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Sammanfattning 

Denna studie har undersökt hur Israel- Palestina konflikten kartlagts i de två dagstidningarna 

Dagens Nyheter (Sverige) och The New York Times (USA). Frågan som besvarats är hur 

rapporteringen i artiklarna under två utvalda månader (juni-juli 2014) sett ut, utifrån teorier om 

krigs- och fredsjournalistik, mediernas roll som opinionsbildare, narrativitet och förenkling av 

konflikter. Materialet består av totalt 158 artiklar, 62 från Dagens Nyheter och 76 från The New 

York Times.  Undersökningen har gjorts genom en kvantitativ innehållsanalys som har lagt 

grunden för en jämförelse mellan de två tidningarna för att urskilja likheter och skillnader i 

rapporteringen. 

Resultaten av vår studie leder oss till slutsatsen att de två tidningarna rapporterar på ett liknande 

sätt. Israel nämns överlägset flest gånger i båda tidningar. De inkluderar oftare historiska 

aspekter än framtida, vilket gör att deras rapportering inte fullständigt håller måtten för att kallas 

fredsjournalistik. The New York Times publicerar  mer frekvent omfattande och långa reportage, 

medan majoriteten av  Dagens Nyheters artiklar är korta och koncisa. 
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Abstract 

Title: The media coverage of the Israel-Palestine conflict- A content analysis of what was 

reported in the news pages of  Dagens Nyheter and The New York Times in June and July 2014.          

Author: Elisa Amorelli and Kristine Eid 

Tutor: Göran Svensson 

Purpose: The purpose of this study was to examine and compare how the Israel- Palestine 
conflict has been portrayed in the news pages of the daily newspapers Dagens Nyheter (Sweden) 
and The New York Times (USA). The questions that have been answered is about how the 
reporting of the conflict has been covered during a selected period of time (June- July 2014). 

Theory: The study is based on theories about peace and war journalism, medias role in shaping 
public opinion, narratives and simplification of conflicts. It has also been made a comparison 
between the different newspapers to distinguish similarities or differences in their reporting, and 
to investigate whether the countries' national interests can be found in the texts. 

Method and Material: The study has been done through a quantitative content analysis. The 
material consists of a total of 158 articles, 62 from Dagens Nyheter and 76 from The New York 
Times. 

Main results: The result leads us to the conclusion that the two newspapers report in a similar 
way. Israel is mentioned by far the most times in both newspapers. More historical aspects than 
future prospects are included in the articles, which leads us to conclude that neither of the papers 
report with excellent peace journalism. The New York Times publishes more extensive reports, 
while the majority of the articles in Dagens Nyheter are brief and concise. 

Number of Pages: 62  

Course: Media and communication studies C, Uppsala University 

Period: Fall of 2014 

Keywords: War and peace journalism, Advocacy, Narrativity, Simplification of conflicts. 
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1.         Inledning

 

I inledningen kommer uppsatsens ämne att presenteras. Först ges en introduktion till ämnet för 

att sedan konkretisera studiens syfte, frågeställningar och avgränsningar.  

 

 “Israels land var födelseplatsen för det judiska folket. Här formades dess 

andliga, religiösa och nationella identitet. Här uppnådde det den första 

statsbildningen, skapade kulturella värden av nationell och universell betydelse 

och gav världen den eviga böckernas bok.” 

- Inledningen till Israels självständighetsförklaring 1948 (Wibeck, S. 2010:3) 

 

“I Palestina, de tre monoteistiska religionernas land, föddes de palestinska 

araberna, där växte, utvecklades och utmärkte de sig. Det palestinska folket har 

aldrig varit skilt från eller förminskat sina band med Palestina. Följaktligen har 

det palestinska arabiska folket försäkrat sig om en evig förening mellan sig självt, 

landet och dess historia.”  

- Inledning till Palestinas självständighetsförklaring 1988 (Wibeck, S. 2010:3) 

Kampen mellan israeler och palestinier är en av de mest bestående och explosiva konflikter i 

världen. Den har sina rötter i de historiska händelserna på den mark som ligger mellan den östra 

stranden av Medelhavet och Jordanfloden (BBC News 2014). Konflikten började redan innan 

första världskriget och fördjupades efter sexdagarskriget 1967 när Israel ockuperade palestinska 

områden och byggde bosättningar (Wibeck, S. 2010:15).  För palestinierna har de senaste 100 

åren kantats av kolonisering, utvisning och militär ockupation, följt av ett långt sökande och 

längtan efter självbestämmande. För det judiska folket har återvändandet till området, efter 

århundraden av förföljelse runt om i världen, varken inneburit fred eller säkerhet (BBC News 

2014). 
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Det som sker i Israel- Palestina har uppmärksammats världen över och flertalet forskarstudier, 

har genomförts. Troligtvis med lika många perspektiv och vinklar, som åsikter och orsaker till 

själva konflikten. Allmänhetens överlägset främsta källa till informationen kring konflikten är 

massmedia. Medierna har en central roll i vår vardag då vår uppfattning om en händelse till stor 

del grundar sig i medias rapportering kring det inträffade (Säkerhetspolitik 2010). Då konflikten 

har pågått så pass länge och är så omfattande, är det nästintill omöjligt att förstå och sätta sig in i 

konfliktens alla delar och aspekter. Därför är det av stor vikt för medierna som rapporterar om 

konflikten att vara sanningsenliga och utföra en rättvis och objektiv journalistik. Denna studie 

har undersökt hur Israel- Palestina konflikten kartlagts på respektive tidnings omvärldssida i de 

två dagstidningarna Dagens Nyheter (Sverige) och The New York Times (USA). Frågan som 

besvarats är hur rapporteringen i artiklarna under juni-juli 2014 sett ut, utifrån teorier om krigs- 

och fredsjournalistik, mediernas roll som opinionsbildare, narrativitet och förenkling av 

konflikter. Anledningen till valet av tidsintervall är för att händelserna var många och medierna 

frekventa i sitt rapporterande under perioden. Det finns dessutom anledning att tro att 

rapportering skiljer sig i de två tidningarna. Detta grunda på Sveriges och USAs olika 

politiskasystem och varierande historiska kopplingar till konflikten. Sverige och USA har 

dessutom olika mediesystem med skilda förutsättningar och villkor. Sverige erkände Palestina 

som stat i september 2014, något som USA i skrivande stund inte har gjort. Sveriges erkännande 

av Palestina ägde rum efter publiceringen av de artiklar som behandlas i den här uppsatsen. 

Uppsatsens undersökning kan därför ses som en förmätning för framtida studier om Sveriges 

erkännande av Palestina har påverkat deras rapportering 

Kandidatuppsatsen ämnar vara en kartläggning av två dagstidningars rapportering av Israel-

Palestina konflikten och faller inom medie- och kommunikationsforskningens område 

medieanalys. Materialet begränsas till samtliga nyhetsjournalistiskt bearbetade artiklar i The 

New York Times och Dagens Nyheter publicerade på omvärldssidor under den valda 

tidsperioden. Sektionerna där artiklarna hämtats har namnen “världen" i Dagens nyheter och 

“world” i The New York Times. Detta utgör totalt 158 artiklar, 62 från Dagens Nyheter och 76 

från The New York Times. Vi har gjort ett medvetet val att inte ha med artiklar som publicerats 

på andra sidor än just dessa, då syftet med uppsatsen är att undersöka vad som publiceras på 

“världen” respektive “world” sidorna. Undersökningen kommer att genomförs genom en 
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kvantitativ innehållsanalys. Krigs- och fredsjournalistik är centrala begrepp i uppsatsen och 

används både för analys och val av syfte och frågeställningar. I krigsjournalistik beskrivs 

konflikter i militära termer som en kamp mellan två parter, där den ena segrar och den andre 

förlorar. Fredsjournalistik är motsatsen och beskriver vad konflikterna handlar om och fokuserar 

på de som söker fredliga lösningar på konflikten.  

 
1.1          Frågeställning och syfte 
Avsikten med denna uppsats är att generera en analys av rapporteringen av Israel- Palestina 

konflikten på Dagens Nyheter “världen” och The New York Times “world” sidor. Sommaren 

2014 var en händelserik och betydelsefull sommar för utvecklingen i den pågående konflikten. 

Bevakningen och rapporteringen var omfattande och det internationella intresset stort. Eftersom 

Dagens Nyheter och The New York Times är Sveriges, respektive USAs  största dagstidningar är 

det av intresse att undersöka hur ovanstående tidningar representerar konflikten (SMI media 

2014 & Online Newspaper 2014). Tyngdpunkten är att granska informationen som når 

tidningarnas läsare. Följande frågeställningar ämnar till att besvara syftet: 

● Hur har Dagens Nyheter och The New York Times rapporterat om konflikten på 

sidorna “Världen” respektive “World” under tidsperioden 1 juni - 31 juli 2014? Den 

första frågeställningens syfte är att undersöka hur de två tidningarna rapporterat om 

konflikten utifrån följande specifika aspekter: terrorhandlingar, civila offer, historiska 

och framtida händelser samt rubrik- och fotoval. Studien sträcker sig endast över en 

begränsad tidsperiod som omfattar två månader och har begränsats till Dagens Nyheters 

“Världen” och The New York Times “World” sidor. Detta innebär att vi inte kommer 

kunna generalisera tidningarnas totala rapportering från konflikten. Frågeställning ett har 

istället utformats för att ge en inblick i hur rapporteringen ser ut under två betydande 

månader i konfliktens utveckling.  

● Har de valda artiklarna krigs- eller fredsjournalistiska influenser? Frågeställning två 

undersöker huruvida tidningarna använder sig av ett krigs- och/eller fredsjournalistiska 

perspektiv. Det är svårt att ge en entydig definition om artiklarna är skrivna utifrån krigs- 

och/eller fredsjournalistika perspektiv. Det är inte heller vår avsikt. Istället vill vi i den 
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här uppsatsen ge en beskrivning av de två journalistiska genrerna och diskutera hurvida 

tendenser av de hittas i artiklarna. För att utföra detta kommer vi utgå från forskarna 

Fogelberg(2004) samt Galtungs (2002) definitioner av krigs- och fredsjournalistik. Vi har 

utformat en tabell (se figur 4-1) med de två forskarnas definitioner för att kunna utföra 

analysen. 

● Vilka likheter och olikheter finns i de två tidningarnas rapportering? Frågeställning 

tre syftar till att jämföra de de två tidningarnas rapportering. Jämförelsen sker av 

resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen, då statisktiken som framgår för varje 

variabel jämförs. Då The New York Times och Dagens Nyheter publiceras i USA 

respektive Sverige, två länder med skilda ekonomiska, politiska och historiska 

förutsättningar, finns anledning att tro att rapporteringen skiljer sig.  

Vi ämnar likaså ta reda på tidningarnas fokus utifrån bevakning och rapportering. Detta ska 

granskas genom variabler rörande civila offer, terrorhandlingar, historiska händelser, framtida 

aspekter, foto och rubrikval. 

 
1.2.  Material och avgränsningar 
Artiklarna har hämtats från databasen Retriever som är Nordens ledande leverantör av 

mediebevakning, verktyg för redaktionell research, medieanalys och företagsinformation 

(Retriever 2014). Materialet till undersökningen består endast av artiklar publicerade på Dagens 

Nyheters “Världen” och The New York Times “World” sidor. Detta betyder att artiklar 

publicerade på samtliga andra sidor medvetet har sållats bort. Detta innefattar bland andra 

sidorna sport, kultur, resor och livsstil i Dagens Nyheter och sidorna technology, opinion, 

science, arts och travel i The New York Times. Vi ansåg att artiklar på dessa sidor var 

ovidkommande material för vår specifika studie, då artiklar på till exempel kultur eller 

sportsidorna sällan direkt berör konflikten i fråga. Även materialet publicerat på debatt och 

ledarsidor har medvetet tagits bort. Detta då ledare och debattartiklar är argumenterande texter 

som ska representera en skribents tolkning (Larare.at 2014). Vi har en tanke om att artiklar 

publicerade på “Världen” respektive “World- articles” sidorna bör vara mer objektiva, och att 

läsaren förväntar sig att artiklarna är värderingsfria och nyhetsjournalistiskt bearbetade. 
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I valet av variabler har vi avgränsat oss till frågor rörande terrorhandlingar, civila offer, rubrik 

och foto. Exempel på en variabel som vi uteslutit är “gynnar artikeln något av områdena?”. Vi 

har valt bort den på grund av att denna variabel skulle sänka reliabiliteten av undersökningen då 

det är svårt att vara precisa och konsekventa i svaret. Vi har även uteslutit variabler som 

undersöker om artiklarna handlar om andra ämnen än terrorism, så som exempelvis kultur eller 

politik. Vi har inte heller granskat vilken befattning eller ämnesanknytning intervjupersonerna 

har. Dessa variabler skulle dock vara användbara för framtida studier i ämnet.  

Ytterligare en avgränsning är att vi bara har använt oss av sökorden “israe-” och “paletin-” när vi 

sökt efter artiklar på “Världen” respektive “World- articles” sidorna. Detta har underlättat för 

insamlingen av materialet, men kan ha bidragit till att studien gått miste om ett fåtal  artiklar som 

är relevanta för undersökningen. Detta val av avgränsning kan ses som en brist i vår 

undersökning som vi är medvetna om, och återkommer till i  7.3 Metoddiskussion. 

 
1.3 Disposition 
Denna uppsats är fördelad i sju stycken huvudkapitel. Inledningen (kapitel 1) ger en introduktion 

till ämnet. I kapitel två preciseras uppsatsens syfte och avgränsning. I bakgrundskapitlet (kapitel 

3) beskrivs Israel-Palestina konfliktens komplexitet, en presentation av de valda tidningarna ges, 

samt en inblick till Sveriges och USAs relationer till konflikten. Efter det framförs ett avsnitt om 

tidigare forskning (kapitel 4) följt av teoriavsnittet (kapitel 5) innehållande presentation av de 

teorier som kommer att användas. Detta följs av metodavsnittet (kapitel 6) som presenterar vald 

metod. Efter en redogörelse för valda variabler redovisas studiens resultat och analys (kapitel 7), 

där resultaten jämförs med teorier och tidigare forskning. I den avslutande diskussionen (kapitel 

8) presenteras diskussioner kring resultaten, svaren på uppsatsens frågeställningar, samt 

reflektioner över studiens generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med reflektioner kring framtida 

forskning. 
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2.         Bakgrund 

 
I bakgrunden ges en presentation av Israel- Palestina konfliktens komplexa historia. Därefter 

kommer information om Dagens Nyheter och The New York Times, Sveriges och USAs relation 

till konflikten samt en definition av de två ländernas mediesystem. Kapitlet avslutas med en 

tidslinje över betydande händelser det rapporterades om sommaren 2014.  

 
 
 
2.1 Israel- Palestina konflikten 
Israel-Palestinakonflikten är komplex och svår att förstå utan historisk kännedom. En central 

fråga kring konfliken är vem har äganderätt till det konfliktdrabbade området. Både palestinierna 

och israelerna har starka religiösa och historiska band till marken. Jerusalem i synnerhet varav 

detta är en av huvudorsakerna varför konflikten pågått så länge (Globalis, 2013). Judar drevs ut 

från området redan runt år 70 efter Kristus, och blev då utspridda över hela Europa och 

Mellanöstern. I många år blev de nekade tillgång att återvända, medan de i sina nya länder ofta 

utsattes för förföljelse och övergrepp. Efter andra världskriget beslutade FN att världens judar 

skulle få tillgång till en egen stat, och utropade år 1948 staten Israel (Wibeck, S. 2010: 21). 

Efterföljande krig resulterade i att hundratusentals palestinier flydde eller tvingades bort från sina 

hem. När kriget slutade i januari 1949 lade Egypten beslag på Gaza och Jordanien ockuperade 

Västbanken.  

 

I det så kallade sexdagarskriget år 1967 lade Israel även beslag på Gazaremsan och Västbanken 

och ockuperade därmed samtliga palestinska områden och upprättade bosättningar (Wibeck, S. 

2010:15). Detta påverkade palestiniernas rörelsefrihet betydligt, då de tvingades genomgå 

kontrollposter och vägspärrar för att förflytta sig. 2002 påbörjades konstruktionen av den mur 

som sträcker sig långt in på Västbanken och gör delar av landet otillgängligt för palestinierna. 

Muren har fördömts av FN som menar att byggandet av muren strider mot internationell lag. År 

2005 byggde Israel även en mur runt Gazaområdet som gjort att de har kontroll av in- och 

utströmningen av människor samt varor i området. (Globalis 2013) I januari 2006 vann Hamas 

(ett palestinskt politiskt parti och islamisk motståndsrörelse) valet för det självbestämmande 

området Gaza. Både USA och EU klassificerar Hamas som en terrororganisation (Globalis 
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2013). 2008 utlöstes ett krig mellan Hamas och Israel, det så kallade Gazakriget, som slutade 

med att Gaza lades i ruiner.  

Israel har i dagsläget en större bruttonationalprodukt (BNP) än Palestina (Globalis statistik 

2013).  Ett lands BNP är summan av alla varor och tjänster som produceras i området under ett 

år. Israels BNP är i dagsläget 258 217 000 000 USD, vilket innebär en bruttonationalinkomst på 

28 070 USD per invånare. Palestina har i dagsläget ett BNP på 4 015 865 744 och en 

bruttonationalinkomst på 2920 USD per invånare (Globalis statistik 2014).  Även detta spelar 

stor roll i konflikten och tyder på ojämnt fördelade resurser mellan de två områdena.  

För att få ett slut på konflikten har det länge talats om en tvåstatslösning, redan år 1937 kom 

Nationernas Förbund (föregångar till dagens Förenta Nationerna) med förslaget att området 

skulle delas (Wibeck, S. 2010: 15). Idag råder fortfarande en internationell enighet om att vägen 

till fred är en tvåstatslösning, men många faktorer pekar på att detta kan vara ogenomförbart. 

Frågan FN arbetar med är nu istället - vilka alternativa lösningar finns det?  (Wibeck, S. 2010: 

15) 

 
 
2.2 Dagens Nyheter 
Dagens Nyheter utger sig för att vara en oberoende liberal tidning. Dagens Nyheter utgavs första 

gången med Rudolf Wall som grundare och chefredaktör i december 1864. Dagens Nyheter ingår 

i Bonnierkoncernen och är idag Sveriges enda riksspridda morgontidning. Tidningens 

pappersutgåva läses varje vecka av cirka 793 000 personer, medan nätutgåvan DN.se har 

omkring 1,55 miljoner unika läsare i genomsnitt per vecka (Dagens Nyheter 2013). Tidningen 

omsätter ungefär 1,9 miljarder svenska kronor varje år och har kring 580 anställda (Dagens 

Nyheter 2013). Chefredaktör och ansvarig utgivare är idag Peter Wolodarski och tidningen utges 

av AB Dagens Nyheter som är ett dotterbolag till Bonnier AB (Bonnier AB 2014).                                           
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2.3 The New York Times  

The New York Times är en amerikansk dagstidning som grundades av Henry Jarvis Raymond 

och Georg Jones 1851 (New York Times 2014). The New York Times anses idag vara en av 

världens mest prestigefulla tidningar. De har en pappersutgåva på cirka 731 000 exemplar varje 

dag, och en nätutgåva på nytimes.com som läses av cirka 1,13 miljoner dagligen (Beaujon, A. 

2013). The New York Times har cirka 1150 anställa på nyhetsavdelningen (Webcitation 2010).  

Tidningen är ägd av en judisk familj, Sulzberger. Under 1950 och 1960-talet hade tidningen som 

policy att endast låta icke-judiska journalister rapportera om Israel-Palestina konflikten, för att de 

inte skulle kunna bli anklagade för bias i rapportering som främjar den judiska staten. Den 

policyn upphörde att gälla under 1970-talet (Mondoweiss, 2014). 

 

2.4 Sveriges och USAs mediesystem 
Mediesystem är modeller som visar vilka roller media har i ett samhälle. I ett demokratiskt 

samhälle är media en viktig kanal för information och meningsutveckling. Det har gjorts många 

klassificeringar av olika mediesystem, men den senaste som fått genomslag inom 

medievetenskapen kom 2004 och genomfördes av Daniel C. Hallin och Paolo Mancini. I deras 

bok Comparing Media Systems (2004) undersöker de relationen mellan mediesystem och 

politiska system i Nordamerika och Västeuropa. The North Atlantic or Liberal Model är det 

mediesystem som finns i Nordamerika, Irland och Storbritannien. Den karakteriseras av en 

dominans av kommersialiserade medier och marknadsmekanismer. Det är också typiskt för den 

här modellen att tidningarna publicerar artiklar som stöttar landets regering, för att regeringen 

ska bidra med presstöd till tidningarna (Hallin & Mancini 2004:11). Sverige är däremot med i 

The North Central European or Democratic Corporist Model, som omfattar länderna i norra 

Europa. Typisk för modellen är en samverkan av kommersiella medier och medier som är knutna 

till organiserade sociala och politiska grupper (Hallin & Mancini 2004:11). Dessa två modeller 

har flera likheter. Länderna som ingår i modellerna har en gemensam västerländsk kultur och 

politisk historia, samt delar en liknande ekonomisk utveckling (Hallin & Mancini 2004:6). Den 

största skillnaden är dock att Nordamerika som ingår i The North Atlantic/Liberal Media Model 

är mer kommersialiserat än norra Europa som ingår i The North/central European or Democratic 

Corporist Model (Hallin, C. & Mancini, P. 2004:203) 
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2.5 Sveriges relation till Israel och Palestina 

Efter Sveriges regeringsbyte i september 2014 bestämde koalitionsregering med 

Socialdemokraterna i spetsen och Stefan Löfven som ledare, att Sverige skulle bli det första 

landet i Västeuropa att erkänna Palestina som egen stat (Socialdemokraterna 2014). Sverige är en 

av de största europeiska givarna av bistånd till Palestina och det svenska stödet syftar främst till 

att främja ett demokratiskt palestinskt statsbyggande (Regeringen 2014). Europeiska Unionen 

och Sverige har länge arbetat med att finna en fredlig och hållbar lösning på konflikten 

(Regeringen 2014). Enligt Sveriges myndighet för säkerhet har Sverige ett stort engagemang för 

det palestinska statsbyggandet, med målet att Palestina ska bli en självständig och demokratisk 

stat som kan samleva med Israel i fred och säkerhet. Sverige och Israel har regelbundna politiska 

kontakter och brett utbyte inom bland annat handel, kultur och forskning. Sverige har ambassad i 

Tel Aviv och Israel har en ambassad i Stockholm (Säkerhetspolitik 2014). 

 
2.6 USAs relation till Israel och Palestina 
USA erkände officiellt Israel som stat den 9 maj 1948 (Wibeck, S. 2010: 29). De har inte erkänt 

Palestina som stat och det amerikanska utrikesdepartementet menar att Sveriges erkännande av 

Palestina i dagsläget var förhastat (Omni.se 2014). USA har ofta tagit Israels sida och nuvarande 

president Barack Obama uttalade den 18 november 2012 att USA hoppas på en fredlig lösning 

på konflikten, men försäkrade att USA fortsätter stödja Israel (Sveriges Radio 2012). 

Mellanöstern har länge varit ett politiskt och ekonomiskt betydelsefullt område för USA och 

ngen annan makt har i modern tid kunnat påverka mellanöstern i samma utsträckning. (SVD 

2012). USA har gett bistånd till Israel sedan början av 1950-talet, mycket på grund av att USA:s 

stora population av judar (Monikander , K. 2005). År 2011 accepterade FNs organisation för 

utbildning, vetenskap och kultur (förkortas Unesco, av det engelska namnet United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) Palestina som medlem, något som stärker 

Palestinas kamp att bli en egen stat i internationella sammanhang. Till följd av detta valde USA i 

protest att stoppa sitt ekonomiska bistånd till organisationen (Globalis 2013). 

 
2.7 Tidslinje för händelser relaterade till konflikten juni-juli 2014  
Juni och juli 2014 var som tidigare nämnt två händelserika månader. En förnyad väpnad konflikt 

mellan  Hamas och Israel inleddes i slutet av juni då två israeliska ungdomar kidnappades och 

mördades. Israel svarade med en stor operation på Västbanken (Ormestad, C. 2014). Senare 
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under sommaren kidnappades en palestinsk pojke i Jerusalem och brändes levande. Hamas i 

Gaza ökade raketbeskjutningen in i Israel och Israel inledde den 8 juli sin militära kampanj 

"Operation Protective Edge" mot Gaza för att få ett slut på raketattackerna (Tait, R, 2014). 

Följande tidslinje förtydligar viktiga datum. Den har komponerats utifrån vad som rapporterats i 

Dagens Nyheter och The New York Times under tidsperioden 1 juni till 31 juli 2014.  
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*Kompletterande information till tidslinjen: 

Den 72-timmars långa humanitära vapenvilan bröts redan morgon efter, den 1 augusti, när 

palestinska militärer anföll israeliska soldater som förberedde sig för att förstöra en tunnel nära 

staden Rafah i Gaza. Två israeler dödades och Israel svarade med ett angrepp på staden Rafah. 
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3. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras en kartläggning av ett urval tidigare forskning inom konflikt- 

rapportering som används i vår uppsats. 

 
 

Ett flertal forskningsstudier har gjorts som kan kopplas till denna uppsats. Studierna har hittats 

via databasen DiVa, det digitala vetenskapliga arkivet för Uppsala universitet. Höstterminen 

2006 presenterades en studie av Elmira Bavel och Irini Siga vid Göteborgs Universitet som 

undersökte Göteborgpostens rapportering från Israel- och Palestinakonflikten i samband med 

Osloprocessen. Genom en kvalitativ textanalys undersökte uppsatsen hur Göteborg-posten 

värderade och framställde nyheter från Israel- Palestinakonflikten under Osloprocessen (Bavel & 

Siga 2006:2). I studien använder de sig av Fogelbergs (2004) definitioner av krigs- och 

fredsjournalisttik. Vi har funnit många likheter mellan våra studier, då huvudfokus i de båda 

forskningarna är att se hur Israel- Palestina konflikten framställts i medier. Vi har dock använt 

oss av olika metoder för att undersöka detta. Av Bavel & Sigas (2006) studie kan vi lära oss hur 

man kan använda sig av olika metoder för att  utföra en analys över hur en konflikt rapporteras i 

media.  

Ytterligare en studie med likheter med vår är Matilda Wennerholms uppsats från 2014. Hon har 

utfört en diskursanalys utifrån The New York Times och Dagens Nyheter nyhetsrapportering av 

krisen i Ukraina. Frågorna som besvaras i studien är hur rapporteringen i artiklarna under en 

utvald vecka sett ut, utifrån teorier om gestaltning, personifiering och narrativ. Det görs 

dessutom samtidigt en jämförelse mellan tidningarna för att skilja ut likheter eller skillnader i 

deras rapportering, samt för att undersöka om ländernas nationella intressen syns i texterna.  

Även denna uppsats har många likheter med vår, då syfte och frågeställningar även här påminner 

om de som presenteras i denna uppsats. Det som markant skiljer vår studie från Bavel & Sigas 

(2006) samt Wennerholms (2014) är metodvalen, då båda de nämnda studierna utförts med 

kvalitativa metoder. Med detta som bakgrund anser vi att vår undersökning kommer att ha en 

plats inom forskningen då vi inte har kunnat återfinna den vinkel vi har valt för uppsatsen gjord 

med en kvantitativ innehållsanalys. 
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4. Teori 

 
I detta avsnitt kommer de teorier som används i uppsatsen presenteras. Teorierna kommer sedan 

att fungera som en grund till alla frågor och analyser som framförs. Den utgångspunkt som 

teorikapitlet vilar på är att medierna har en viktig roll i samhället och därmed även i krig, 

konflikter och opinionsbildning. 

 
 
 
4.1 Krigs- och fredsjournalistik 
 
 Karin Fogelberg har skrivit boken Reportrar på Plats (2004), som handlar om krigsjournalistik 

från år 1960 och fram till 2001. Fogelberg definierar krigs- och fredsjournalistik på följande vis: 

“I krigsjournalistik beskrivs konflikter som en kamp mellan två parter, där den ena 

segrar och den andre förlorar. Inom denna journalistik använder sig medierna ofta 

av ett ”vi” och ”de”-perspektiv. Fredsjournalistiken fokuserar däremot på att 

beskriva vad konflikterna handlar om, och har en önskan att skapa förståelse för 

dess bakgrund och fokuserar på de som söker fredliga lösningar på konflikten” 

(Fogelberg 2004:33). 

Fredsjournalistiken vill att journalister i sin konfliktbevakning aktivt ska söka efter olika 

fredsalternativ och skildra dessa. Det handlar således inte om att beskriva konflikten som en strid 

mellan två parter, utan att just skildra den komplexa verkligheten som finns kring en konflikt. 

Utgångspunkten i fredsjournalistiken medför att journalister ständigt måste analysera vilka 

konventioner och värderingar som styr deras arbete (Lynch, J. 2005). Ytterligare en känd 

forskare inom ämnet är den norska freds- och konfliktforskaren Johan Galtung (2002) som ställer 

sig kritiskt till hur krig framställs inom journalistiken. Galtung menar att medierna har en 

tendens att omänskliggöra fienden genom att låta huvudfokus ligga på händelserna i kriget 

snarare än det politiska sammanhanget och följder av ödeläggande mänskliga konsekvenser 

(Galtung, 2002: 259). Utifrån krigsjournalistik beskrivs konflikten i militära termer och som en 

kamp mellan två parter, vilket slutligen leder till en avhumanisering av den ena parten. Istället 
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för krigsjournalistik förespråkar Galtung fredsjournalistik, som även han, precis som Fogelberg, 

definierar som raka motsatsen till föregående. Denna typ av journalistik skildrar båda parters 

sanningar och osanningar, samt fokuserar på beskrivningar av vad konflikten handlar om, dess 

rötter och fredliga utvägar.   

Galtungs främsta utgångspunkt är att medierna idag utövar en typ av krigsjournalistik som 

försvårar fredsprocesser och konfliktlösning. Detta beror på att medierna i många fall blir 

propagandiska språkrör för konfliktens parter. På så sätt kan dessa inte utgöra ett alternativt 

forum för nyanserade och mångsidiga synsätt som är nödvändiga för att möjliggöra freds- och 

konfliktslösningar (Kempf & Loustarinen 2002:259).  Galtung använder ytterligare en definition 

för krigs- och fredsjournalistik, “the high road” och the “low road.” Precis som i krigs och 

fredsjournalistik grundar sig skillnaden i hur själva konflikten framställs, dess bakgrund och dess 

fredliga förändring, eller om fokus ligger på det våldsamma efterspelet av den ursprungliga 

konfliktens rötter. 

“The high road and the low road, depending on whether the focus is on the conflict and its 

peaceful transformation, or on the metaconflict that comes after the root conflict, created by 

violence and war, and the question of who wins. Media even confuse the two, and talk about 

conflict when they mean violence”. (Kempf & Loustarinen 2002:259) 

“The high road”, eller fredsjournalistik, fokuserar på hur konflikter kan förändras till det bättre, 

trots att det finns hot om våld, genom att beskriva möjligheterna till fredliga lösningar. “The low 

road”, eller krigsjournalistik, dominerar i media. Parterna framställs som stridande där resultaten 

redovisas i form av detaljerade rapporter om antal offer, raserade byggnader, framfarter eller 

landvinningar (Galtung 2002:259). Han menar att denna typ av journalistik har en tendens att 

rapporteras på samma sätt som sportjournalistik, där fokus understryker vikten av att vinna 

(Galtung, 2002: 259-260). Om “the high road” istället används, menar Galtung  (2002:259-260) 

att det är möjligt att vinkla en konflikt på samma sätt som med hälsojournalistik. I en 

hälsoartikel, som exempelvis handlar om en cancerpatient, skulle stor vikt läggas på möjliga 

bidragande orsaker till cancern, möjliga åtgärder samt förebyggande av sjukdomen. I stället för 

att fokusera på våld och negativa händelser i konfliktrapportering menar Galtung att 
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krigsjournalistik borde framställas på ett lika mångsidigt sätt som hälsojournalistik. Detta för att 

uppnå en mer sanningsenlig rapport kring konflikten.  

Vid användandet av teorierna om krigs- och fredsjournalistik kommer en kombination av 

Fogelbergs (2004) och Galtungs (2002) definitioner användas. För att kunna urbena olikheter 

mellan teorierna presenteras resultatet i tabellform i figur 4-1. De teman som redovisas i tabellen 

kommer vara grundläggande för analysen av resultatet. 

Fredsjournalistik                                                      Krigsjournalistik 

Fogelberg  :  
● Fokuserar på att beskriva vad 

konflikterna handlar om 
● Önskan att skapa förståelse för 

konfliktens bakgrund 
● Fokuserar på de som söker fredliga 

lösningar på konflikten och är 
opartiska 

 

Fogelberg :  
● Fokus på konfliktarena och seger 

● Kamp mellan två parter, där den ena 
segrar och den andre förlorar. 

● ”Vi” och ”de”-perspektiv 
● Direktrapportering där det är vanligast 

att militära erfarenheter skildras 
 

Galtung: 

● Rapporterar om alla kontexter kring 
konflikten 

● Skildrar båda parters sanningar och 
osanningar 

● Fokuserar på beskrivningar av vad 
konflikten handlar om 

 

Galtung: 

● Fokus ligger på hur viktigt det är att 
vinna 

● Omänskliggöra fienden.  
● Skiljer ”vi” från ”de” 

● Försvårar fredsprocesser och 
konfliktlösning. 

● huvudfokus ligger på händelserna i 
kriget snarare än det politiska 
sammanhanget och mänskliga 
konsekvenser 

Figur 4-1 
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4.2 Genredimensioner inom krigsjournalistik 
Som tidigare nämnt beskriver krigsjournalistik konflikter som en kamp mellan två parter och 

använder sig ofta av ett ”vi” och ”de” perspektiv. I boken Reportrar på plats (2004) fördjupar 

författaren Fogelberg definitionen av krigsjournalistik och beskriver grunddragen utifrån 

följande fyra genredimensioner: 

Genredimension nr 1: De skildrade erfarenheterna ligger till grund för innehållet i 

krigsrapportering. Det är i huvudsak militära eller civila erfarenheter som det skrivs om. I 

direktrapportering är det vanligast att militära erfarenheter skildras, medan reportage brukar ha 

med båda gruppernas erfarenheter. I de enstaka fall som det inte rapporteras om militärer eller 

civila, är det ofta politiska eller opinionsmässiga artiklar som framkommer, som även de tillhör 

krigsjournalistiken. 

Genredimension nr 2: Militära handlingar skildras oftast med väldigt lite fokus på vad som sker 

eller skett precis här och nu, medan skildringar med fokus på civila ofta skildras med konkreta 

exempel på människoöden i mer omfattande tidsperioder. I direktrapporteringen är kortare 

tidsperioder dominerande, medan de i ett reportage kan variera. Hon använder uttrycket “snäva 

tidsrum” och menar då den typ av journalistik som ger raka och händelseorienterade berättelser, 

som kan besvara allmänna frågor som vad, vem, var, när. “Längre tidrum” innebär däremot att 

det finns större utrymme för analyser och tolkningar av krigen, det vill säga att frågan varför kan 

användas samt frågan om vilka konsekvenser krigets händelseförlopp har. Enligt Fogelberg 

beskrivs krigshändelser kortfattat när tidrummen det har rapporterats ifrån är korta, medan 

orsaker och konsekvenser till en konflikt rapporteras mer noggrant när tidrummen är längre. 

Genredimension nr 3: Hur en journalist betraktar en konflikt är avgörande för hur konflikten 

skildras. För krigsjournalistiken är vän- och fiendebilder centrala för de tolkningar som görs. 

Berättandet görs ofta med någon form av inkännande lojalitet med en av parterna, och ibland 

med samtidigt avståndstagande mot de andra. Rapportering där det finns ett tydligt “vi” och 

“dem” gör texten mer entydig och därmed mer lättförståelig än om en fiendebild inte pekas ut. 
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Genredimension nr 4: Den journalistiska arbetsprocessen är oftast dold inom krigsjournalistik. 

Hon menar att krigsjournalistiken har en tendens att presentera berättelser om krigens verklighet 

utan någon problematisering över att den verklighet som framställas kan tolkas och förstås på 

olika sätt (Fogelberg 2004:274-276). 

 
4.3 Medias roll som opinionsbildare  
Opinionsbildning handlar om relationen mellan ”världen utanför och bilderna inne i våra 

huvuden” (Petersson & Carlberg, 1990). Enligt Jesper Strömbäck, författaren av boken Makt och 

medier (2000), handlar opinionsbildning om de kollektiva erfarenheterna som förmedlas via 

medierna. Dessa har stor betydelse för vår bild av den politiska verkligheten och därmed grunden 

för våra politiska attityder (Strömbäck, 2000:125). Journalister som är påverkade av externa 

faktorer som bakgrund, sociala kontexter och liknande, kan påverka innehållet i de texter som de 

skriver. Detta kan i sin tur påverka allmänhetens opinioner av exempelvis den konflikt det skrivs 

om. Eftersom en artikel kan definiera både konfliktens bakgrund, aktörerna, förloppet och krigets 

gång, så har den en stor betydelse för det samhället där artiklarna publicerats, och även 

invånarnas åsikter. De skildringar av konflikter som förmedlas via medier har konsekvenser för 

omvärldens förståelse, kunskaper och ställningstagande (Fogelberg 2004:7). Mediernas roll 

under krig och konflikter berör förhållandet till publik och skapandet av opinion, och är därför 

väldigt viktig. Vad gäller konflikten kan vi även se att många medier mottagit kritik för deras 

oförståelse för hur de rapporterar (Siga, I. & Bavel, E. 2006).  

Figur 4-2. Nyhetsmedier i relation till andra informationsmedier. 
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Figus 4-2 är tagen från boken Omvärldskonflikter i journalistik och forskning av Johan Carlsson 

(1995) och illustrerar nyhetsmedier i relation till andra informationsmedier och 

samhällsinstitutioner som formar omvärldsbilder. Trots att modellen är från 1995 är den relevant 

då den visar att nyheter är spelar en viktig roll i hur vi formar våra världsbilder. Tillsammans 

med andra informationsmedier och institutioner som formar världsbilder, bland andra 

utbildningsinstitutioner, kyrkor, familj och arbetsplatser (Carlsson, J. 1995:52). Om medierna är 

påverkade av det landet där de publiceras (till exempel politiskt) kan det påverka utbudet hos 

mediet. Något som inte tar plats i modellen är sociala medier, som idag starkt influerar vårt 

nutida samhälle. Kopplingen mellan dessa sociala medier och nyheter blir allt viktigare, och 

detta påverkar också dagens opinionsbildning (Persson, S. 2014). Eftersom vi inte studerar 

sociala medier i den här undersökningen kommer vi bortse från just detta fenomen. Dock är det 

bra att ha i åtanke. Även Simon Cottle (2006) berör ämnet om opinionsbildning när han i boken 

Mediatized conflict tar upp att journalister påverkas mycket av redaktionella och institutionella 

villkor. Han menar att reportrar inte skriver texter som målar utanför redaktionens linjer, eller 

som riskerar skapa kontrovers på nyhetsredaktionen. Detta innebär att nyhetsartiklarna oftast 

påverkas av de politiska och ideologiska ståndpunkter som redaktionen står för. De ideologiska 

ståndpunkterna hänger i sin tur ofta samman med den politik som råder i det landet där tidningen 

publicerats (Cottle 2006:37). Externa aktörer kan även påverka vad som blir en nyhet och får ta 

plats i media. Det i sin tur påverkar vad läsarna får för information, som i sin tur leder till 

allmänhetens opinionstagande (Lindholm, J. 2007). Detta kan förklaras med ett exempel; en 

amerikansk journalist som är uppvuxen med specifika värderingar kan, medvetet eller 

omedvetet, påverka det den skriver i The New York Times. De som sedan läser det skrivna tror 

kanske på det den läser – och har därmed skapat sig en opinion utifrån artikeln. När det handlar 

om krig är det således extra viktigt att hålla detta i åtanke innan man skapar sig en åsikt om 

konflikten.  

 
4.4 Dagordningsteorin  
Som tidigare nämnt handlar opinionsbildning om relationen mellan världen utanför och bilderna 

inne i våra huvuden eller annorlunda uttryckt “makten över tanken” (Petersson & Carlberg, 

1990). Allt som går genom medier förvandlas på vägen innan det når oss som mottagare. Detta 

gör att vi genom medier inte kan uppleva verkligheten utan endast delar av den (Strömbeck, 

2000:172). Utefter dessa tankar formulerades dagordningsteorin eller “agenda-setting”. På 1960-
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talet betraktades journalistiken som “maktlös”. Tillexempel trodde man inte att det spelade 

någon större roll för allmänheten huruvid en nyhetshändelse blev publicerad eller inte. År 1967 

satt några lärare från University of California, Los Angeles (UCLA) och diskuterade hur stor 

genomslagskraft en nyhetshändelse har, utifrån hur mycket plats nyhetshändelsen får i medierna 

(Eriksson 2006). Denna diskussion ledde till studien “The Agenda-Setting Function of Mass 

Media” som utfördes av Maxwell McCombs och Don Shaw, i samband med det amerikanska 

presidentvalet i 1968. Studiens syfte var att ta reda på om väljare i samhället Chapel Hill i North 

Carolina genom sin användning av medierna skapade sig en uppfattning om vilka frågor som var 

viktiga för samhället. De metoder som McCombs och Shaw använde sig av var innehållsanalys 

och intervjuer. De som intervjuades var medborgare som ännu inte bestämt sig vem de ska rösta 

på. De blev tillfrågade vilka frågor de ansåg var de viktigaste och mest intressanta i valet, 

därefter rangordnades frågorna efter de svar som förekom oftast. Ett kodschema användes för 

innehållsanalysen, och det som kodades i undersökningen var de nyheter som var de viktigaste 

för väljarna. De frågorna som rangordnades högst i dagordningen under den amerikanska 

valkampanjen i 1968 var lag och ordning, ekonomi, utrikespolitik, medborgerliga rättigheter och 

den allmänna välfärden. Rangordningen mellan nyhetsmediernas dagordning och medborgarnas 

dagordning var nästan den samma. De frågorna som hade fått mest uppmärksamhet och utrymme 

i nyhetsmedier var också de frågorna medborgarna ansåg vara de viktigaste. Resultatet talade för 

mediernas makt över dagsordningen (McCombs 2004:27–28).  

Dagordnigteorien är idag spridd över hela världen och teorin ses som den mest använda inom 

kommunikationsforskningen (Eriksson 2006). Enligen Jesper Strömbäck författare av boken 

Makt medier och samhälle (2009) är den historiska betydelsen av teorin mycket viktig. Teorin 

bidrog till att föreställningen om de maktlösa medierna på 1960-talet ersattes av föreställningen 

om de mäktiga medierna. Genom att vi använder medier för att ta redo på det senaste som har 

hänt i nyhetvärlden, bidrar medierna till att organisera våra erfarenheter och upplevelser av 

verkligheten. Strömbäck ger följande exempel (2009:102): Om medierna ägnar stor 

uppmärksamhet åt klimatförändringarna men sällan uppmärksammar ett förtryck mot kurder i 

Syrien, är sannolikheten stor för att människor kommer att tycka att klimatförändringarna är en 

viktigare fråga än kurdernas situation i Syrien (Strömbäck 2009:102). 
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4.5 Narrativitet och nyhetsvärdering 
I boken The Language of the News, av Martin Conboy (2007) framförs begreppet Narrativitet 

och nyhetsvärdering som syftar på hur medierna strukturerar sina nyheter för att fånga läsarnas 

uppmärksamhet. Bilder, rubrik och ingress har syftet att göra just detta; ge materialet så stor 

uppmärksamhet som möjligt. Det som läses först är ofta det som gör störst intryck på läsaren och 

vikten av bild och rubrik blir då tydlig. All nyhetsrapportering står i relation till mediernas 

narrativitet och artikeltexter är framställningar av en händelse (Conboy 2007:141). Det är ofta 

möjligt att märka att ett lands nationella intresse och ideologi reflekteras i nyhetstexter, både 

struktur och stilmässigt. Ett exempel på det här är att inrikesnyheterna nästan alltid kan hittas 

före utrikessidan i tidningar (Conboy 2007:150). En nyhet ska vara aktuell och desto mer läsaren 

kan relatera till nyheten, och ju närmare läsaren är där händelsen inträffat, desto intressantare är 

den. Detta kallas med ett annat ord närhetsprincipen (Mediekompass 2014). Ett exempel på detta 

är hur stor nyhet tsunamikatastrofen blev i svensk media 2004. I Acheprovinsen i Indonesien 

omkom samtidigt 200 000 personer, men det fick inte alls lika omfattande medieutrymme, då det 

inte är ett turistmål för svenskar och därav känns mer avlägset (Mediekompas 2014). 

Närhetsprincipen kan även gälla i olika kulturer. En händelse som hänt i ett västerländskt 

samhälle är ofta av större nyhetsvärde än icke-västerländska nyheter. Ett mord i Europa får oftast 

mer uppmärksamhet i svenska dagstidningar än massmord i Afrika. Det beror på att det är lättare 

för läsare att ta till sig och förstå det som händer nära än det som sker långt borta (Mediekompass 

2014). Detta kan relateras till Israel- Palestina konflikten då Israel är ett “västerländskt” område. 

Den israeliska kulturen kan identifiera sig med den västerländska, då många av de judar som bor 

i Mellanösten härstammar från Europa och USA. Den palestinska kulturen identifierar sig 

däremot som arabisk då den har sina rötter i Mellanöstern. 

 
4.6 Förenkling av konflikten 
Konflikter är i allmänhet väldigt komplexa, och i synnerhet den konflikten som behandlas i den 

här uppsatsen, som därför kan ses som ett typexempel på hur nyheter måste reduceras för att bli 

förståeliga. Journalister kan ha en tendens att koppla konflikter till specifika personer. Detta görs 

också för att läsaren enklare ska kunna förstå och relatera till den beskrivna konflikten. Att 

vinkla, för att tydliggöra, är vanligt förekommande hos medierna vid journalistiskt berättande 

(Nord & Strömbäck 2012:267). Ett exempel på detta kan finnas i en studie av Graham Murdock, 

som presenteras i boken Mediatized conflict, där Murdock studerat en demonstration i London 



 
27 

under Vietnamkriget. Han menar att medierna i detta fall fokuserade på att berätta om 

demonstrationerna och alla personer som var inblandade, istället för att berätta vilka politiska 

åsikter demonstranterna faktiskt hade. Demonstrationen blev på så sätt snarare beskriven för sin 

storlek än för den faktiska anledningen till varför människorna demonstrerade (Cottle 2006: 35). 

Ytterligare en förenkling som förekommer inom konfliktrapportering är att de som personifierar 

en konflikt oftast utgör varandras motsatser. En part beskrivs som offer, medan den andra som 

angripare. Detta leder bland annat till att de två parterna tilldelas olika identifikationsmönster 

som gör karaktärsdragen lättare att känna igen (Nord & Strömbäck 2002:48). Martin Conboy 

bekräftar även detta i boken The Language of the News, och beskriver det som att de 

typkaraktärer som funnits i sagor genom historien också skapas i journalistiska berättelser. Några 

exempel på detta kan vara hjältar och skurkar eller förövare och offer (Conboy 2007:142). 

Graham Murdock kopplar även personifieringen till nyhetsobjektivitet. Han menar att 

journalistiken kan hävda sig vara objektiv då den faktiskt bara rapporterar om händelserna i sig 

och de inblandade personerna. Men själva valet att rapportera om en speciell händelse, och inte 

åsikterna, gör att nyhetsrapporteringen blir ensidig och onyanserad (Cottle 2006:36). En av 

anledningarna till att två parter personifieras i ett krig kan också vara den pressen journalister 

känner på att följa de normer som finns för att få deras arbeten publicerade. Murdock citerar en 

reporter som förklarar: 

 

“Ingen journalist jag har träffat skriver något han redan vet kommer bli bortklippt. Vad 

skulle då vara poängen?” Om journalisten har en historia han vet kommer orsaka 

kontroverser i nyhetsredaktionen, klipper han eller hon hellre bort saker från historien 

för att försäkra att den blir accepterad” (Cottle 2006:37). 
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5. Metod 
 

Under detta avsnitt kommer den metod som ska användas i uppsatsen att presenteras. Först ges 

en närmare beskrivning av den forskningsmetod som använts till uppsatsen, kvantitativ 

innehållsanalys. Därefter beskrivs en sammanfattning av hur processen av en kvantitativ 

innehållsanalys kan gå till. Kapitlet avslutas med en definition av variablerna.  

 

5.1 Metodval 

För att kunna besvara vårt syfte och frågeställningar har vi valt att utföra en som en kvantitativ 

innehållanalys. En kvantitativ innehållsanalys behandlar ett stort antal analysenheter och 

tillskriver dess frekvens och omfång likvärdig vikt för en analys. För att kunna få en översiktlig 

bild av rapportering under den valda tidsperioden anser vi att en kvantitativ innehållanalys är en 

passande metod för studien.  

 
5.2 Kvantitativ innehållsanalys 
En kvantitativ innehållsanalys är en undersökning av material som baseras på likvärdiga och 

därmed jämförbara uppgifter (Esaiasson 2012:197). Metoden kan ge svar om förekomsten av 

olika typer av innehållsliga kategorier i ett material. Metoden är användbar när syftet är att ta 

reda på hur frekvent olika kategorier förekommer och hur mycket utrymme kategorierna får 

(Esaiasson 2012:197). När det gäller frekvensen i vår undersökning är syftet att få svar på frågor 

som till exempel hur många gånger Israel respektive Palestina nämns i artiklarna, och hur många 

gånger terrorhandlingar och civila offer nämns. Enligt Esaiasson är en kvantitativ innehållsanalys 

en undersökning av innehåll i någon form av bildmässigt eller som i detta fallet, skriftlig 

framställning av ett material. Den kvantitativa undersökningen baseras på likvärdiga uppgifter 

om så pass många analysenheter att dessa uppgifter kan uttryckas med siffror (Esaiasson 

2012:198). Metoden användsinom såväl statsvetenskap som medie- och 

kommunikationsvetenskap (Esaiasson 2012:199). När en kvantitativ innehållsanalys utförs ska 

man utgå ifrån en datamatris som man fyller med information (Esaiasson 2012:200). Vi delar in 

analysenheten i variabler som vi fyller i kolumner och variabelvärden i rader. Tillexempel är 

“Nämns Palestinska civila offer” en variabel och “1. ja”, “2. nej” variabelvärdet. En översikt 
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över alla variabler finns i vår kodbok (bilaga 2). För att informationsöverföring från 

analysenheter till kodblanketter skall kunna ske i enlighet med undersökningens intentioner 

måste det dessutom finnas klara tolkningsregler och kodningsprinciper  (Esaiasson 2012:201). 

Hur vi har definierat våra variabler framgår  i kodinstruktionerna (bilaga 1) och mera detaljerad 

nedan i stycket 5.2.2 Definition av variablerna. 

 

 

5.2.1 Tillvägagångssätt 

Ekström och Larsson har sammanfattat hur processen av en kvantitativ innehållsanalys kan gå 

till med följande sex punkter: 

 

1.          Definiera forskningsproblemet 

2.          Definiera urvalet 

3.          Definiera variabler och variabelvärden 

4.          Konstruera ett kod schema 

5.          Koda 

6.          Validera och analysera data 

Efter att ha definierat urvalet utförs dessutom en operationalisering. Att operationalisera innebär 

att översätta forskningsfrågor till variabler. 12 olika variabler med tillhörande variabelvärden 

utformades för att samla analysmaterialet. En definition av samtliga variaber finns i bilaga 1. 

Därefter användes variablerna för att utforma en kodbok (bilaga 2). Kodboken används till att 

föra in koderna för respektive variabel. Då vi använde datorprogramet Excel ansåg vi att det 

underlättade att skriva in variabelvärderna direkt i programmet. Vi utformade tydliga 

kodanvisningar för att kunna minimera tolkningsutrymmet. Vi hoppas att detta även underlättar 

för läsaren att följa våra resonemang under analysdelen.  
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5.2.2 Definition av variablerna 
De variabler vi har valt att undersöka i den kvantitativa innehållsanalysen finns inom ramen av 
dessa teman:  

●        Vilket område som nämns flest gånger i artikeln 

●        Bakgrund och framtidsaspekter 

●        Terrorhandlingar 

●        Civila offer 

●        Foto och rubrik 

 I undersökningen har 12 variabler valts ut som fått namnen V1, V2, V3 och så vidare. Vi börjar 

kodningen med att ange ett löpnummer för varje artikel (V1), detta för att veta vilken artikel som 

behandlas. Vi har valt att skilja dessa så att det redan i löpnumret går att se vilken källa som 

artikeln kommer från. Dagens Nyheter har löpnummer 1- +nummer på artikeln och The New 

York times 2- +nummer på artikeln. Datum då artikeln publiceras skrivs med sex siffror (V2), till 

exempel 140601 om artikeln publicerades den 01 juni 2014.  

 

Variabel tre (V3), berör vilket område som nämns flest gånger i artikeln. Genom att använda 

snabbkontrollen cmd+F och därefter söka på orden “israe-” och “palestin-”  får vi fram exakt hur 

många gånger respektive ord förekommer i artiklarna Genom att ta bort den sista bokstaven visas 

även ord med skilda ändelser, som exempelvis palestinsk, palestinier, palestinska. Vi ser inte 

nödvändigtvis att fler omnämningar är positivt eller negativt för det området som nämns flest 

gånger, utan syftet med denna variabel är att se vem som får mest utrymme i artiklarna. 

 

Vi undersöker även två variabler (V4, V5) med syftet att ta reda på vad som nämns om 

konflikten och om den rapporterade händelsens bakgrund och framtidsaspekter finns med. Dessa 

två variabler har namnen “Vad nämns om konflikten?” och “Innehåller artikeln reflektioner 

kring hur den rapporterade händelsens framtidsaspekter ser ut”.  “Vad nämns om konflikten” 

kan besvaras med “Historiska aspekter”, “Det som senast har hänt i konflikten”, “Både 



 
31 

historiska aspekter och det senaste som har hänt”, eller “Inget om konflikten.” Här kommer 

både teorin om Narrativitet och nyhetsvärdering och teorin om  krigs- och fredjournalistik spela 

stor roll, då krigsjournalistik har en tendens att fokusera på det som händer just nu, medan 

fredsjournalistik fokuserar på bakgrund, framtidsaspekter och helhetsbilden av konflikten. I 

variabeln “Innehåller artikeln reflektioner kring hur den rapporterade händelsens 

framtidsaspekter ser ut?” kan artikeln kodas med “Ja” om artikeln innehåller information om 

hur det den rapporterade händelsens framtidsperspektiv ser ut. Exempelvis hur ett problem, en 

handling eller en konflikt kan lösas, eller vilka konsekvenser som följer. Artikeln ska kodas med 

“Nej” om det inte nämns något om framtidsaspekten, lösningen på ett ett problem, en handling 

eller en konflikt ser ut. 

För att erhålla information om hur stor utsträckning terrorhandlingar nämns i artiklarna finns en 

variabel som mäter om terror nämns (V6), och en som undersöker vem det är som utför 

handlingen (V7). Ordet “terror” behöver inte nämnas i artikeln. Vi kommer följa FNs definition 

av begreppet, då terror beskrivs som en åtgärd som utförs i syfte att skada en befolkning, eller 

tvinga en regering eller en internationell organisation att agera eller avstå från att handla (FN 

2013). Detta kan inkludera kidnappning, bombningar, armerade konflikter, eller andra handlingar 

för att  skada den andra parten för ett politiskt, idealistiskt eller religiöst konfliktrelaterat syfte. 

Vi vill även ta reda på vem som beskrivs som den som “utför” terrorn för att kunna se om det 

finns eventuella “förövare/offer” bilder. 

Även temat civila offer utgör en variabel (V8, V9). När civila offer nämns i en artikel anses det 

lättare för läsaren att sympatisera med det området där offren härstammar ifrån. Med civila offer 

menar vi personer som direkt påverkas av konflikten genom att de själva eller anhöriga dödats, 

skadats, kidnappats, eller tillfångatagits som en konsekvens av konflikten. 

Enligt teorin Narrativitet och nyhetsvärdering (Conboy 2007) är första intrycket av en artikel 

viktigt för läsarens opinionsbildning. Därför har vi valt att studera om rubriken är positivt eller 

negativt lagd till de två områdena (V10, V11). Detta för att få med de läsarna som “skummar 

igenom tidningar” eller bara ser rubriker men som också skapar sig en uppfattning av konflikten. 

“Positivt” avser om rubriken är gynnsamt inställd, uppskattande, gillade, välvillig och/eller 
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tillmötesgående för något av områdena. “Negativt” avser om rubriken är ofördelaktig, kritisk, 

avvisande, fientlig och/eller uttrycker missnöje gentemot något av områdena. För att fördjupa 

analysen av det första intrycket så har vi även en variabel som studerar om artikelns tillhörande 

foto skildrar palestinier eller israeler (V12). I avsnittet med rubriken “Bilagor” har vi bifogat en 

mer detaljerad definition av variablerna samt den kodbok som använts. Kodboken är utformad 

utifrån från Esaiassons modell (Esaiasson 2012:205). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
33 

6. Resultat & analys 

 
 

I detta kapitel redogör vi för undersökningens resultat och analyserar det som framkommit. Vi 

redovisar samtliga variabler, jämför de två olika tidningarna för att se skillnader och likheter 

samt jämför med tidigare forskning och teorier. En förteckning över samtliga variabler och hur 

de definierats finns i bilaga 1. 

 
 
 
6.1 Område som nämns flest gånger 
Undersökningens första variabel studerar vilket område som nämnts flest gånger per artikel. 

Nedanför visas ett stapeldiagram som redogör resultatet:  

 

Figur 6-1. 
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Det framgår tydligt att Israel nämnts överlägset flest gånger i båda tidningar. I The New York 

Times fanns ordet “israe-” med flest gånger per artikel i hela 96% av fallen, mot “palestin-” 3%. 

Resultaten från Dagens Nyheter var snarlik då Israe- nämndes flest gånger i 97% av fallen, och 

“palestin-” i påfallande 0%. Vår teori om varför Israel nämns flest gånger är för att just Israel har 

ett högt nyhetsvärde för västerländska medier. Som det tidigare framgått i teorikapitlet, så har 

västerländska områden större nyhetsvärde än icke-västerländska. Den israeliska kulturen kan 

identifiera sig mer med den västerländska, då många av de judar som bor i Mellanöstern 

härstammar från Europa och USA. Den palestinska kulturen identifierar sig däremot som 

arabisk. Det faktum att både Dagens Nyheter och The New York Times så pass frekvent nämner 

Israel oftare än Palestina, skulle alltså kunna ha med närhetsprincipen att göra. Ytterligare en 

orsak till de stora skillnaderna i antal omnämningar i bägge tidningar, kan vara faktum att 

Palestina inte är en erkänd stat för många nationer. De handlingar som rapporteras från den 

palestinska sidan handlar egentligen ofta om Hamas, och omnämns också därefter. Om Dagens 

Nyheters antal omnämningar ändrats efter Sveriges erkännande av Palestina, två månader efter 

att den sista artikeln som använts i den här undersökningen publicerats, skulle vara en intressant 

framtida studie. 

 
6.2 Vad som nämns om konflikten 
Den här variabeln har som syfte att mäta nivån på de två tidningarnas krigs- och 

fredsjournalistik. Enligt Johan Galtung har medierna en tendens att låta huvudfokus ligga på 

händelserna i kriget snarare än det politiska sammanhanget och mänskliga konsekvenser. Detta 

är ett exempel på krigssjournalistik. Fredsjournalistik beskriver däremot vad konflikten handlar 

om och har en önskan att skapa förståelse. För att kunna mäta hur de två tidningarna förhåller sig 

till detta har vi sett på om tidningarna, utöver att rapportera den faktiska nyhetshändelsen, också 

kompletterar med bakgrundsfakta och framtida aspekter på konflikten. 

The New York Times har publicerat både historiska och framtida händelser i över 50% av 

artiklarna. I Dagens Nyheter har vi bara funnit att 22% av artiklarna innehåller framtida aspekter 

och 34% innehåller historiska händelser. 63% av det som rapporterats i Dagens Nyheter 

innehåller endast det senaste som har hänt inom konflikten. The New York Times siffra är 

betydligt lägre, och ligger på 20%. Utifrån den kritik Galtung riktar mot medier, när han skriver 



 
35 

att huvudfokus oftast ligga på händelserna i kriget, kan vi säga att Dagens Nyheter är ett exempel 

på detta. Undersökningen visar att Dagens Nyheter oftare publicerar artiklar om det som just 

hänt i konflikten, istället för att fokuserar på politiska sammanhang och bakgrund. Dagens 

Nyheter undviker på så sätt att deras artiklar blir avancerade och svårförstådda. Detta bidrar till 

att publiken enklare kan förstå vad det rapporterats om, men samtidigt går miste om konfliktens 

bakgrund och komplexitet. Galtung (2002) menar att det bästa sättet att rapportera om en 

konflikt är genom fredsjournalistik, då den täcker fler aspekter. Utifrån undersökningen av just 

den här variabeln framkommer det att The New York Times har en bättre fredsjournalistik än 

Dagens Nyheter då de ofta publicerar omfattande och långa reportage, medan Dagens Nyheter 

mer frekvent publicerar kortare artiklar. Trots att det framgår att Dagens Nyheter flera gånger 

använder sig av kort och koncist rapportering i sina artiklar, bör det ändå påpekas att det är svårt 

och ibland omöjligt för journalister att berätta allt om en händelse. Som det nämns i teoridel 4.5 

Förenkling av konflikter, är det ofta ett måste att nyheter reduceras eller skrivs om så att 

händelserna blir mer lättförståeliga. 

 
6.3 Terrorhandlingar 
Ett av huvudsyftena med den här undersökningen har varit att ta reda på vad Dagens Nyheter och 

The New York Times läsare faktiskt får ta del i av konflikten. Vad är det som rapporteras från 

området och vilka händelser anser de två tidningarna ha tillräckligt högt nyhetsvärde för att få ta 

plats i tidningen. Då båda områdena är konfliktdrabbade är det inte så främmande att 

terrorhandlingar får stort utrymme i tidningarna. Det visade sig att hela 90% av artiklarna i båda 

tidningar tar upp terrorhandlingar. Som tidigare nämnt har vi använt oss av FNs definition av 

begreppet “terror”, som stipulerar att det är en åtgärd som utförs i syfte att skada en befolkning, 

tvinga en regering eller en internationell organisation att agera eller avstå från att handla. Av 

artiklarna som tar upp terror ser fördelningen ut på följande vis:  
 

Vem beskrivs som utförare av terrorn?  

Dagens Nyheter The New York Times 

Israel mot Palestina = 15% Israel mot Palestina = 9% 
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Palestina mot Israel = 18% Palestina mot Israel = 17% 

Båda mot varandra = 62% Båda mot varandra = 63% 

Ingen av de två områdena = 5 % Ingen av de två områdena = 11 % 

Figur 6-2. 

Det intressanta som framgår från den här tabellen är att de två tidningarna har snarlika  

procentandelar. Det är även intressant att båda tidningar har rapporterat fler gånger om 

palestinier som utför terrordåd mot Israel än tvärtom. Detta hade inte varit anmärkningsvärt om 

det faktiskt hade skett fler terrordåd från en sida (då nyhetsartiklar ska rapportera om det som 

faktiskt händer). Men det är anmärkningsvärt att trots att vår undersökning visar att The New 

York Times oftare nämner attacker från Palestina mot Israel, samtidigt själva sammanställt 

siffror på antal attacker och offer för den valda tidsperioden. Deras siffror ser ut på följande vis: 

  

Targets in Gaza struck by Israel: 

3834 

Rockets launched at Israel from 

Gaza: 1881 

Palestinian deaths: 2927 Israeli deaths: 67 

Figur 6-3. 

Källa: The New York Times, 8 augusti 2014. 
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Dagens Nyheter har inte publicerat motsvarande siffror, men det är helt klart ett ämne som skulle 

kunna ligga till grund för framtida forskning. Här skulle det även passa bra att ha med ytterligare 

en variabel för att kunna upptäcka om attackerna beskrivits som “anfall” alternativt “försvar”. 

Detta för att upptäcka eventuella “förövare”- och “offer”-bilder och  kanske därifrån få en klarare 

bild av varför de två tidningarna väljer att mer frekvent rapportera om palestinier som utför terror 

mot Israel än tvärtom.  

 
6.4 Civila offer 
Som tabellen nedanför visar har Dagens Nyheter rapporterat om israeliska civila offer i hälften 

av de artiklarna som ingick i undersökningen, medan palestinska civila offer nämns i 67 % av 

fallen. I The New York Times rapporteras det om israeliska offer i 48 % av artiklarna och om 

palestinska civila offer i hela 73 %. Många gånger har både israeliska och palestinska offer 

nämnts i samma artikel. 

  

Dagens Nyheter The New York Times 

Israeliska civila offer: 50 % av 

artiklarna 

Israeliska civila offer: 48 % av 

artiklarna 

Palestinska civila offer: 67 % av 

artiklarna 

Palestinska civila offer: 73 % 

Figur 6-4. 

  



 
38 

Vi ser alltså återigen att resultaten är väldigt lika i båda tidningar. Det framgår också att 

palestinska offer får mest utrymme. Vi ser en ökning i rapporteringar av palestinska civila offer 

från slutet på juli, efter kidnappning och mordet på de tre israeliske pojkarna och mordet på 

palestinska Muhammad Abu Khaeir. Efter dessa två centrala händelser eskalerade attackerna 

mellan Israel och Gazaremsan avsevärt, och rapporteringen av civila offer ökade i takt med 

dessa. Det intryck vi får av vad som berättas om civila offer kan knytas upp mot medias roll som 

opinionsbildare och dagordningteorien som framförs i teoridel 4.4. När civila offer nämns i en 

artikel anses det lättare för läsaren att sympatisera med det området vart civila offer kommer 

ifrån. Enligt dagordningsteorien är de frågorna medierna fokuserar på det allmänheten kommer 

se som viktigt. När Dagens Nyheter och The New York Times oftare rapporterar om palestinska 

civila offer än om israeliska, vill allmänheten få intryck av att det finns flera palestinska än 

israeliska civila offer, och kunna tolka denna informationen som viktigare och ett större problem 

i konflikten. Detta skulle möjligtvis kunna vara ett försök till att öka omvärldens sympati för 

Palestina. Ytterligare en möjlig anledning kan vara det faktum att det faktiskt var flera 

palestinska civila än israeliska civila som omkom under den undersökta tidsperioden. Om vi 

återigen ser på de siffrorna som The New York Times publicerat (ses i figur: 6-4) så framgår det 

att 2927 palestinier dött och 67 israeler. Detta kan således ses som en naturlig förklaring till 

varför det rapporterats mer om palestinska civila offer. Till skillnad mot variabeln 

“terrorhandlingar” visar sig här våra siffror av hur tidningarna rapporterat stämma överens med 

de i figur 6-3.  

 

6.5 Rubrikval och foto 
Enligt Martin Conboy är det man läser och ser först i en artikel ofta det som gör störst intryck på 

läsaren. Vi har därför undersökt huruvida rubriken är positivt/negativt lagd för respektive 

område, samt vad som skildras i artiklarnas tillhörande foto. Genom en enkel överblick över de 

två stapeldiagrammen som redovisas nedanför, går det att konkludera med att både The New 

York Times och Dagens Nyheter mestadels uttrycker sig neutralt i sina rubriker.  
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Denna variabel kan förhålla sig till teorin om Narrativitet och nyhetsvärdering av Conboy (2007) 

Som menar att medierna strukturerar sina nyheter för att fånga läsarnas uppmärksamhet. Bilder, 

rubrik och ingress har syftet att göra just detta; ge materialet så stor uppmärksamhet som möjligt. 

Exempel på rubriker som vi 

klassat som neutrala i vår 

undersökning är: “Cease-Fire in 

Gaza Conflict Takes Effect as 

Talks Are Set” (NYT 31/7-14) 

och “Diplomatin arbetar febrilt 

för varaktigt eldupphör” (DN 

27/7-14). Exempel på rubriker 

som vi anser kan påverka 

läsarens opinion om konflikten 

vid första anblick på artikeln är: 

Killing of Palestinian Youth Puts 

an Israeli Focus on Extremism 

(NYT 10/7-14) och “Hamas 

tunnlar största hindret för 

vapenvila” (DN 22/7-14). Vi anser 

att det höga antalet neutrala 

rubriker visar på en 

professionalism och 

yrkesskicklighet hos båda 

tidningarna. På samma grund till 

varför vi valt att undersöka valet av rubrik, är också tillhörande foto det läsaren först lägger 

märke till när han eller hon ser en artikel. En uppmärksamhet väckande bild är viktig för 

nyhetsvärdet, men också för läsarens opinionsbildning. 

 

Figur 6-5 

 Figur 6-6 
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Ovanstående cirkeldiagram visar vilken folkgrupp som representeras på foton tillhörande 

artiklarna. Som cirkeldiagramen visar, skildrar både The New York Times och Dagens Nyheter 

oftast palestinier på sina foton. Dagens Nyheter har den mest märkbara skillnaden och skildrar 

palestinier mer än tre gånger så många gånger som israeler. En av anledningarna till varför 

Dagens Nyheter har valt och skildra palestinier så pass många fler gånger kan vara att för att de 

önskar rikta uppmärksamhet mot de attacker som skedde i Gaza i somras, för att skapa sympati 

och förståelse för palestiniernas situation. Conboys teori om Narrativitet och nyhetsvärdering 

hävdar att det ofta är möjligt att märka att ett lands nationella intresse och ideologi reflekteras i 

nyheter. Dagens Nyheter kan ha haft Sveriges politiska ställningstagande, som första 

västeuropeiska land att erkänna Palestina, i åtanke när valet av bilderna utförts.   

 En annan anledning kan vara att civila offer ger starka bilder, som i sin tur ger mycket 

uppmärksamhet. Det faktum att det är många fler civila offer på den palestinska sidan än den 

israeliska, och fler attacker ägt rum i Gaza och Västbanken än på israelisk mark, kan därför vara 

en faktor till varför både The New York Times och Dagens Nyheter har flest palestinier på sina 

foton. 



 
41 

7. Slutsats & diskussion 

 
Detta kapitel börjar med en sammanfattning av de resultat som vi har presenterat ovan. Därefter 

följer en diskussion kring syftet med uppsatsen, de frågeställningar och den tidigare forskning 

som uppsatsen positionerats gentemot. Kapitlet avslutas med en diskussion om metodval, 

studiens generaliserbarhet samt förslag på vidare forskning inom ämnet. 

 

 7.1 Sammanfattning av resultat och analys 

Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen visar att de två tidningarna rapporterat på 

liknande sätt under de två månaderna.  

●   Israel nämns överlägset fler gånger än Palestina i båda tidningar. 

●  Båda tidningarna inkluderar oftare historiska aspekter än framtida. 

●  De publicerar oftare artiklar om det som just hänt i konflikten, istället för att fokuserar på 

politiska sammanhang och bakgrund. 

●      Det rapporteras fler gånger om palestinska civila offer än israeliska. 

●     Hela 90 % av artiklarna i bägge tidningar för fram terrorhandlingar och det rapporteras 

fler gånger om palestinier som utför terrordåd på Israel än tvärtom. 

●   Både The New York Times och Dagens Nyheter uttrycker sig mestadels neutralt i sina 

rubriker.  

●       Både The New York Times och Dagens Nyheter skildrar oftast palestinier på sina foton. 

 

7.2 Resultatdisskusion 
Teorier kring krigs- och fredsjournalistik, medias roll som opinionsbildare, narrativitet och 

Fogelbergs genredimensioner har applicerats på hur konflikten i Israel Palestina framställts på 

omvärldssidorna i Dagens Nyheter respektive The New York Times. Resultatet visar att det finns 

skillnader men framförallt likheter i tidningarnas sätt att rapportera. Eftersom Sverige och USA 

har olika politiska system och dessutom varierande historiska kopplingar till konflikten hade vi 
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anledning att tro att rapporteringen mellan tidningarna skulle skilja sig (Omni.se 2014 & 

Sveriges Radio 2012). Denna hypotes visade sig dock till viss del kunna vederläggas. Studiens 

resultat leder oss istället till slutsatsen att de två tidningarna rapporterar på liknande sätt. Ett 

exempel är att båda tidningarna nämner Israel överlägset fler gånger än Palestina. En av 

anledningarna till detta kan vara att Palestina av många inte är en erkänd stat, samt att Israel har 

ett högt nyhetsvärde för västerländska medier.  

The New York Times har publicerat fler artiklar under den valda tidsperioden än Dagens 

Nyheter. I bakgrundskapitlet framgår att Dagens Nyheter har totalt 580 anställda, medan The 

New York Times har cirka 1150 anställda endast på nyhetsavdelningen (Webcitation 2010 & 

Dagens Nyheter 2013). Detta kan påverka det faktum att The New York Times skrivit mer om 

konflikten, då både antalet arbetande journalister samt tidningens omsättning och storlek skiljer 

sig från Dagens Nyheter.  

För att göra det möjligt att dra en slutsats om huruvida de två tidningarna har krigs- eller 

fredsjournalistiska influenser återgår vi till tabellen som redovisades i teorikapitlet. Tabellen är 

en sammanställning av Fogelbergs (2004) och Galtungs (2002) definitioner av krigs- och 

fredsjournalistisk.  

Fredsjournalistik                                                      Krigsjournalistik 

Fogelberg:  

● Fokuserar på att beskriva vad 
konflikterna handlar om 

● Önskan att skapa förståelse för 
konfliktens bakgrund 

● Fokuserar på de som söker fredliga 
lösningar på konflikten och är 
opartiska 

 

Fogelberg:  

● Fokus på arenan för konflikt 
● Kamp mellan två parter, där den ena 

segrar och den andre förlorar. 
● ”vi” och ”de”-perspektiv 
● Direktrapportering där det är vanligast 

att militära erfarenheter skildras 
 

Galtung: 
● Rapporterar om alla kontexter kring 

konflikten 

Galtung: 
● Fokus ligger på hur viktigt det är att 

vinna 
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● Skildrar båda parters sanningar och 
osanningar 

● Fokuserar på beskrivningar av vad 
konflikten handlar om 

 

● Omänskliggöra fienden.  
● Skiljer ”vi” från ”de” 
● Försvårar fredsprocesser och 

konfliktlösning. 
● huvudfokus ligger på händelserna i 

kriget snarare än det politiska 
sammanhanget och mänskliga 
konsekvenser 

Figur 7-1 

Resultaten visade på att The New York Times har publicerat både historiska och framtida 

händelser i över 50 % av artiklarna. I Dagens Nyheter framkom det att 22 % av artiklarna 

innehåller framtida aspekter och 34 % innehåller historiska händelser. Alltså innehåller 63 % av 

det som rapporterats i Dagens Nyheter endast det senaste som har hänt inom konflikten. The 

New York Times siffra visade sig vara betydligt lägre och ligga på 20 %. De två tidningarna 

tenderar alltså att oftare inkludera historiska aspekter snarare än framtida. Den ovan presenterade 

tabellen belyser att journalister måste visa olika aspekter, skapa förståelse för bakgrund och 

fokusera på vad konflikten handlar om, för att det som publiceras skall kunna kallas 

fredsjournalistik. Med tanke på att båda tidningarna oftast beskriver endast det som senaste hänt i 

konflikten kan vi dra slutsatsen att ingen av tidningarna rapporterar med en optimal 

fredsjournalistik. En orsak till detta kan vara att händelserna det rapporteras om är delar av en 

mycket komplex konflikt. Eftersom en artikel måste begränsas till ett visst antal ord, skulle det 

vara omöjligt att få plats med all information och olika aspekter kring konflikten i en enda 

artikel. Däremot anser vi att några få meningar per artikel där skribenterna sätter händelserna i ett 

större perspektiv, definitivt skulle höja den fredsjournalistiska nivån. 

Vi fann att hela 90 % av artiklarna i bägge tidningarna berör terrorhandlingar. Båda tidningarna 

rapporterar fler gånger om palestinier som utför terrordåd mot Israel än tvärtom. Det är därför 

intressant att en tabell från The New York Times (figur 6-3) redovisar att Israels attacker mot 

Palestina har resulterat i att Palestinska offer utgör den högsta dödssiffran i konflikten. Vi kan 

således säga att de båda tidningarna i det här fallet ger en tvetydig bild av konflikten. Vilket i sin 
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tur kan ha en påverkan på hur tidningarnas läsare uppfattar konflikten. Detta kan även tyda på 

starkare krigsjournaistiska än fredsjournalistiska influenser hos båda tidningarna.  

Även om palestinska terrorattacker har blivit mer uppmärksammad än israeliska, så har båda 

tidningarna gett palestinska civila offer störa utrymme i artiklarna än israeliska civila offer. Båda 

tidningarna skildrar också palestinier oftare än israeler på sina foton. Den största anledningen till 

detta kan vara att palestinska områden utsatts för flest antal attacker under studiens tidsperiod. 

Ytterligare en anledning kan vara att Israels utgångspunkt i konflikten kan ses som överlägsen, 

då Israel har större resurser och enklare kan utföra attacker och försvara sig. Detta framgick i 

bakgrundskapitlet då det redovisades att Israels bruttonationalinkomst är ungefär tio gånger 

större per invånare, än Palestinas (Globalis Statstik 2014). De ojämnlika resursförhållandena kan 

vara något de två tidningarna önskar att uppmärksamma, när de använder narrativitetsprinciper 

och väljer vilket foto som lämpar sig för artikeln. Trots många likheter i rapporteringen har vi 

även uppmärksammat vissa skillnader. The New York Times har ofta stora mängder information 

i sina artiklar som inte är relevanta för händelsen det rapporteras om. Detta förekommer mer 

sällan i Dagens Nyheter som mer frekvent har direktrapportering i sina artiklar och fokuserar på 

konkret information relaterat till händelsen det rapporteras om. Språket och valet av rubrik skiljer 

sig också i de två tidningarna då The New York Times använder sig av ett mer dramatiskt och 

uppmärksamhetsväckande rubrik- och ordval än Dagens Nyheter. USA har ett mediesystem som 

är mer kommersialiserat än i Sverige (Hallin & Mancini 2004:6). Ett så pass kommersiellt 

mediesystem kan leda till att The New York Times måste vara mer kontroversiella i sitt språk för 

att skapa uppmärksamhet kring sina artiklar och utmärka sig bland konkurrenter.   

Vår studie villa kunna vara relevant  i samhällsdebatten då den visat att Dagens Nyheter och The 

New York Times rapporterat på liknande sätt, trots att länderna där tidningarna publiceras har 

skilda politiska och historiska relationer till konflikten (Omni.se 2014 & Sveriges Radio 2012). 

Detta anser vi vara ett positivt resultat då det visar att tidningarna inte låter sig påverkas av 

externa faktorer så som just politiska och historiska relationer. 
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7.3 Metoddiskussion 
Den kvantitativa innehållsanalysen har visat sig vara användbar för att besvara våra 

frågeställningar samt lämplig för utformningen och utförandet av denna studie. Med 

kodningsmodellen av Esaiasson (2012) som verktyg har vi effektivt kunnat kategorisera de olika 

variablerna för att få fram ett resultat presenterat i procentenheter.  

Variabler som “Är rubriken positivt/negativt lagd för israel” (V10) och “Är rubriken 

positivt/negativt lagd för Palestina” (V11) lämnar utrymme för subjektiva tolkningar. De är 

därför inte ultimata för att generera allmänna slutsatser om resultatet, då det kan vara svårt att 

fastställa om en rubrik är positiv eller negativ för en av parterna. Detta gör att vi måste ha ett 

kritiskt förhållningssätt till resultatet. Hur tolkningen av variablerna görs påverkar alltså 

sammanställningen, vilket vi är medvetna om i vår studie. För att öka tillförlitligheten och 

minska risken för spridd tolkning har de 156 artiklarna därför granskats var för sig, med tydliga 

riktlinjer för utförandet (bilaga 1 och 2).  

Som tidigare nämnt i kapitlet om 1.2 Material och avgränsningar har vi enbart valt att använda 

sökorden “israe-” och “palestin-” när vi har sökt efter artiklar från de två tidningarna. Detta har 

underlättat för insamlingen av materialet i vår studie, men kan ha bidragit till att vi inte har 

inkluderat samtliga artiklar som är relevanta för den valda tidsperioden för studien. Andra 

centrala sökord för konflikten kan till exempel vara “Gazaremsan”, “Västbanken” och “Hamas”. 

Användningen av liknande sökord skulle möjligtvis förbättrat reliabiliteten i vår undersökning. 

Trots detta anser vi att sannolikheten för att vi har missat relevanta artiklar är mycket liten. 

Konflikten utspelar sig mellan Palestina och Israel och vi vill tro att de artiklar som rapporterar 

om konflikten åtminstone innehåller ett av orden Palestina, palestinsk, palestinier, palestinska, 

eller Israel, israelisk, israelier, israeliska. 

Reliabiliteten i den kvantitativa innehållsanalysen skulle möjligtvis även förhöjts om vi lagt till 

en variabel som räknat hur många gånger ”Hamas” nämns i artiklarna. Detta utgör en brist i 

undersökningen då vi inte har med  “Hamas” som variabel. Palestina omnämns som Hamas i ett 

flertal artiklar och vi tvingas därför vara kritiska till resultatet för hur många gånger Palestina 

och palestinier nämns. Ytterligare en brist i undersökningen är att vi insåg vid uppsatsens 
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slutskede att vi saknar en variabel om försvar. Med hjälp av en sådan variabel hade vi kunnat 

upptäcka om attackerna beskrivits som “anfall” alternativt “försvar”, något som skulle vara en 

intressant aspekt att inkludera i studien.  

Studien sträcker sig endast över en begränsad tidsperiod som omfattar två månader, detta gör att 

det inte går att generalisera tidninarnas totala rapportering från konflikten. Studien är inte heller 

fullständigt representativ för tidningarnas publicering under de två utvalda månaderna eftersom 

den har begränsats till Dagens Nyheters “Världen” och The New York Times “World” sidor . 

Övriga sidor har medvetet inte inkluderats.  Även skillnaderna i materialunderlaget för analysen 

utgör en begränsning. The New York Times har publicerat 76 stycken artiklar i “World-articles”, 

medan Dagens Nyheter har publicerade 62 artiklar i “Världen sidorna” under den valda 

tidsperioden. Anledningen till att vi valt att inkludera fler artiklar från The New York Times är 

för att vi önskade och få en mer sanningsenlig bild av alla artiklar som publicerats i “Världen” 

respektive “World” i New York Times och Dagens Nyheter. Denna skillnad var vi dock 

medvetna om innan analysen påbörjades och motiverades genom att vi fortfarande ansåg att det 

var nödvändigt att ha med samtliga artiklar för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar och 

syfte.  

Vi hoppas att studien kan bidra till en ökad förståelse för hur The New York Times och Dagens 

Nyheter framställt konflikten på “Världen” respektive “World” sidorna, samt öka en förståelse 

för kategoriseringen av krigs- och fredsjournalistik. Studiens resultat ger dessutom en inblick i 

hur rapporteringen såg ut under två betydande månader i konfliktens utveckling. Vår 

förhoppning ligger också i att studien kan inspirera till vidare forskning kring hur dagstidningar 

förhåller sig till konfliktrapportering. 

 
7.4 Framtida forskning 
Vår studie tillsammans med tidigare forskning och litteratur på området har gjort det möjligt att 

identifiera andra relevanta problemområden och frågeställningar som forskarsamhället skulle 

kunna gå vidare med. Framförallt så skulle studier för att kartlägga om Dagens Nyheters 

rapportering om konflikten har ändrats efter att Sverige erkände Palestina som stat i september 

2014 vara av intresse. Sveriges erkännande av Palestina ägde rum efter publiceringen av 
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artiklarna som behandlats i den här uppsatsen. Undersökning kan därför användas som en 

förmätning för framtida studier om Sveriges erkännande av Palestina har påverkat Dagens 

Nyheters rapportering.  

Ytterligare ett förslag till framtida studier är varför The New York Times rapporterar mer om 

Palestina som utför attacker mot Israel när de tydligt redovisar siffror som bevisar motsatsen. Då 

Dagens Nyheter inte publicerat motsvarande siffror skulle det vara intressant att sammanställa 

dessa för att kunna göra en jämförelse av de två tidningarnas siffror. Vi ser även utrymme för 

utveckling av forskningen kring vem tidningarna har som källa när de rapporterar från Gaza. Har 

de två tidningarna till exempel egna journalister inne i områdena eller använder de sig av 

andrahandskällor? Det skulle också vara intressant för vidare forskning att ta reda på hur 

situationen ser ut för journalister som arbetar i området, samt se på om det som rapporteras är 

objektivt eller information hämtat från israelisk eller palestinsk militär. Dessutom anser vi att 

intervjuer med läsare, skribenter och producenter av både Dagens Nyheter och The New York 

Times skulle bidra till en djupare och mer komplett förståelse för vad som rapporterats. Detta 

skulle exempelvis kunna genomföras med fokusgruppintervjuer där läsare får diskutera artiklarna 

och komma med spontana reaktioner. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Kodinstruktioner:  

Urval medier: Dagens Nyheter och The New York Times 

Tidsperiod: Från och med den 1 juni till och med den 31 juli 2014. 

Urval innehållsmässigt: Nyhetsjournalistiskt bearbetade artiklar publicerade på respektive 

webb-tidning. Endast texter publicerade på Omvärlds och nyhetssidorna ingår (sektionerna har 

namnen “Värld”  i Dagens nyheter och “World- articles” i The New York Times.) 

Undersökningsenhet: Hela artiklar om ej annat explicit anges.  
 

Definition av variablerna:  

 

V1. Kod. 

Varje artikel har fått ett löpnummer för att veta vilken artikel som behandlas. Vi har valt att skilja 

dessa så att det redan i löpnumret går att se vilken källa som artikeln kommer från. Dagens 

Nyheter har löpnummer 1- +nummer på artikeln och The New York times 2- +nummer på 

artikeln. 
 

V2. Datum. 

Datum då artikeln publiceras skriver med sex siffror, till exempel 140601 om artikeln 

publicerades den 01 juni 2014. 

 

V3. Område som nämns flest gånger.  

Genom att använda snabbkontrollen cmd+F och därefter söka på orden “Israe-” och “Palestin-

”  så får vi fram exakt hur många gånger respektive ord förekommer. Genom att ta bort den sista 

bokstaven kan vi även få ord med andra ändelser, som exempelvis palestinsk, palestinier, 

palestinska. Vi ser inte nödvändigtvis att fler omnämningar är positivt eller negativt för det  

området som nämns flest gånger, utan syftet med denna variabel är att se vem som får mest 

utrymme i artiklarna.  
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V4. Vad nämns om konflikten. 

Conyboy (2007:141) tar i sin teori om Narrativitet och nyhetsvärdering, upp det faktum att det är 

svårt för en journalist att berätta allt om en händelse om man ska göra sig förstådd och fånga 

läsarens uppmärksamhet. Eftersom den här konflikten är så pass komplex måste nyhetsartiklarna 

reduceras, för att publiken enklare ska kunna förstå det som har hänt. Även teorin och krigs- och 

fredsjournalistik behandlas i den här variabeln, då krigsjournalistik har en tendens att fokusera på 

det som händer just nu, medan fredsjournalistik mer handlar om bakgrund och helhetsbilden av 

konflikten. Denna variabeln kan besvaras med Historiska aspekter, Det som senast har hänt i 

konflikten, Både historiska aspekter och det senaste som har hänt, eller Inget om konflikten.  

 

V.5 Innehåller artiklen reflektioner kring hur den rapporterade händelsens 

framtidsaspekter ser ut?  

Artikeln ska kodas med Ja om artikeln innehåller information om hur det den rapporterade 

händelsens framtidsperspektiv ser ut. Exempelvis hur ett problem, en handling eller en konflikt 

kan lösas, eller vilka konsekvenser som följer. Artikeln ska kodas med Nej om det inte nämns 

något om framtidsaspekten, lösningen på ett ett problem, en handling eller en konflikt ser ut. 

V6. Nämns terroristiska handlingar?  

Artikeln ska kodas med Ja om det någonstans i artikeln framgår att någon eller några utfört en 

terroristisk handling. Ordet “terror” behöver inte nämnas i artikeln. Vi kommer följa FNs 

definition av begreppet, då “terror” beskrivs som en åtgärd som utförs i syfte att skada en 

befolkning, eller tvinga en regering eller en internationell organisation att agera eller avstå från 

att handla (FN 2013). Detta kan inkludera kidnappning, bombningar, armerade konflikter, eller  

andra handlingar för att  skada den andra parten för ett politiskt, idealistiskt eller religiöst 

konfliktrelaterat syfte.  
 

 

 

 



 
56 

V7. Vem beskrivs som den som “utför” terrorn? 

Denna variabel kommer användas för att se vilket område som oftast beskrivs som det som utför 

terrorn. Detta för att kunna se om det finns eventuella “förövare/offer” bilder och vi har även valt 

att undersöka detta för att senare kunna analysera om något land oftare utnämns som det som 

utför terror eller utför försvarshandlingar.  

V8. Nämns Israeliska civila offer? 

Kan besvaras med Ja eller Nej. När civila offer nämns i en artikel anses det lättare för läsaren att 

sympatisera med området där offren kommer ifrån. Med civila offer menar vi de som 

direktpåverkats av konflikten genom att de själva eller anhöriga dödats, skadats, kidnappats, eller 

tillfångatagits som en konsekvens av konflikten. 

V9. Nämns Palestinska civila offer? 

Kan besvaras med Ja eller Nej. När civila offer nämns i en artikel är det lättare för läsaren att 

sympatisera med området där offren kommer ifrån. Med civila offer menar vi de som 

direktpåverkats av konflikten genom att de själva eller anhöriga dödats, skadats, kidnappats, eller 

tillfångatagits som en konsekvens av konflikten. 

V10. Är rubriken positivt/negativt lagd gentemot Israel? 

Kan besvaras med Positivt, Negativt eller Neutralt. Denna variabel ska granskas som att läsaren 

endast ser rubriken, oberoende hur insatt läsaren är så ska man kunna definiera om det är positivt 

eller negativt för Israel. Detta för att få med de läsarna som “skummar igenom tidningar” eller 

bara ser rubriker men som också skapar sig en uppfattning av konflikten. “Positivt” avser om 

rubriken är gynnsamt inställd, uppskattande, gillade, välvillig och/eller tillmötesgående för 

Israel. “Negativ” avser om rubriken är ofördelaktig, kritisk, avvisande, fientlig och/eller 

uttrycker missnöje gentemot Israel.  

 

11. Är rubriken positivt/negativt lagd gentemot Palestina? 



 
57 

 

Kan besvaras med Positivt, Negativt eller Neutralt. Denna variabel ska granskas som att läsaren 

endast ser rubriken, oberoende hur insatt läsaren är så ska man kunna definiera om det är positivt 

eller negativt för Palestina. Detta för att få med de läsarna som “skummar igenom tidningar” 

eller bara ser rubriker men som också skapar sig en uppfattning av konflikten. “Positivt” 

avser  om rubriken är gynnsamt inställd, uppskattande, gillade, välvillig och/eller 

tillmötesgående för Palestina. “Negativ” avser om rubriken är ofördelaktig, kritisk, avvisande, 

fientlig  och/eller uttrycker missnöje gentemot Palestina.  

 

V12. Vilken folkgrupp skildras i artikelns tillhörande foto? 

1. Israeler 

2. Palestinier 

3. Båda 

4. Ingen av de två folkgrupperna 
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Bilaga 2 

 

 KODBOK  
 

1. V1. Kod. Varje artikel ges ett löpnummer.  
Dagens Nyheter: 1--  
The New York Times: 2--  

V7. Vem beskrivs som den som “utför” terrorn? 
1. Israel mot Palestina 
2. Palestina mot Israel 
3. Båda mot varandra 
4. Ingen 

V2. År, månad och dag artikeln publicerades 
Sexsiffrigt nummer, tex 140601 om artikeln publicerades den 
01 juni 2014. 

V8. Nämns Israeliska civila offer? 
1.ja  
2.nej 

V3. Land som nämns flest gånger 
1.Israel 
2. Palestina 
3. Båda lika många gånger 

1.  
2.  

V9. Nämns Palestinska civila offer? 
1.ja  
2.nej 

V4. Vad nämns om konflikten 
1.Endast historistka aspekter  
2. Endast Ddt som senast har hänt i konflikten/direkt 
nyhetsrapportering 
3.Båda historiska aspekter och det senaste som har hänt i 
konflikten 
4.Inget om konflikten nämns 

V10. Är rubriken positivt/negativt lagd för 
Israel? 
1. Positivt 
2. Negativt 
3. Neutralt 

V5. Rapporteras framtida händelser 
1. Ja 
2. Nej 

V11. Är rubriken positivt/negativt lagd för 
Palestina? 
1. Positivt 
2. Negativt 
3. Neutralt 

V6. Nämns en terroristisk handling?  
1. Ja 
2. Nej 

V12. Vilken folkgrupp skildras i artikelns 
tillhörande foto? 

1. Israeler 
2. Palestinier 
3. Båda 
4. Inget 
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Bilaga 3 

Arbetsfördelning 

1. Inledning - Elisa 

1.1 Frågeställning och syfte - Båda 

1.2 Material och avgränsningar - Båda 

1.3 Disposition - Elisa 

2. Bakgrund 

2.1 Dagens Nyheter 

2.2 The New York Times 

2.3 Sveriges och USAs mediesystem- Kristine 

2.4 Sveriges relation till Israel och Palestina - Elisa  

2.5 USAs relation till Israel och Palestina - Elisa 

2.6 Tidslinje för händelser relaterade till konflikten juni-juli 2014 - Kristine 

3. Tidigare forskning - Elisa 

4. Teori - 

4.1 Krigs- och fredsjournalistik - Båda 

4.2 Genredimensioner inom krigsjournalistik - Kristine 

4.3 Medias roll som opinionsbildare - Båda 

4.4 Dagordningsteorin - Kristine 

4.5 Narrativitet och nyhetsvärdering - Båda 

4.6 Förenkling av konflikter - Kristine 

5. Metod  

5.1 Metodval - Elisa 
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5.2 Kvantitativ innehållsanalys - Kristine 

5.2.1 Tillvägagånssätt - Elisa 

5.2.2 Definition av variablerna - Elisa 

5.3 Metodreflektion - Båda 

6. Resultat & analys -  

 6.1.1 Område som nämns flest gånger - Båda 

6.1.2 Vad som nämns om konflikten - Båda 

6.1.3 Terrorhandlingar - Båda 

6.1.4 Civila offer - Båda 

7. Slutsats & diskussion 

 7.1 Sammanfattning av resultat och analys - Båda 

7.2 Resultatdisskusion - Båda 

7.3 Metoddiskussion - Båda 

7.4 Framtida forskning - Båda 

Pressrelease - Elisa 
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Pressrelease 

 

En av världens mest medieomtalade konflikter - framställd i två olika 

tidningar.    

USA och Sverige har sedan länge setts som motsatser när det kommer till 

ställningstaganden kring Israel- Palestina konflikten. USA har anklagats rapportera om 

händelsen med ett pro- Israeliskt perspektiv, medan Sverige tvärtemot anses vara mer 

palestinavänligt i sin rapportering. Nu finns en undersökning gjord på USAs och Sveriges 

två största dagstidningar, Dagens Nyheter och The New York Times, som visar motsatsen.   

 

Sommaren 2014 var en händelserik och betydelsefull sommar för utvecklingen i den pågående 

Israel- Palestina konflikten. Rapporteringen var omfattande och det internationella intresset stort. 

Nu har studenter vid institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet inom ramen 

för en kandidatuppsats i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap undersökt hur konflikten 

faktiskt framställts i The New York Times och Dagens Nyheter. Trots att Sverige och USA har 

olika politiska system, och dessutom varierande historiska kopplingar till konflikten, visade det 

sig att tidningarna rapporterat om konflikten på väldigt liknande sätt. 

Förutom att de två tidningarna rapporterar på ett liknande sätt, visar undersökningen att Israel 

nämns överlägset flest gånger i båda tidningar. De båda publicerar oftare artiklar om det som just 

hänt i konflikten, istället för att fokuserar på politiska sammanhang och bakgrund. Hela 90 % av 

artiklarna i bägge tidningar tar upp terrorhandlingar och det rapporteras fler gånger om 

palestinier som utför terrordåd på Israel än tvärtom. Dessutom inkluderas oftare historiska 

aspekter av konflikten än framtida. 

 

Undersökningen utfördes med en kvantitativ innehållsanalys av 158 artiklar, 62 från Dagens 

Nyheter och 76 från The New York Times. Resultatet visade att tidningarna använder sig av 

liknande bilder och, trots att studien fann The New York Times rubriker mer dramatiska än 

Dagens Nyheter, har de ett likvärdigt neutralt sätt att rubriksätta sina artiklar. Detta troligtvis för 

att klargöra för allmänheten att de inte ställer sig partiska till något av områdena  
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