamling till The Syrian Women Network för att 

hjälpa Syriens kvinnor. 
Scene: Sverige 
Agent: Aftonbladets ledarredaktion & Olof Palmes Internationella Center 
Agency: Med hjälp av Sveriges största dagstidning och Palmecentret som är SIDA 

understött och en paraplyorganisation för den svenska arbetarrörelsens 
internationella arbete. 

Purpose: Öka kvinnors inflytande i att utveckla en ny konstitution samt ge psykologiskt 
och medicinskt stöd till dem som drabbats av kriget. 

Källa: Aftonbladet 
 

Nr 4 
Rubrik: Helvete 
Datum: 23 augusti 
Författare: Sanna Lundell 
  
Act: Kemisk gasattack i Syrien dödade ca 1200 varav många barn. 
Scene: Syrien 
Agent: ? 
Agency: Gasattack 
Purpose: Ren ondska 
Källa: ? 

 
Nr 5 
Rubrik: Nu gäspar vi - och får stå med brallorna nere 
Datum: 24 augusti 
Författare: Staffan Heimersson 
  
Act: Syrien blir ett nytt Somalia 
Scene: Syrien 
Agent: Staffan Heimersson 
Agency: Skribent på Aftonbladet 
Purpose: Syrien är hårdast drabbat av den arabiska våren med klanstrider och anarki, 

blodshämnd och gasmoln. 
Källa: ? 
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Nr 6 
Rubrik: Attacken ”nådastöt” för lösning i Syrien 
Datum: 25 augusti 
Författare: Olsin Cantwell 
  
Act: Över 1300 personer döda i en gasattack i Ghouta utanför Damaskus. 
Scene: Ghouta 
Agent: Diktatorn Bashar al-Assads soldater 
Agency: Troligen saringas 
Purpose: Anfalla rebellkontrollerade områden. 
Källa: ? 
  
Act: Regimen medger attacken men förnekar att kemiska vapen har använts 
Scene: Syrien 
Agent: Regimen 
Agency: I egenskap av aktör 
Purpose: Eftersom uppgifterna är ”ogiltiga och helt ogrundade.” 
Källa: ? 
  
Act: USA, Storbritannien, Frankrike, Sverige och ett 30-tal fler länder kräver en 

omedelbar inspektion 
Scene: I Ghouta 
Agent: USA, Storbritannien, Frankrike, Sverige och ett 30-tal fler länder 
Agency: Medlemmar i FN och FN:s säkerhetsråd 
Purpose: För att utreda anklagelserna mot Assad om att ha använt giftgas. 
Källa: ? 

 
Nr 7 
Rubrik: Krigets pris: 46 dödade 
Datum: 25 augusti 
Författare: Anders Clark 
  
Act: Rikskriminalpolisen tittar på Syrien för att se vart vapnen tar vägen. 
Scene: Sverige 
Agent: Lars Öjelind 
Agency: Anställd på Rikskriminalpolisen 
Purpose: Eftersom Sveriges yrkeskriminella är mer skjutbenägna än någonsin och 

vapnen flödar i Sverige och Syrien kan vara en framtida källa för dessa vapen. 
Källa: Lars Öjelind 
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Nr 8 
Rubrik: I have a drön 
Datum: 26 augusti 
Författare: Anders Clark 
  
Act: USA skickar politiska fångar till fängelse och tortyr ibland annat Syrien 
Scene: Internationellt 
Agent: USA 
Agency: Världens mäktigaste land 
Purpose: Eftersom USA spionerar på alla och det bor en bödel i det Vita huset. 
Källa: ? 

 
Nr 9 
Rubrik: Obamas gräns har passerats 
Datum: 26 augusti 
Författare: Anders Clark 
  
Act: USA mobiliserar sina styrkor kring Medelhavet, har byggt missilplattformar 

på Turkiet och förstärkt sin medelhavsflotta som svar på gasattacken. 
Scene: Mellanöstern 
Agent: USA 
Agency: Världens mäktigaste land 
Purpose: Obama varnade förra året om att kemiska vapen var en röd linje och att om 

den korsades skulle situationen förändras drastiskt. 
Källa: ? 
  
Act: Åke Sellström undersöker det drabbade Ghouta området. 
Scene: Ghouta området. 
Agent: Åke Sellström 
Agency: Expert på kemiska och biologiska stridsmedel och ledare för den grupp FN 

observatörer som undersöker attacken. 
Purpose: Identifiera vad som har dödat så många i Ghouta och vem som utgört 

attacken. 
Källa: ? 
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Nr 10 
Rubrik: Öppna lagliga vägar in i EU för krigsdrabbade. 
Datum: 27 augusti 
Författare: Cecillia Wikström 
  
Act: Vi borde öppna lagliga vägar för flyktingar in i EU 
Scene: Europa och Mellanöstern 
Agent: EU 
Agency: Med humanitära visum på de EU-ambassader som 

just nu etableras runt om i världen och öka vidarebosättningen. 
Purpose: Eftersom man idag måste söka asyl i det land man vill söka sig till måste det 

stora antalet flyktingar ifrån Syrien använda sig av människosmugglare för att 
nå EU eller bli kvar i flyktingläger. Enligt FN beräknas bara 2011 minst 1500 
människor ha dött på flykt över Medelhavet. ”Det är orimligt att EU:s 
institutioner enats om att flyktingar som söker asyl i EU ska få ett 
gott och rättssäkert mottagande här, samtidigt som medlemsländerna håller 
fast vid att i princip alla lagliga vägar hit ska vara stängda.” Vi borde hedra 
Raul Wallenbergs minne 

Källa: Cecillia Wikström 
  
Act: FN har gång på gång slagit larm om att flyktingsituationen i Syrien 

är den värsta vi haft i världen sedan folkmordet i Rwanda 1994. 
Scene: Syrien 
Agent: FN 
Agency: FN 
Purpose: Eftersom 6 000 syrier flyr dagligen landet, över 100 000 människor har 

dödats sedan kriget startade i mars 2011 och minst 6,8 miljoner behöver 
akut hjälp från världssamfundet. 

Källa: ? 
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GT 2013 
 

Nr 1 
Rubrik: Hösten är den bästa årstiden 
Datum: 24 augusti 
Författare: Maria Näslund 
  
Act: Maria Näslund ”[..]kan inte släppa tanken på den lilla pojken med knubbiga 

ben och blöja under en av filtarna i Syrien.” 
Scene: Göteborg 
Agent: Maria Näslund 
Agency: Skribent på GT 
Purpose: Eftersom bilderna är fruktansvärda och svåra att se på, men vi måste välja att 

se. 
Källa: Maria Näslund 
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SvD 2013 
 

Nr 1 
Rubrik: Attacken väcker avsky i världen 
Datum: 22 augusti 
Författare: Anna K Eriksson 
  
Act: Hundratals personer har dött i vad som befaras vara en gasattack i Syrien 
Scene: Rebellkontrollerade områden i Damaskus 
Agent: Troligen Assad 
Agency: Mycket tyder på att det är nervgas 
Purpose: Driva bort rebellerna 
Källa: ? 
  
Act: Det är bråttom att klarlägga vilka ämnen som kan ha använts i attacken enligt 

Bo Koch. 
Scene: Damaskus 
Agent: Bo Koch 
Agency: Anställd på Totalförsvarets forskningsinstitut 
Purpose: Eftersom det troligen är mycket flyktiga ämnen, till exempel sarin försvinner 

likt vatten snabbt i 30gradig värme. 
Källa: Bo Koch 

 
  
Act: Storbritannien, Arabförbundet och Carl Bildt kräver att FN:s inspektörer 

omedelbar ges tillgång till platsen för den misstänkta attacken. 
Scene: ? 
Agent: Storbritannien, Arabförbundet och Carl Bildt 
Agency: Ett mäktigt land, en mäktig organisation och en utrikesminister. 
Purpose: För att händelsen väckt stor avsky och förfäran i hela världen och det är 

bråttom om man ska kunna säkerställa spår på plats. 
Källa: ? 

 
Nr 2 
Rubrik: Kristna har ingen framtid i Mellanöstern 
Datum: 22 augusti 
Författare: Ivar Arpi 
  
Act: Arpi anser att det inte finns någon framtid för kristna i Mellanöstern 
Scene: Mellanöstern 
Agent: Ivar Arpi 
Agency: Ledarskribent på SvD 
Purpose: De kristna har ingen egen milis som de andra minoriteterna. Kristna har 

förföljts i Mellanöstern sedan första världskriget. I turkiska skolböcker 
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beskrivs kristna som landsföräddare, i Egypten bränns kyrkor och Muslimska 
brödraskapet säger att ”kristna startar krig emot islam”. 

Källa: ? 
  
Act: Arpi anser att engagemanget för kristna är svalt i Sverige 
Scene: Sverige 
Agent: Ivar Apri 
Agency: Ledarskribent på SvD 
Purpose: Eftersom Arpi genomförde en medieundersökning i Sverige sju största 

dagstidningar, från dagens datum till år 2000, och fann att kopter nämndes 
422ggr, syrianer 557ggr, assyrier 783ggr och i jämförelse nämndes palestinier 
21408ggr.  

Källa: Ivar Apri 
 

Nr 3 
Rubrik: Märklig tidpunkt väcker flera frågor 
Datum: 22 augusti 
Författare: Gunilla von Hall 
  
Act: von Hall ifrågasätter rimligheten i att syriska regimen har begått en 

medveten gasattack. 
Scene: ? 
Agent: Gunilla von Hall 
Agency: Skribent på SvD 
Purpose: Eftersom Syrien tre dagar innan attacken hade släppt in FN inspektörer i 

landet för att undersöka uppgifter om att kemiska vapen använts i 
inbördeskriget. Attacken kan även varit ett misstag av någon befälhavare på 
regimsidan som skett i allt kaos eller någon med tillgång till kemiska 
substanser som löpt amok. Man ska även vara skeptiska till oppositionen 
eftersom de har stort intresse av att peka ut Assad som den skyldige. 
Oppositionen är även splittrad så attacken kan genomförts av en enskild 
fraktion eller vara en olycka gjord av en oerfaren rebellmilis. 

Källa: ? 
 

Nr 4 
Rubrik: Syrien 
Datum: 22 augusti 
Författare: ? 
  
Act: Assadstyrkor anklagas för att ha attackerat rebellfästen runt Damaskus med 

kemiska vapen. 
Scene: Damaskus 
Agent: Assadstyrkor 
Agency: Kemiska vapen 
Purpose: Oppositionsgrupper uppger att över 600 personer dött i en sådan attack. 
Källa: ? 
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Nr 5 
Rubrik: ”Svårt för FN att utreda gasattack” 
Datum: 23 augusti 
Författare: Karin Thurfjell 
  
Act: Hans Blix & Pär Jönsson anser att det blir svårt för FN att utreda gasattacken. 
Scene: ? 
Agent: Hans Blix & Pär Jönsson 
Agency: Hans Blix, tidigare chef för FN:s atomenergiorgan IAEA och Pär Jönsson, 

redaktör på Utrikespolitiskainstitutet. 
Purpose: Det är svårt för inspektörerna att få tillträde till platserna de vill undersöka 

då Kina och Ryssland motarbetar sådana insatser i FN:s säkerhetsråd. Det är 
en krigszon och inspektörerna behöver rebellernas och regimens tillåtelse för 
att kunna undersöka platserna. 

Källa: Hans Blix & Pär Jönsson 
 

Nr 6 
Rubrik: Fn-krav: Släpp in inspektörerna 
Datum: 23 augusti 
Författare: Gunilla von Hall 
  
Act: 36 länder kräver att Fn:s inspektörer får tillträde tillplatsen för den påstådda 

gasattacken och Frankrike kräver ett militärt ingripande om det bevisas att 
regimen har använt kemiska vapen. 

Scene: FN 
Agent: 36 länder 
Agency: I egen auktoritet 
Purpose: Att undersöka om en gasattack har begåtts och i sådana fall av vem och 

straffa de skyldiga. 
Källa: ? 
  
Act: Utsikterna för att inspektörerna ska kunna bringa klarhet i vad som hänt är 

små. 
Scene: Ghouta 
Agent: FN:s inspektörer 
Agency: I egenskap av FN:s inspektörer 
Purpose: Eftersom man behöver både regimen och rebellernas tillstånd då det pågår 

strider i området. Då inspektörerna bara har tillåtelse att undersöka tre 
platser och regimen menar att ytterligare en undersökning i Ghouta skulle 
distrahera utredningen. Sedan försvinner spåren efter kemiska vapen på 
några dagar och andra spår kan röjas undan utav en eller andra sidan. 

Källa: ? 
  
Act: Syriska regimen och Ryssland anklagar oppositionen för gasattacken. 
Scene: Ghouta 
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Agent: Syriska regimen och Ryssland 
Agency: Två mäktiga militärmakter. 
Purpose: Ryssland menar att attacken kan vara en planerad provokation ifrån 

oppositionen och en syrisk säkerhetskälla menar att det vore ”politiskt 
självmord att använda kemiska vapen första dagen som FN-inspektörerna 
har börjat jobba på plats.” 

Källa: ? 
  
Act: USA, Storbritannien, Turkiet och Frankrike kräver internationellt ingripande 

om kemiska vapen har använts. USA och Frankrike motsätter sig dock en 
militär insats. 

Scene: internationellt 
Agent: USA, Storbritannien, Turkiet och Frankrike 
Agency: Regionala och internationella stormakter. 
Purpose: Användning av kemiska vapen är att gå över en röd gräns och måste besvaras 

med en reaktion med någon sorts våld ifrån internationella samfundet. 
Frankrike vill emellertid inte sätta in marktrupper och USA motsätter sig ett 
militärt ingripande då de tvivlar på att rebellerna skulle gynna amerikanska 
intressen om de kom till makten. 

Källa: ? 
 

Nr 7 
Rubrik: Gastattack med många frågor 
Datum: 23 augusti 
Författare: Ivar Arpi 
  
Act: Ivar Arpi ifrågasätter rimligheten att Assad gett godkännande till en så 

omfattande gasattack just efter att han släppt in FN-inspektörer i landet. 
Scene: Syrien 
Agent: Ivar Arpi 
Agency: Ledarskribent på SvD 
Purpose: Assad må vara en brutal tyrann men han har hittills inte varit irrationell. Men 

för att begära att FN-inspektörer skall komma och utreda påstådda 
gasattacker i landet och sedan samtidigt begå en måste han vara galen. Ett 
tänkbart alternativ är därför att någon i regimen har genomfört attacken 
utan Assads tillåtelse. Rebellerna är dessutom lika hänsynslösa som regimen 
och de är inte otänkbart att de utfört attacken själva för att vinna 
omvärldens sympati. 

Källa: ? 
  
Act: Ivar Arpi menar att gasattacken kan vara ett sätt för Assad att testa USA:s 

gränser 
Scene: Internationellt 
Agent: Ivar Arpi 
Agency: Ledarskribent på SvD 
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Purpose: Förra året lovade Obama enorma konsekvenser om kemiska vapen användes 
men Assad vet att USA är uttröttat efter Irak, Afghanistan och en finanskris 
och därför är motvilliga till att ingripa i Syrien. Assad vet även att FN:s 
säkerhetsråd är splittrat då Ryssland och Kina konstant stöttar Assad. 

Källa: ? 
 

Nr 8 
Rubrik: Syrien 
Datum: 23 augusti 
Författare: ? 
  
Act: Frankrike och Turkiet krävde igår ett militärt angrepp emot Syrien 
Scene: Internationellt 
Agent: Frankrike och Turkiet 
Agency: Stormakter 
Purpose: Förutsatt att det bevisas att Assadregimen har använt kemiska vapen 
Källa: ? 

 
Nr 9 
Rubrik: Bosniens lärdomar viktiga för Syrien 
Datum: 24 augusti 
Författare: Bitte Hammargren 
  
Act: Agneta Johansson ger rådet till syriska organisationer som vill säkerställa 

bevis för framtida krigstribunaler: Vänta med att gräva tills det finns ett 
fungerande rättssystem. 

Scene: ? 
Agent: Agneta Johansson 
Agency: Koordinator för utgrävningarna i Bosnien, i slutet av 1990-talet 
Purpose: Utan ett rättsväsende som kan hantera kvarlevorna och den tekniska 

bevisningen är det bättre att kropparna ligger kvar i marken än i ett kylrum 
Källa: Agneta Johansson 

 
Nr 10 
Rubrik: Världen kräver svar från Syrien 
Datum: 24 augusti 
Författare: Katarina Hugo 
  
Act: Nu ställer sig även Kina och Ryssland till skaran länder som kräver att FN ska 

få utreda gasattacken. 
Scene: Internationellt 
Agent: Kina och Ryssland 
Agency: Permanenta medlemmar i säkerhetsrådet med vetorätt 
Purpose: Det finns ingen bra anledning till ”varför någon part inte skulle 

vilja få ett sanningsenligt svar på det som har inträffat”. 
Källa: Officiella uttalanden ifrån det ryska och kinesiska utrikesdepartementet.  
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Nr 11 
Rubrik: Syrien kan backa om inspektörer 
Datum: 25 augusti 
Författare: ? 
  
Act: Syrien kommer att tillåta FN-inspektörer att besöka den plats i Damaskus 

där attacken där hundratals dödats och 3600 personer fått sjukhusvård för 
neurotoxiska symptom uppger Irans utrikesminister Mohammad Javad Zarif. 

Scene: Mellanöstern 
Agent: Mohammad Javad Zarif. 
Agency: Irans utrikesminister 
Purpose: Zarif uppger att det är uppgifter han har fått under ett telefonsamtal med 

sin syriska motpart. 
Källa: TT-AFP 

 
Nr 12 
Rubrik: Sannolikheten för ett militärt ingripande ökar 
Datum: 25 augusti 
Författare: Gunilla von Hall 
  
Act: I onsdags attackerades rebellkontrollerade al-Ghouta, troligen med giftgas 

som dödade hundratals. 
Scene: al-Ghouta 
Agent: Rebellerna/Assad 
Agency: Vinna sympati/Döda rebeller 
Purpose: De skadade hade blåaktiga ansikten, svårt att andas, skakningar och fradga 

kring munnarna. Dessutom uppges så många som mellan 500 och 1 300 
människor uppges ha dödats. 

Källa: ? 
  
Act: von Hall utrycker att man bör vara skeptisk till båda sidor.  
Scene: ? 
Agent: Gunilla von Hall 
Agency: Skribent på SvD 
Purpose: Eftersom ord står emot ord. Regimen menar att det vore politiskt självmord 

att begå attacken som efter att FN-inspektörer just bjudits in till landet och 
oppositionen menar att det vore idioti att anfalla de egna. 

Källa: ? 
  
Act: FN är handlingsförlamat i frågan eftersom Ryssland och Kina stoppar alla 

regimkritiska initiativ från USA, Storbritannien och Frankrike. 
Scene: FN 
Agent: Ryssland och Kina 
Agency: Stormakter 
Purpose: Eftersom Ryssland och Kina stöttar den syriska regeringen. 
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Källa: ? 
  
Act: Kraven från omvärlden att agera kraftfullt mot Syrien ökar nu. Flera 

västländer med Frankrike i spetsen talar om militärt ingripande och USA 
förstärkte i går sin närvaro i Medelhavet med ett fjärde robotbestyckat 
krigsfartyg. 

Scene: Internationellt 
Agent: Frankrike och USA 
Agency: Stormakter 
Purpose: Att agera kraftfullt emot attacken. 
Källa: ? 

 
Nr 13 
Rubrik: Inspektion i Syrien kommer för sent 
Datum: 26 augusti 
Författare: ? 
  
Act: Syrien tillåter nu FN inspektera platsen för den påstådd gasattacken men 

USA tycker godkännandet kommer för sent. 
Scene: Internationellt 
Agent: FN och USA 
Agency: Enorma maktsammanslutningar 
Purpose: Syrien tillät inspektionen efter utdragna förhandlingar. USA menar att 

godkännandet kom för sent för att vara trovärdigt då spåren efter en kemisk 
attack troligen har försvunnit vid det här laget eftersom nervgas avdunstar 
snabbt. 

Källa: TT 
  
Act: Hans Blix anser ändå att en inspektion kan ge svar på viktiga frågor. 
Scene: Damaskus 
Agent: Hans Blix 
Agency: FN:s tidigare vapeninspektör 
Purpose: Inspektionen kommer ge svar på om det har använts kemiska vapen men 

inte skuldfrågan kring användningen. 
Källa: TT 
  
Act: USA undersöker ett potentiellt militärt ingripande i Syrien. 
Scene: Internationellt 
Agent: USA 
Agency: Världens mäktigaste land 
Purpose: Som en reaktion på attacken och eftersom de anser att det råder väldigt lite 

tvivel om att regimen står bakom attacken. 
Källa: TT 

 
Nr 14 
Rubrik: Mellanösterns konflikter höjer oljepriserna 
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Datum: 27 augusti 
Författare: ? 
  
Act: Priset på brentoljan har rusat i höjden. 
Scene: Mellanöstern 
Agent: Marknaden 
Agency: ? 
Purpose: Som en reaktion på oroligheterna i Syrien och förra veckans gasattack. 
Källa: TT 

 
Nr 15 
Rubrik: Skärpt ton efter beskjutning 
Datum: 27 augusti 
Författare: Gunilla von Hall 
  
Act: USA, Frankrike och Storbritannien uppger att de är beredd att slå till emot 

Assadregeringen inom två veckor, utan FN-mandat om det krävs 
Scene: Internationellt 
Agent: USA, Frankrike och Storbritannien 
Agency: Stormakter 
Purpose: Eftersom länderna måste visa att ett angrepp med giftgas inte kommer att 

passera omärkt och eftersom FN:s säkerhetsråd är lamslaget är de beredda 
att agera på egen hand. Ett sådant ingripande utan FN:s godkännande får 
även stöd av Turkiet och Saudiarabien 

Källa: ? 
  
Act: FN-inspektörerna beskjuts på väg till platsen för gasattacken 
Scene: Syrien 
Agent: Regimen/Rebellerna 
Agency: Krypskyttar 
Purpose: Förhindra att de utför sitt arbete i Ghouta. 
Källa: ? 
  
Act: Syrien släppte in FN-inspektörerna i söndags 
Scene: Syrien 
Agent: Regimen 
Agency: Syriens regim 
Purpose: Eftersom Syrien aldrig skulle använda kemiska vapen emot sina egna 

styrkor. 
Källa: ? 
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Nr 16 
Rubrik: Bilder som kan förändra kriget 
Datum: 27 augusti 
Författare: Hannes Delling 
  
Act: Bilderna ifrån gasattacken kan förändra krisförloppet men SvD bedömer att 

de flesta bilder inte kan publiceras. 
Scene: Internationellt 
Agent: SvD 
Agency: Deras egna tidning 
Purpose: Bilderna kan förändra krisförloppet eftersom de föreställer rader av döda 

barn, numrerade i pannen, insvepta i skynken, med fradga runt munnen och 
blåa läppar. Av samma anledning kan SvD inte publicera dem då de ytterst 
sällan visar bilder på döda barn. 

Källa: SvD 
 

Nr 17 
Rubrik: Minoritet ett ödesdigert begrepp. 
Datum: 27 augusti 
Författare: Annika Rabo 
  
Act: ”Syrien skulle aldrig döpts om till en arabisk republik” 
Scene: Aleppo, hösten 2009 
Agent: Anonym syrisk kvinna 
Agency: En röst av folket 
Purpose: ”Syrier är inte araber. Araberna kom sent till Syrien och då fanns det redan 

kristna, assyrier och andra [där]. Det fina med Syrien är att alla dessa folk 
lever sida vid sida.” 

Källa: Anonym syrisk kvinna 
  
Act: När Frankrike styrde Syrien försökte de bedriva en politik som motverkade 

ett nationellt enande 
Scene: Syrien, ca 20–40 talet 
Agent: Frankrike 
Agency: Hade ett NF mandat över Syrien 
Purpose: Att legitimera det franska överstyret genom att splittra landet. 
Källa: ? 
  
Act: Frankrike misslyckades med att avskaffa de olika religiösa domstolarna som 

var olika för kristna respektive muslimer likt Turkiet hade gjort. 
Scene: Syrien 
Agent: Frankrike 
Agency: Hade ett NF mandat över Syrien 
Purpose: Eftersom de kristna inte såg Turkiet som ett föredöme och muslimerna 

misstrodde de franska motiven. 
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Källa: ? 
  
Act: Baathpariet kunde ta makten i Syrien 1963 pga minoritetsdiskursen 
Scene: Syrien, 1963 
Agent: Baathpariet 
Agency: Syrien ledande parti 
Purpose: Deras maktövertagande skedde på bekostnad av den urbana och 

jordägande eliten. Samtidigt tilltalade deras panarabiska och socialistiska 
idologi som gav erkännande och karriärmöjligheter åt minoriteter de som 
var kristna, alawiter och druser. 

Källa: ? 
 

Nr 18 
Rubrik: Protester mot flyktingar i Berlin 
Datum: 27 augusti 
Författare: Anna Lehmann 
  
Act: När de 50 första flyktingarna anlände till det nya flyktingboendet i 

stadsdelen Marzahn-Hellersdorf, Berlin, så möttes de av ett 60-tal 
demonstranter. 

Scene: Stadsdelen Marzahn-Hellersdorf, Berlin 
Agent: Den anonyma gruppen Berlin-Marzahn. Troligen med starka kopplingar till 

det högerextrema Nationaldemokratiska partiet NPD. 
Agency: Protester 
Purpose: De senaste 20 åren har befolkningen minskat medan skolor och 

ungdomsgårdar har stängts i Marzahn-Hellersdorf. Demonstranterna anser 
därför att en flyktingförläggning är en felprioritering. Marzahn-Hellersdorf är 
även ett starkt tillhåll för högerextremism. De som är fientligt inställda till 
flyktingarna är rädda för att kriminaliteten ska öka och att man inte ska 
våga skicka sina barn till lekplatsen. 

Källa: Berlin-Marzahn, Regina Kittler 
  
 

 


