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Sammandrag
Denna undersökning är en kritisk textanalys av fem nyhetsartiklar skrivna av Nathan Shachar, 

Dagens Nyheters utrikeskorrespondent i Mellanöstern. Analysen är en undersökning av hur 

ansvar, här undersökt i termer av ergativitet, fördelas mellan parterna Hamas och Israel. Syftet 

med analysen är att  ta reda på om en part tillskrivs mer ansvar än den andra för den pågående 

konflikten i området. Resultatet visar att Hamas i texterna är en drivande och påverkande del-

tagare, dubbelt så ofta som Israel. Hamas är också utsatt för påverkan dubbelt så många gång-

er som Israel. En annan framträdande deltagare i artiklarna är befolkningen i Gaza som be-

skrivs som mer påverkad än Hamas och Israel tillsammans. Undersökningen visar även att 

Gazaborna påverkas mer av Hamas agerande än av Israels. Satser där verbet står i passivum 

och saknar agent kan kopplas till ansvar; dessa uttryck analyseras för att  ta reda på deras om-

fattning och eventuella påverkan på läsupplevelsen. Resultatet visar att passiver utan agent är 

relativt vanliga i artiklarna, vilket ger bilden av att ingen part  kan stå till svars för dessa hand-

lingar, trots att någon av dem faktiskt är ansvarig.

Nyckelord
Kritisk analys av mediatext, systemisk-funktionell grammatik, ergativitet, Israel, Hamas.
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1 Inledning
Den pågående konflikten i Israel och Palestina är en särdeles långvarig och infekterad kon-

flikt. Många har engagerat sig i den under åren som gått och den väcker i allmänhet starka 

känslor och åsikter. Den kanske främsta anledningen till det stora intresset  hos allmänheten är 

att  svensk och internationell media prioriterar rapportering av just denna konflikt framför and-

ra. När ett ämne är så pass omskrivet  i pressen är det relevant att reflektera över journalisti-

kens neutralitet. 

1.1 Bakgrund
Nyhetsrapporteringen från området har under de senaste åren främst kretsat kring maktkam-

pen mellan det i Gaza, sedan år 2006, styrande islamistpartiet Hamas och staten Israel. Nyhe-

terna har präglats av att Hamas skjutit raketer från Gaza med sikte på israeliska bostadsområ-

den och att Israel i sin tur svarat med att emellanåt bomba området. 

      Personligen har jag följt rapporteringen sedan omkring åtta år tillbaka och främst  i Dagens 

Nyheter där utrikeskorrespondenten Nathan Shachar skriver sedan 1980-talet1. Shachar är 

prisbelönt journalist och författare; han har mottagit  det Letterstedtska författarpriset, Gerard 

Bonniers essäpris och De Nios John Landquist-pris (Shachar 2011). Senast sommaren 2014 

erhöll Shachar Övralidspriset till Verner von Heidenstams minne med motiveringen ”för hans 

lärdom och upptäckarglädje”. Östergötlands landshövding och ordförande i Övralidsstiftelsen 

Elisabeth Nilsson uttryckte sin beundran för Shachars journalistik i Östgöta Correspondenten: 

”Han skriver väldigt utbildande artiklar och beskriver komplicerade skeenden på ett sätt så 

att man får insikt.” (Blomqvist 2014). Per Wästberg, ledamot i Svenska Akademien och vice 

ordförande i Övralidsstiftelsen, önskade däremot i första hand belysa Shachars litterära verk-

samhet: 

Tydligt är att Nathan Shachar är en uppskattad och mångfacetterad skribent. Han anses, med 

sin mångåriga erfarenhet som utrikeskorrespondent, vara väldigt kunnig gällande både Latin-

amerika och Mellanöstern och har om sistnämnda region skrivit böckerna Israel in på livet 

Nathan Shachar får priset som humanist. Men inte i första hand som reporter, utan 
som en av nordens [sic!] främsta essäister, som dragit fram genom Mellanöstern, 

Argentina och Brasilien med en språkbehandling och stilistiskt mästarskap som få 
kan tävla med i Sverige. (Blomqvist 2014)
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(1981), Mellanöstern (1994), Vilsenhetens förklädnader. Essäer om myter, modernitet och 

traditioner i Mellanöstern (1996) samt Gaza – från faraoner till islamister (2011). Shachar 

har ännu fler strängar på sin lyra: utöver författarskapet och utrikeskorrespondensen är han 

även en engagerad samhällsdebattör som har kritiserat den svenska psykiatrin med dess medi-

cinering av personer diagnosticerade med ADHD (Shachar 2012) och har också ifrågasatt  hu-

ruvida Sverige verkligen har problem med rasism (Shachar 2013). Shachar är bosatt i Israel 

(Lagervall 2014).   

      Efter denna hedrande beskrivning uppstår säkerligen frågan: varför ska en så framstående 

och omtyckt skribent granskas? Först och främst ska Shachar inte granskas som person, men 

däremot bör hans texter granskas, därför att  de utgör en informationskälla för många männi-

skor om en komplex konflikt. Jag anser att texter som når stor spridning, vilket  journalistik i 

de större medierna i allmänhet gör, bär ett stort  samhälleligt ansvar och att dess språk bör vara 

föremål för granskning – möjligen mer frekvent än idag. Det är inte någon lätt uppgift att vara 

neutral i sin rapportering, kanske är det rent av omöjligt, men jag vill ändå betona att en viss 

diskurs hör hemma på en tidnings ledarsida och en annan i nyhetsdelen. Med det i åtanke 

kommer jag att  med hjälp av kritisk textanalys granska den ideationella strukturen i fem av 

Shachars nyhetsartiklar gällande just beskrivningen av Hamas och Israel.

Vad säger Nathan Shachar själv om strävan efter objektivitet och sin egen roll när han 

skriver om Mellanösternkonflikten och dess parter?

Shachar skriver alltså att  objektivitet är viktigt  för honom, men att den inte får stå i vä-

gen för en sanningsenlig rapportering om parternas intentioner och gärningar. Det kan tolkas 

som att  han, när han inte litar på parternas egna utsagor, väljer att  istället skriva om dem på 

Då jag behandlar omstridda händelser under de senaste decennierna har min ambi-
tion inte varit att fördela ansvar utan snarare att göra parternas handlingar begripliga, 

också då de synes mig förkastliga. Den formella objektiviteten, journalistens rätte-
snöre, är som mest gäckande då man hanterar händelser i miljöer som Gaza, där både 

kontrahenter och opinioner gör diametralt motsatta bedömningar såväl i sakfrågan 
som i skuldfrågan.  Men det gör inte objektiviteten till ett mindre värdigt mål. Då 

parternas (framförallt den palestinska myndigheten, Israel och Hamas-rörelsen) de-
klarerade motiv uppenbarligen skiljer sig från deras verkliga mål har jag inte – i 

namn av någon rent formell objektivitet – avstått från att påpeka detta. Om våra enda 
förklaringar till varför Israel förvägrat remsan en rad varor, eller varför Hamas skju-

ter raketer mot israeliska städer, vore de vi erbjuds av parterna själva skulle vi inte 
bli mycket klokare. (Shachar 2011: 9–10)
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det sätt han tror är sant och riktigt. Det hela låter rimligt, men är på samma gång problema-

tiskt, för hur vet vi att hans version är den mer sanningsenliga? Det ska understrykas att  citatet 

är taget ur Shachars förord till boken Gaza – från faraoner till islamister (2011) och alltså 

syftar till hans beskrivning av parterna i denna bok. Men jag finner den ändå relevant efter-

som den rör desamma parter vars roller min analys behandlar och att  Shachars journalistik – 

som präglas av en personlig stil – och författarskap är sammanflätat.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med min undersökning är att undersöka vilken bild av de båda parterna Hamas respek-

tive Israel som förmedlas i Dagens Nyheters och Nathan Shachars Mellanösternrapportering. 

Följande frågor kommer att undersökas i studien:

1. Vilken part är oftast agent respektive medium?2

2. Hur ofta förekommer passiver utan agent och hur påverkar det bilden av vem som bär an-

svar för handlingar?

2 Teori
Nedan följer en kortare forskningsöversikt över den kritiska lingvistiken och den kritiska dis-

kursanalysen. Dessutom presenteras den systemisk-funktionella grammatiken med särskilt 

fokus på den ideationella metafunktionen. Slutligen avhandlas begreppen processer, transitivi-

tet och ergativitet.

2.1 Kritisk lingvistik och kritisk diskursanalys
Roger Fowler, Bob Hodge, Gunther Kress och Tony Trew myntade beteckningen critical lin-

guistics (1979). Den kritiska lingvistiken växte fram som en reaktion mot de tidigare para-

digmen inom lingvistiken: Ferdinand de Saussures strukturalism, Noam Chomskys universel-

la grammatik och sociolingvistiken. Den lingvistiska strukturalismen, med sin höjdpunkt i 

första halvan av 1900-talet, ansåg att  en lingvists uppgift  var deskriptiv – att beskriva språket 

såsom det är, utan hänvisning till externa faktorer. Varför språket användes på ett visst sätt  och 

vilka konsekvenser det kunde innebära var inte av intresse (Fowler 1991).
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      Den kritiska lingvistiken utvecklades vidare av Norman Fairclough, upphovsman till kri-

tisk diskursanalys (2001, 2013). Att man som läsare reagerar på begreppet kritisk är fullt för-

ståeligt och kanske förväntar man sig att analysens utgångspunkt är att ”fälla” skribenten. 

Fowler menar dock att kritisk lingvistik, föregångaren, är en ”undersökning av relationerna 

mellan tecken, betydelser och de sociala och historiska förutsättningarna som styr den betyd-

elsemässiga strukturen av diskurs, med en speciell typ  av lingvistisk analys” (min övers.) 

(1979:5). Kritiken riktar sig främst mot ”ett samhälles strukturer och mål som har genomsyrat 

språket med sociala betydelser som vi uppfattar som negativa, avhumaniserande och restrikt-

iva i sin påverkan” (min övers.) (1979:196). Kritisk syftar inte så mycket på att  kritisera, som 

på kritiska moment i skriftlig interaktion. Den eventuella kritiken av den undersökta texten 

riktar sig mer mot det ideologiska i sättet att förklara och tolka, men avsikten med analysen är 

inte kritik per se, utan målet ska alltid vara att få upp ögonen för (negativa) strukturer och att 

arbeta för positiv förändring (Fairclough 2013).

      Jag väljer att genomgående använda termen kritisk textanalys för min studie, istället för 

kritisk diskursanalys. Detta av främst två skäl; för det första för att det råder oenighet, även 

bland språkforskare, om vad diskurs egentligen är. Fairclough beskriver diskurs som ”språk 

som en form av socialt bruk” (min övers.) (2001:18–19); han menar att  diskurs ”refererar till 

hela förloppet av social interaktion, medan en text bara är en del av denna.” (min övers.) 

(2001:20). För det andra för att diskurs, enligt Winther Jörgensen och Phillips (1999) omfattar 

text, tal och bilder och eftersom min uppsats enbart kommer att beröra text väljer jag att be-

nämna den kritisk textanalys. Två av artiklarna som jag har arbetat med har varsitt foto tillhö-

rande texten, men jag anser att det viktiga budskapet ligger i texten och inte i bilden och har 

därför avstått från så kallad multimodal analys.

2.2 Funktionell grammatik
Den funktionella grammatiken, även kallad systemisk-funktionell grammatik (SFG) eller 

systemisk-funktionell lingvistik (SFL), tillskrivs lingvisten Michael Halliday.

      Den funktionella grammatiken – vilket är termen jag använder framöver – kretsar kring 

språkets betydelse och funktion istället för form. Den verkar också i ett  konstruktivistiskt per-

spektiv, det vill säga språket uttrycker inte bara betydelse utan skapar också betydelse. Precis 

som samhället påverkar språket, påverkar språket samhället (Holmberg & Karlsson 2006).

      Funktionell grammatik kan beskrivas som en holistisk språkmodell (Holmberg m.fl. 2011) 

som ser till allt det som den konventionella grammatiken gör – semantik, lexikon, morfologi, 
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syntax, fonologi, pragmatik och informationsstruktur – men även till kontexten. Sorteringen 

av språkliga drag ser lite annorlunda ut i funktionell grammatik: man talar om skikt och meta-

funktioner. Skikten handlar om hur mening skapas i kommunikation – från kontext (tanke) 

realiseras språket via lexikogrammatik till fonologi eller ortografi (tal eller skrift). Men det vi 

dröjer oss kvar vid är metafunktionerna och det rör sig om tre stycken: den textuella, den in-

terpersonella och den ideationella. I funktionell grammatik menar man att varje språkligt ytt-

rande har tre dimensioner, representerade av de tre metafunktionerna. Det är möjligt att analy-

sera en text inom en eller flera av dessa dimensioner, beroende på vad syftet med analysen är.   

      Den textuella metafunktionen handlar, logiskt nog, om textens struktur: om lexikogram-

matik, textbindning och komposition. Den interpersonella (mellanmänskliga) metafunktionen 

rör språket som medium för kontakt människor emellan: språkhandlingar och uttryck av atti-

tyder. Sist, men inte minst, kan den ideationella metafunktionen sägas kretsa kring en texts 

”innehåll” och dess idéer om världen, vilka kan illustreras genom bland annat processer och 

deltagare (Karlsson 2011, Hellspong & Ledin 1997). Den ideationella metafunktionen (eller 

strukturen) handlar alltså om det erfarenhetsmässiga i en text och vad den söker förmedla om 

sin omvärld. En ideationell textanalys kan rent praktiskt fungera som satsanalys; för att exem-

pelvis undersöka hur en text  framställer skeenden, vilka perspektiv som konstrueras, eller hur 

deltagare framställs (Karlsson 2011). Det är utifrån den ideationella strukturen jag kommer att 

göra min analys.

2.2.2 Processer
Vanligen realiseras processer av verb; dock är verb ordklassen – formen – medan process är 

den lexikogrammatiska funktionen och den termen man håller sig till i funktionell grammatik. 

En process handlar alltså om vad som sker i en sats och kan realiseras genom andra ordklasser 

än verb, exempelvis substantiv. En sats innehåller normalt en process och en processbetydel-

se. Ibland förekommer två verb, till exempel hjälpverb och huvudverb verb: han hade sprung-

it. Kärnan, som bär på själva betydelsen, ligger dock i huvudverbet, i detta fall sprungit och 

denna benämns därför processkärna (Holmberg & Karlsson 2006).

      Det som händer i en sats, alltså en process, kan ske i den fysiska eller den mentala världen, 

eller kan beskriva sakers tillstånd eller relation till varandra. De kan också röra ett uttalande; 

en syntes mellan den fysiska och mentala världen. Holmberg och Karlsson delar in processer i 

fyra typer; materiella, relationella, verbala och mentala (2006). Materiella processer, som 

står i fokus i denna undersökning, omfattar ”göranden”: dynamiska handlingar och händelser. 
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De är lätta att  illustrera genom tydliga aktionsbetingade verb som slå, springa och hamra, 

men de innefattar även mer abstrakta verb som upplösa och kombinera (Halliday 1994).

      Det är motiverat att granska just processer, och tillhörande deltagare, då dessa är centrala 

för hur händelser och situationer representeras i en text (Fowler m.fl. 1979). Hur processerna 

ser ut är också avgörande för en texts budskap och en granskning av processer i en text kan 

avslöja en hel del om hur världsbilden konstrueras i den (Hellspong & Ledin 1997). Det är 

möjligt att genom kvantitativ analys av processtyper karaktärisera en text i grövre drag 

(Holmberg & Karlsson 2006).

2.2.3 Transitivitet och ergativitet
Verb är transitiva eller intransitiva. Det innebär att de kan, som orden betyder ”överföra”, el-

ler ”inte överföra”. I elefanten jagar mannen är jagar transitivt, det kan ta ett direkt objekt, 

medan i elefanten sover är sover ett intransitivt verb, som inte kan ta ett  direkt objekt; man 

kan ju inte säga elefanten sover den. En hel del verb är dock både transitiva och intransitiva i 

sin natur; det är möjligt att säga både elefanten äter och elefanten äter mannen.

      Transitivitetssystemet går att tillämpa som metod vid textanalys inom den ideationella 

strukturen. Man önskar undersöka hur något förs över från en deltagare till en annan, via den 

aktuella processen. I vilken riktning går handlingen? (Halliday 1994).

      Ergativitetssystemet kan istället ses som ett annat perspektiv på, eller kanske ett  komple-

ment till, transitivitetssystemet. När man ser på satser ur ett ergativt perspektiv handlar det 

mer om orsak än om förlängning – vilket är fallet med transitivitet. När en deltagare är invol-

verad i en process får man fråga sig: är det den deltagaren som ligger bakom processen eller 

är det en annan part  (Halliday  1994)? Satsen elefanten äter mannen är alltså en ergativ sådan, 

medan elefanten äter är icke-ergativ. Det ergativa systemet kartlägger om deltagare, genom 

processer, är påverkade av andra eller ej (Karlsson 2011). Så här kan ergativitet ställas upp i 

ett enkelt schema:

Ergativitet

Icke-ergativ: + MEDIUM

Ergativ:         + AGENT

                      + MEDIUM 

(efter Karlsson 2011:28)
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En ergativ sats består alltså, som schemat ovan visar, av en agent  (den/det påverkande) och ett 

medium (den/det påverkade). En sats med enbart medium är alltså inte ergativ – den innehål-

ler ingen deltagare som påverkar en annan. 

      Verb som står i passiv form med utelämnad agent gör att ergativitet inte uttrycks. Jämför 

den aktiva satsen pappan slog pojken med den passiva, agentlösa pojken blev slagen. Den ak-

tiva satsen har en agent (pappan) och ett medium (pojken), processen är materiell (slog) och 

satsen är ergativ. I den passiva satsen pojken blev slagen finner vi däremot ingen agent, utan 

enbart ett medium (pojken)  – satsen är icke-ergativ. 

3 Tidigare forskning
Här beskrivs tidigare undersökningar med syfte att kritiskt analysera nyhetstexter. Dessutom 

presenterar jag Mariana Sellgrens studie av ergativitet och ansvar som inspirerat till min upp-

sats och även ligger till grund för min metod.

3.1 Kritisk analys av mediatexter
Det har tidigare gjorts kritiska textanalyser av mediatexter och här tänkte jag ta upp två fors-

kare och deras undersökningar: Yvonne Hallesson (2011) med sin transitivitetsanalys av ab-

straktion i en DN-ledare samt Tony Trew (Fowler, Hodge, Kress & Trew 1979) och hans kri-

tiska textanalys av medias rapportering om polisens agerande under ett uppror i dåvarande 

Rhodesia (1979). Hallessons undersökning analyserar, liksom min, den ideationella struktu-

ren, om än genom transitivitetsanalys och inte ergativitetsanalys. Hallesson undersöker leda-

rens abstraktionsgrad, vilket skiljer sig från min undersökning – dock är många av de 

språkvetenskapliga termer hon använder relevanta för min undersökning. Trews undersökning 

ligger närmare min och behandlar aktiva och passiva verbformer i tidningstexter och hur de 

uttrycker ansvar. 

    Yvonne Hallesson har alltså gjort en undersökning om abstraktion i en DN-ledare (Halles-

son 2011) där hon analyserar processtyper, förstadeltagare, grammatiska metaforer och nomi-

nala referenter. Analysen är ideationell, Hallesson vill undersöka vilken bild av verkligheten 

ledarskribenten skapar med hjälp av sitt språk. En transitivitetsanalys tillämpas och hon delar 

in processerna i de fyra kategorierna materiella, relationella, verbala och mentala. En stor an-

del materiella processer ger en händelserik och dynamisk läsupplevelse, medan en stor andel 

relationella processer däremot ger en abstrakt ton. Den undersökta ledarartikeln innehåller 40 

% relationella processer, vilket tyder på en hög abstraktionsgrad. 
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      Hallesson finner också många grammatiska metaforer (nominaliseringar) vilket  även det 

ger en abstrakt läsupplevelse, då processer ”bakas in” i nomen och agenten (eller förstadelta-

garen) kan utelämnas. När processer paketeras om på detta sätt uppkommer en ny process, 

som ofta blir relationell, vilket bidrar till en ännu högre abstraktionsgrad i texten. Hon poäng-

terar dock att  den främsta orsaken till användning av grammatiska metaforer är att spara plats 

och/eller för att agenten/förstadeltagarens identitet är uppenbar för läsaren.

      Den kritiska lingvisten Tony  Trew, grundare till kritisk lingvistik tillsammans med Fowler 

och andra gjorde år 1979 en kritisk textanalys av mediatexter som har gått till historien. Trew 

analyserade brittisk och afrikansk press gällande ett uppror som ägt rum i dåvarande Rhodesi-

as (nuvarande Zimbabwes) huvudstad Salisbury  (idag Harare) år 1975. Polisen sköt mot de-

monstranterna, vilket beskrevs på olika sätt beroende på tidning. I brittisk press rapporterade 

The Times att ”Rioting Blacks Shot dead by Police” (”Upproriska svarta sköts ihjäl av polis”, 

min övers.), medan The Guardian hade ”Police Shot 11 Dead in Salisbury  Riot” (”Polis sköt 

ihjäl 11 i Salisbury-uppror”, min övers.) på löpsedeln. The Times, en högerorienterad tidning, 

beskrev alltså händelsen i passivum (sköts ihjäl), medan The Guardian, socialliberal, beskrev 

samma händelse i aktiv form. I afrikansk press skrev Rhodesia Herald ”A Political clash has 

led to death and injury” (”En politisk sammandrabbning har lett  till död och skador”, min 

övers.), medan Tanzanian Daily News rapporterade att  ”Rhodesias white supremacist 

police［...］opened fire and killed thirteen unarmed africans” (”Rhodesias vit makt-

polis［...］öppnade eld och dödade tretton obeväpnade afrikaner”, min övers.) (Rankema 

2009).

      Trews undersökning handlade, liksom min, om deltagares ansvar. Vem var ansvarig för 

demonstranternas död? Var det polisen eller var det demonstranterna själva? Läsarens upp-

fattning om det som skett, och vilken deltagare som var ansvarig för våldsamheterna, var med 

största sannolikhet avhängigt  vilken tidnings nyheter han eller hon hade läst, med tanke på 

hur olika de skildrade händelsen. 

3.2 Tidigare undersökning av ergativitet och språkligt ansvar
Mariana Sellgren har undersökt processer, deltagare och omständigheter i två läromedelstex-

ter i geografi för årskurs 6 respektive 7 (Sellgren 2011). Texterna behandlar hot mot Amazo-

nas regnskog och världshaven. Hon studerar först Skolverkets kursplan där det framgår att 

eleven, för att uppfylla betygskriterierna, ska förstå och reflektera över hur människans hand-

lingar påverkar miljön. Sellgren analyserar processernas transitivitet och ergativitet och väljer 
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att fokusera på de materiella processerna då dessa har störst relevans för ergativiteten. Till 

exempel är Oljan skadar sjöfågel och allt annat liv vid stränderna en ergativ sats: oljan ska-

dar andra och är därför agent. Oljan avdunstar är däremot en icke-ergativ sats, någonting 

händer förvisso i satsen, men ingen annan deltagare påverkas av detta. Oljan är därmed inte 

agent, utan medium. Ergativa processer kan även uttryckas i passivum och med agenten osyn-

liggjord som i Enorma skogsområden huggs eller bränns ner (av vem?). En nominalisering, 

även benämnt som ideationell grammatisk metafor, står som agent  i Oljeutsläpp orsakar 

skador, där den verkliga deltagaren göms undan. Någon eller några har ju faktiskt släppt ut 

oljan. Processen släppa ut (olja) paketeras om i ett substantiv: oljeutsläpp. 

      Sellgren finner att de undersökta texterna i läromedlen för geografi i hög grad saknar 

mänskliga aktörer och att agenterna i många fall göms undan genom passiver och nominalise-

ringar. Hon sammanfattar sin studie med en befogad undran över hur eleverna ska kunna se 

sambandet mellan människa och miljö när läromedlen inte uttrycker något sådant samband. 

4 Material
Materialet för min undersökning är hämtat ur Dagens Nyheters arkiv som finns tillgängligt på 

tidningens hemsida (www.dn.se). Dagens Nyheter är en av Sveriges mest lästa dagstidningar; 

den rapporterade i januari 2013 att den hade 535 000 prenumeranter i Stockholm och 810 000 

prenumeranter i hela landet (Björklund 2013). Med så pass många läsare har tidningen en 

onekligen framträdande roll bland övriga medier med följd att dess nyhetsrapportering blir 

både uppmärksammad och ansedd, vilket då även får antas gälla den Mellanösternkorrespon-

densen. Dagens Nyheter klassar sig som oberoende liberal vilket främst tar sig uttryck på le-

darsidorna. Tidningen är en del av Bonnierkoncernen som är ett familjeägt mediekonglome-

rat. 

      Jag valde artiklar utifrån kriteriet att de skulle vara skrivna av Nathan Shachar och att bå-

de Hamas och Israel skulle förekomma i dem. Det blev totalt  fem stycken artiklar att analyse-

ra, ett lämpligt antal enligt mig då de gav en hel del stoff att  titta på, både djupgående och mer 

allmänt. Storleksmässigt är de ungefär lika långa (1–1,5 sida), med undantag för Sorgesång 

över Gaza (Artikel 3) som är mer av ett reportage med sina 4 sidor text. Detta tar jag hänsyn 

till då jag redovisar resultatet både inom artiklarna och totalt sett för de alla. Samtliga fem ar-

tiklar finns med som bilagor (se s. 29-36). 
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Tabell 1. Utvalda artiklar för analys
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rubrik                                                                                                                         Datum

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Västbanken är Israels stora synd                                                                          2011-10-17

2. Nathan Shachar: Omvärldens engagemang är knappt                                         2014-07-10 

3. Sorgesång över Gaza                                                                                           2014-07-26

4. Freden är längre bort än någonsin                                                                       2014-08-02

5. Hamas och Israel eniga om förlängd vapenvila                                                  2014-08-13

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I Tabell 1 är artiklarna numrerade utifrån publiceringsdatum, med den äldsta först och den 

yngsta sist. Datum för publicering står till höger. 

5 Metod
Min metod är baserad på systemisk-funktionell grammatik (SFG) i allmänhet och ergativitet-

sanalys i synnerhet (Holmberg m.fl. 2011). Precis som Sellgren (2011) vill jag titta på hur del-

tagare tillmäts ansvar genom språket, så en analys av ergativiteten hos processer och deltagare 

kommer väl till pass. 

      Enligt Sellgren är det i de materiella processerna som de ergativa/icke-ergativa proces-

sernas skillnader har störst relevans, och även Holmberg och Karlsson hävdar att  de materiella 

processerna är de mest intressanta när det gäller ergativitet3 (2011). Det är vid närmare efter-

tanke det mest logiska, då relationella processer vanligen kännetecknas av tillstånd (han var), 

mentala av tankeverksamhet (han tänker) och verbala av uttryck (han säger). Dessa processer 

har av naturliga skäl inte en deltagare som påverkar eller utsätter en annan deltagare för något. 

Med denna motivering som bas kommer även min analys kommer att fokusera på de materiel-

la processerna och deras agenter och medium.

       Mitt urval gick till på så sätt att jag plockade ut alla meningar där Hamas och/eller Israel 

är deltagare4, vilket rör sig om 145 satser, för att sedan dela in samtliga processer i kategori-

erna: materiella, relationella, verbala och mentala. Sedan tillämpade jag ergativitetsanalysen  

på enbart de materiella processerna, vilka är 97 till antalet. 
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      I ett par fall ersätter istället ett pronomen eller en synonym Hamas, som de, Hamastales-

män eller islamisterna och detsamma gäller Israel. Jag har även valt att låta vissa politiska 

personer eller ledningar som Hamas överbefälhavare Muhammad Deif respektive Israels 

premiärminister Benjamin Netanyahu, det israeliska kabinettet och israeliska soldater repre-

sentera Hamas respektive Israel i satserna, detta för att få fler och fylligare satser att arbeta 

med.5 Min metod går ut på att undersöka deltagarroller i artiklarna med fokus på de två par-

terna Hamas och Israel. Jag undersöker kvantitativt, det vill säga räknar, hur ofta Hamas re-

spektive Israel är agent respektive medium i de materiella processerna.

          Agentless passives (Fairclough 2001:104) är, som namnet antyder, passiver utan agent, 

vilket är den beteckning jag kommer att använda. Processerna uttrycks i dessa fall i passivum 

och agenten är egentligen inte frånvarande, men däremot osynliggjord.  Jag kommer att kvali-

tativt titta närmare på vissa exempelmeningar för att illustrera analysens gång. 

      Exempelmeningarna i analysdelen är av utrymmesskäl förkortade; jag har riktat in mig på 

att  visa sambanden mellan agent, materiell process och medium och därför inte tagit med, en-

ligt mig, onödiga adjektiv6.

6 Analys
I detta kapitel presenteras undersökningens resultat. Hamas och Israels roller i satserna, som 

agent respektive medium, presenteras. Antalet agent- respektive mediumpositioner för Hamas 

samt Israel är räknade och uppställda i tabeller. Sedan följer processer som uttrycks med no-

minaliseringar och till sist redogörs för passiver utan agent. Jag har sökt komplettera den 

kvantitativa, räknande analysen med en del kvalitativa inslag – i form av satser ur artiklarna – 

för att närmare förklara vissa drag och dess eventuella påverkan på läsupplevelsen. 
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6.1 Hamas deltagarroller
I tabell 2 framgår antalet fall där Hamas är agent respektive medium inom varje artikel samt 

totalt för alla artiklar. Det går att utläsa att  Hamas totalt sett  är agent 46 gånger och medium 

11. Man kan snabbt  konstatera att rollen som agent  är långt mer framträdande än den som 

medium.   

Tabell 2. Antalet förekomster av Hamas som agent respektive medium

Artikel Hamas som agent Hamas som medium

1 Västbanken är Israels stora 
synd

12 1

2 Omvärldens engagemang 
är knappt

5 1

3 Sorgesång över Gaza 15 6

4 Freden är längre bort än 
någonsin

11 3

5 Hamas och Israel eniga om 
förlängd vapenvila

3 0

Totalt: 46 11

      Jag exemplifierar nedan med två utdrag ur artiklarna. Det rör sig om ergativa satser där 

Hamas (agent) påverkar en annan deltagare (medium).

Exempel 1 (ur Västbanken är Israels stora synd)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(Det är Hamas)                som          förpestar                                     deras liv
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    agent                                              materiell process                                          medium
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I exempel 1 påverkar Hamas (agent) Gazabornas liv (medium) genom att förpesta dem.         
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Exempel 2 (ur Västbanken är Israels stora synd)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
När islamisterna                 upphör att terrorisera                      sin egen befolkning
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
        agent                                  materiell process                                             medium  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I exempel 2 finns två processer – gestaltat i ett finit och ett infinit verb – upphör att terrorise-

ra. Processkärnan, det verb som bär på den huvudsakliga händelsen, är terrorisera. Återigen 

är medium relaterat till Gazaborna, här benämnt som sin egen befolkning. 

      Hamas förekommer, vilket nämnts, som medium i artiklarna 11 gånger. Nedan visar jag 

med två satser ur artiklarna hur Hamas kan te sig som medium:

Exempel 3 (ur Sorgesång över Gaza)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kring årsskiftet -        angriper                      Israel                      Hamas                     i Gaza
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                        
                                    materiell process               agent                         medium    
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hamas blir angripet av Israel, inne på sitt eget territorium (Gaza). 

Exempel 4 (ur Freden är längre bort än någonsin)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
FN                   fördömde                     omedelbart Hamas,          liksom USA och Saudiarabien
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
agent              materiell process7                                     medium                                agent
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hamas fördöms inte bara av FN, utan också av USA och Saudiarabien. Hamas utsätts för om-

världens misstycke, vilket kan få dem att framstå som offer. Det intressanta med Hamas me-

diumpositionering är att påverkan kommer från flera håll: från Israel, omvärlden, men även 

från palestinierna själva.
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6.2 Israels deltagarroller

Tabell 3. Antal förekomster av Israel som agent respektive medium

Artikel Israel som agent Israel som medium

1 Västbanken är Is-
raels stora synd

1 0

2 Omvärldens enga-
gemang är knappt

1 0

3 Sorgesång över 
Gaza

14 1

4 Freden är längre 
bort än någonsin

3 3

5 Hamas och Israel 
eniga om förlängd 
vapenvila

3 0

Totalt: 22 4

Av tabell 3 framgår att, totalt  för alla fem artiklar, är Israel agent i 22 materiella processer och 

medium i 4. I hela tre artiklar beskrivs Israel inte som påverkad en enda gång. Vi kan omedel-

bart konstatera att Israel har en långt mindre påverkande roll än motståndaren Hamas, och är 

även utsatt för påverkan i mindre utsträckning. I artikel 1 Västbanken är Israels stora synd, 

där Hamas har agentrollen 12 gånger, har Israel den bara en gång, artikelns titel till trots. 

Även Israels agentposition exemplifieras nedan i två satser:

Exempel 5 (ur Nathan Shachar: Omvärldens engagemang är knappt)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
För första gången någonsin          bombar                 Israel           Gaza    från morgon till kväll
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                       
                                                 materiell process          agent            medium
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I exempel 5 är Israel agent i handlingen (Israel) bombar Gaza. Här syns en tydlig, aktiv hand-

ling, utan omskrivningar. Dock finns även här en intressant, inledande omständighet: För 

första gången någonsin. Det framstår som om Shachar, när han nu beskriver handlingen i 

klarspråk, vill tona ned handlingen något, genom att understryka att det aldrig tidigare hänt.
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      I nedanstående exempel är Israel medium:

Exempel 6 (ur Freden är längre bort än någonsin)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
En självmordsbombare [...]          dödade                                                två
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                agent                             materiell process                                        medium
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Exempel 6 är ett  av få fall där Israel/israeler är medium. Det här är ett utdrag ur ett  längre 

stycke, där israeliska soldater är mitt uppe i att förstöra en av Hamas underjordiska tunnlar. 

En självmordsbombare (från Hamas) rusar fram, exploderar och dödar två (israeliska solda-

ter). 

Exempel 7 (ur Freden är längre bort än någonsin)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Extremister i Netanyahus parti Likud och i koalitionen har nafsat         honom          i hasorna
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    agent                                                                                   materiell process  medium     
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Extremister inom Israels regerande parti har nafsat premiärminister Benjamin Netanyahu (re-

presenterar Israel) i hasorna. Denna sats hade kunnat tolkas som att Israel påverkar Israel, 

med Israel i agent- och mediumposition i en och samma sats. Men i och med att enbart premi-

ärministern och militären representerar Israel i denna undersökning, så är Israel endast den 

påverkade parten i exempel 7. 

6.3 Gazaborna som medium
Med resultatet att Hamas har störst påverkan, Israel har ansenligt mindre påverkan och att bå-

de Hamas och Israel är påverkade relativt sällan känns det högst relevant att undersöka: Vem 

påverkas då? Finns det ett annat  huvudsakligt medium i artiklarna och vem/vad är i så fall 

det?

      Under analysens gång framstod det ganska tidigt att varken Hamas eller Israel var medi-

umpositionerade särskilt frekvent. Jag höll ögonen öppna för ett annat medium och i synner-

het ett  återkom med jämna mellanrum; det handlar om befolkningen i Gaza som uttrycks med 

synonymer som Gazaborna, sin egen befolkning, olydiga kvinnor och palestinier8. Totalt  sett 

blev den medium 17 gånger i de fem artiklarna vilket  är fler än Hamas och Israel tillsammans 

(16 gånger) . Det är värt att  notera för här har vi kanske artiklarnas så kallade offer par excel-
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lence. Finns det ett huvudsakligt medium i texterna är det också önskvärt att undersöka vem 

som är den påverkande parten. I de 17 fall där Gazaborna är medium är Hamas agent i 9 fall, 

Israel agent i 6 fall och i 2 fall rör det sig om passiver utan agent. Hamas är alltså agent endast 

marginellt oftare än Israel. Satserna där Hamas och Israel påverkar Gazaborna ser dock gans-

ka olika ut när det kommer till processerna. Nedan följer två exempel av de 9 fallen där Ha-

mas påverkar Gazaborna: 

Exempel 8 (ur Västbanken är Israels stora synd)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Det är Hamas, inte Israel, som hindrar            Gazabor      att resa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
          agent                        materiell process          medium
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Exempel 9 (ur Västbanken är Israels stora synd)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Det är Hamas som     pryglar                 olydiga kvinnor
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
         agent            materiell process                medium
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Både exempel 8 och 9 ingår i ett längre stycke där Hamas brott mot den lokala befolkningen 

räknas upp. I den andra satsen står det inte uttryckligen Gazaborna, utan olydiga kvinnor, 

men det är tydligt med hjälp av kontexten att det är ”de olydiga” kvinnorna i Gaza som avses.

    När Israel är den påverkande deltagaren kan det däremot se ut på följande vis:

Exempel 10 (ur Sorgesång över Gaza)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Israel            erövrar                        Gaza                efter egyptiskt militärstyre sedan 1948
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
agent           materiell process         medium
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Exempel 11 (ur Sorgesång över Gaza)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Israel             börjar            begränsa                              Gazas import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
agent                                   materiell process                        medium
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Medan Hamas påverkan på Gaza riktas mot människorna (Gazaborna, de olydiga kvinnorna), 

är Israels påverkan mer riktad mot landytan och samhälleliga funktioner (Gaza, Gazas im-

port). 

      Även de materiella processerna ser lite olika ut beroende på om Hamas eller Israel är 

agent. Hamas påverkar Gazaborna genom att  bland annat hindra, prygla, avrätta, förpesta och 

terrorisera. Israels påverkan illustreras istället  genom mer ”politiska” handlingar som att be-

gränsa, gripa in, erövra, men även bomba. 

6.4 Passiver utan agent
I de fem analyserade artiklarna förekommer 14 materiella processer i passiv form, utan ut-

skriven agent. Alla artiklar utom Västbanken är Israels stora synd (Artikel 1) har dessa språk-

liga fenomen; sannolikt beror det på att Artikel 1 är den kortaste. Nedan följer exempel på 

passiver utan agent ur artiklarna:

Exempel 12 (ur Hamas och Israel eniga om förlängd vapenvila)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bara några timmar tidigare          sköts                         nya raketer                              från Gaza
___________________________________________________________________________
                                                      materiell process                      medium
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Raketer (medium) sköts från Gaza i exempel 12, men satsen avslöjar inte vem eller vilka som 

gjorde det. En till innehållet närmast identisk sats dyker upp  strax efter föregående, i samma 

artikel, Hamas och Israel eniga om förlängd vapenvila:

Exempel 13 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Efter att en skur raketer               avfyrats                                                   mot staden Ashkelon 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                   medium                       materiell process
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

En skur raketer är medium och processen är avfyrats. Exempel 13 skiljer sig från föregående 

exempel i det avseendet att vi i exempel 13 får veta raketernas riktning (Ashkelon) istället  för 

plats för avfyrning (Gaza). 

      Men alla passiver utan agent rör inte vem eller vilka som skjuter raketer:
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Exempel 14 (ur Nathan Shachar: Omvärldens engagemang är knappt)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Efter ytterligare ett par dagar       drevs                      Hamas            att ge sig in i leken
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                          
                                               materiell process                 medium
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Någon eller några drev Hamas till att ge sig in i leken. Exempel 14 skiljer sig en del från de 

två satserna gällande raketer i exempel 12 och 13. I dem är det troligt  att agenten inte är ut-

skriven på grund av redundans – det är helt enkelt överflödigt då den raketskjutande agentens 

identitet är uppenbar för både skribenten och läsaren. I exempel 14 däremot, är det i det när-

maste omöjligt att dra några slutsatser kring den frånvarande agentens identitet. Kanske är 

inte ens skribenten själv medveten om vem eller vad som drivit in Hamas i leken. Vi vet inte 

om det åsyftar motståndarens agerande eller kanske den allmänna situationen i regionen.

      I de nedanstående satserna handlar det om oklarhet gällande vem som dödar – och till och 

med vem som blir dödad:

Exempel 15 (ur Sorgesång över Gaza)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Över                1300                 dödas
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                         medium          materiell process
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I exempel 15 skrivs antalet döda – 1300 – ut, men inte vilka de är och inte heller vilka som 

ligger bakom. I samma artikel – Sorgesång över Gaza (Artikel 3) – kommer en till likartad 

sats i passivum: 

Exempel 16 (ur Sorgesång över Gaza)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Under flyg- och missildueller         dödas                   169 palestinier och sex israeler.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                                                     materiell process                           medium
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I exempel 16 framgår lite mer information, under vilka omständigheter (flyg- och missilduel-

ler) och vilka som dödats – både palestinier och israeler – men inte agenten. Här kan det vara 

så att omständigheterna och dödsoffren (från båda sidor) ändå tydliggör vilka agent(-erna) är 

vilket får skribenten att avstå från att namnge den/dem, återigen på grund av redundans.
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7 Diskussion
I detta kapitel diskuteras resultaten som undersökningen lett fram till. Kapitlet är uppdelat i 

tre delar; i den första besvaras och diskuteras frågeställningarna som ställdes upp i inledning-

en med en efterföljande sammanfattning av resultatet  och i den andra problematiseras medias 

och journalisters inflytande över läsarnas uppfattning om vad som sker i världen. Slutligen 

reflekterar jag över för- och nackdelarna med det valda materialet och metoden. 

7.1 Besvarande av frågeställningar
1. Vilken part är oftast agent respektive medium?

2. Hur ofta förekommer passiver utan agent och hur påverkar det bilden av vem som bär an-

svar för handlingar?

1. Hamas är utskriven agent i 46 fall. Israel är utskriven agent i 22 fall. Hamas är alltså oftare 

agent än Israel. Hamas är medium i 11 satser och Israel är medium i 4 satser. Hamas är allt-

så oftare medium än Israel. De fem artiklarna ger intrycket av att Hamas är mer närvarande 

och aktiv och därmed mer ansvarig för konfliktens yttringar, men också att Hamas är mer 

utsatt än Israel. Att Hamas och Israel är medium så pass sällan kan eventuellt tolkas som att 

ingen av parterna beskrivs som utsatta eller offer. Istället framstod Gazaborna som artiklar-

nas främsta medium (17): de påverkades från flera håll, mest framträdande av Hamas (9), 

men även av Israel (6). 

2. Passiver utan agent  förekommer totalt 14 gånger, vilket kan betraktas som relativt mycket. 

Det ger bilden av att i 14 fall finns ingen ansvarig för handlingen, trots att en handling inte 

kan ske utan upphovsman. Även om en kvalitativ analys kan se närmare på dessa fall, där 

det i viss mån ändå kan skymta fram vem som ansvarar för handlingen, kvarstår ändå fak-

tum att dessa satser förblir agentlösa.

För att  helt kort  sammanfatta undersökningen och resultatet så undersökte jag i denna kritiska 

textanalys fem artiklar med fokus på ergativitet  – en undersökning av deltagarroller och deras 

påverkan på varandra. Genom att kvantitativt kategorisera deltagarna Hamas och Israel som 

agent respektive medium fick jag fram resultatet att Hamas var en aktiv och påverkande del-

tagare (46) i de fem undersökta artiklarna, att Israel hade mindre påverkan (22) och att varken 

Hamas eller Israel var påverkade i någon större utsträckning (11/4). Istället fanns en tredje 

deltagare som var den påverkade parten i mycket högre grad än Hamas och Israel: Befolk-
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ningen på Gazaremsan (17). Den var i sin tur mer utsatt för Hamas påverkan (9), än för Israels 

(6). Satser där verbet var passivt och agent saknades var det relativt gott om: 14 stycken på 

fem artiklar. Det ger en avsevärd ovisshet gällande vem som är den utövande, och därmed an-

svariga, deltagaren.

7.2 Journalistens språk och dess inflytande
Vad skrev Nathan Shachar om objektivitet i stycket som citerades i inledningen? Han skrev 

bland annat:

Då jag behandlar omstridda händelser under de senaste decennierna har min ambition inte varit att fördela ansvar 
utan snarare att göra parternas handlingar begripliga, också då de synes mig förkastliga. (Shachar 2011)

Shachar framhåller att hans intention aldrig har varit att  skuldbelägga någon part  (fördela an-

svar), utan endast att söka förklara skeenden för läsaren, oavsett vad han tycker om och kän-

ner inför dessa skeenden; det brukar vara utgångspunkten för det  journalistiska arbetet. Vad 

jag själv skrev i uppsatsens bakgrund var att jag inte skulle granska Shachar som person, men 

däremot hans journalistik. Genom min ergativa analys drar jag slutsatsen att ett visst  ansvar 

ändock har fördelats, och att det  rör sig om en ganska ojämn ansvarsfördelning. Hamas har 

fått  bära merparten av ansvaret, främst för kriget sommaren 2014 (vilket är ämnet för fyra av 

fem artiklar). Till det bör man också väga in att  Hamas, språkligt sett, har varit utsatt för på-

verkan mer frekvent än Israel, och alltså utmålas som både ansvarig och påverkad på samma 

gång. Ingen av de båda parterna är dock offer i någon större utsträckning, utan det är Gaza-

borna som porträtteras så.

      I teoridelen presenterade jag begreppet kritisk textanalys och sökte förklara innebörden av 

kritisk  i det aktuella sammanhanget. Jag skrev att kritisk  inte direkt handlade om att kritisera,  

i det avseende vi normalt  uppfattar ordet betydelse, och heller inte om att ”fälla” en skribent, 

utan snarare, som Fairclough påpekar, om att uppmärksamma ”kritiska moment i skriftlig in-

teraktion” och att synliggöra strukturer i en text. Utgångspunkten ska alltid – namnet kritisk 

till trots – vara optimistisk: att arbeta för medvetenhet och förändring till det bättre (Fair-

clough 2013).

      Jag vill återkoppla till detta i och med att en granskning av en eller flera texter, där det 

finns mycket att analysera, kan leda till uppfattningen att skribenten medvetet försökt manipu-

lera läsarna. Naturligtvis kan så vara fallet, men det är troligtvis inte den vanligaste anled-

ningen till exempelvis diffusa uttryck. Att rapportera opartiskt är ingen lätt uppgift; att vara 
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journalist innebär över huvud taget många svårigheter. Nyheten ska rymmas på ett  visst antal 

rader, stilen ska vara deskriptiv och lättillgänglig, men ändå ge bakgrund och flera dimensio-

ner till förloppet. 

      Men hur påverkas egentligen läsaren av hur deltagare skildras i media? Hur påverkades 

läsarna av nyheterna i Tony Trews studie (Rankema 2009)? Spelade det någon roll om det 

stod ”Upproriska svarta sköts ihjäl av polis” eller ”Polis sköt ihjäl 11 i Salisbury-uppror”? 

Spelar det någon roll om det står ”De svåraste bombardemangen pågick för att spärra kidnap-

parnas flyktvägar” eller ”Israel bombade för att spärra kidnapparnas flyktvägar”? Eller ”Nya 

raketer sköts från Gaza” istället för ”Hamas sköt nya raketer från Gaza”? Det här är (tyvärr) 

ingen studie i läsares uppfattning av nyhetstexter, men utgår man ifrån den konstruktivistiska 

språksynen, att  språk och samhälle hör ihop och påverkar varandra åt  båda håll, så är svaret 

ja. Hur och på vilket  sätt  läsare påverkas är svårare att veta och för att ta reda på det hade jag 

behövt göra ytterligare en studie, kanske en enkätundersökning om människors attityder till 

konfliktens deltagare efter att ha läst nyhetsartiklar om dem. 

      För att återknyta till uppsatsens tre primära deltagare: hur påverkar journalistens språk vår 

syn på Hamas, Israel och Gazas befolkning? Av mitt resultat drar jag slutsatsen att Hamas var 

en central deltagare, både påverkande och påverkad. Israel var en mycket mer tillbakadragen 

deltagare, om än närvarande. Gazaborna utmålades som det främsta offret: lidande för både 

Hamas, Israels och omvärldens handlingar. Jag är övertygad om att denna ansvarsfördelning 

påverkar läsarens uppfattning om vad som ägde rum i regionen i synnerhet sommaren 2014. 

Oavsett om det är journalistens avsikt eller ej formas läsarens uppfattning om konfliktens del-

tagarna av hur språket tar sig uttryck.  

7.3 Reflektion över val av material och metod
Min analys behandlade ett  specifikt ämne beskrivet av en specifik journalist  i en specifik tid-

ning. Jag gjorde på detta sätt av främst två skäl; det ena var att  jag hade ett personligt intresse 

för just denne journalist som är en välkänd och erkänd skribent, både inom den journalistiska 

och litterära sfären. Det andra skälet var att om jag endast fokuserade på en journalist kunde 

resultatet kanske säga något om just denne journalists språk och hur den beskriver en viss si-

tuation. Det kunde eventuellt ge en fingervisning om återkommande språkbruk i artiklarna.

      Med facit  i hand är det naturligt att  man reflekterar över sitt material och sin metod. När 

det gäller urval av texter så är jag fortfarande nöjd med antalet, vilket jag upplevde ganska 

tidigt under arbetets gång. Alla artiklarna publicerades med ganska täta intervaller – under 
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sommaren 2014 – förutom Västbanken är Israels stora synd (Artikel 1) från 2011. Sommaren 

2014 var en tid då det  rapporterades närmast dagligen från regionen på grund av kriget, med  

medialt fokus på de de två fienderna Hamas och Israel. 

      När det  gäller metoden kunde jag naturligtvis ha gjort på andra sätt. Ett  alternativ är att jag 

hade kunnat jämföra två olika journalisters nyhetsrapporteringar, anställda vid två olika tid-

ningar, förslagsvis Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Då hade jag kunnat jämföra de 

två journalisternas, och tidningarnas, språkbruk, för att se om det skiljde sig dem emellan. Det 

hade kanske kunnat säga något om hur konflikter rapporteras olika beroende på tidning, hur 

det formar en läsares föreställning av förloppet och kunnat kopplas till tidningens politiska 

ståndpunkt. Detta var dock inte vad jag gjorde, men det kan däremot ses som ett förslag till en 

framtida undersökning, något jag gladeligen skulle läsa. 

8 Avslutande ord
Den här uppsatsen syftade till att undersöka ansvar i nyhetsartiklar om Mellanösternkonflikt-

en. Jag ville ta reda på vilken av parterna Hamas och Israel som utövade störst påverkan och 

vilken av dem som var mest påverkad som det uttrycktes i texterna. Jag ville också se hur det 

påverkade bilden av ansvar när ingen ansvarig deltagare skrevs ut. Den kritiska analysen i 

allmänhet och funktionell grammatik i synnerhet var medlen som gjorde det möjligt att göra 

denna undersökning – man kan säga att funktionell grammatik fyller funktionen av verktygs-

låda i en språklig analys som denna. Det har känts viktigt att kritiskt granska vad media serve-

rar oss och inte sluka allt med hull och hår, vilket är något som forskarna inom den kritiska 

textanalysen eller lingvistiken önskar skulle ta en större plats på dagens utbildningar. Fairc-

lough (2013) menar att  kritisk språkmedvetenhet (Critical Language Awareness) hjälper stu-

denter att  bli mer medvetna om sin egen roll när det gäller både produktion och konsumtion 

av text och om de sociala krafter och intressen som är med och skapar dem. Fowler skriver: 

När det gäller vår konsumtion av mediatexter, som idag bara blir mer och mer omfattande, är 

det av största vikt att kritiskt granska och ifrågasätta vad som står i texterna. När det gäller 

studenter menar både Fairclough och Fowler att det är ännu viktigare att de är medvetna om 

For those of us who are critically interested in politics, society and the di-
scursive moulding of individuals, it is a priority that students of all educa-

tional levels should experience these activities of analysis; that their experi-
ence of public discourse should begin to be actively critical rather than 

meekly receptive. (1991:234)
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texters bakomliggande struktur – att vara ”aktivt kritisk istället för passivt  foglig” (Fowler 

1991:234). 
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Bilagor

Bilaga 1

Nyhetskrönikan
Västbanken är Israels stora synd
Publicerad 2011-10-17 16:43

NYHETSKRÖNIKAN
Allt om: Nyhetskrönikan
Islamiströrelsen Hamas försöker, med viss framgång, slå i oss att den israeliska sjöblockaden 
påverkar Gazaremsans försörjning. Man kallar också området ”världens största fängelse”, en 
fras som upprepas papegojlikt av Hamas beundrare i väst.

Världens största fängelser är Kuba och Nordkorea. Att ta sig till Kairo och tillbaka för en Gazabo kos-
tade till helt nyligen mindre tid, pengar och besvär, än för en person på Västbanken att ta sig till Am-
man. Men för ett par månader sedan instiftade Hamas-regimen sovjetiska regler både för ut- och inre-
sa. Rörelsefriheten är central i Hamas pr-verksamhet bland -europeiska svärmare, men inte i dess 
praktik.
Livet i Gaza är ingen sinekur. Men det levs på Hamas recept, inte på Israels.
Det är inte i Gaza som israeliska civila ostraffat roffar åt sig palestinsk mark. Det är inte där palestini-
er döms av militärdomstolar utan att veta vad de anklagats för. Inga israeler kommer om natten till 
Gaza för att skjuta getter, bränna moskéer och köra motorsågar i olivträd. Inga israeliska hyreshus 
reses i Gaza för maximal olägenhet och frustration; inga soldater trakasserar fridsamma byar i Gaza.

Allt detta sker på Västbanken, och bara där.

Det är Hamas, inte Israel, som hindrar Gazabor att resa, som förpestar deras liv med sedlighetspoliser 
i gathörnen och angivare i moskéerna (de antecknar vilka som uteblir från bönen), som pryglar olydiga 
kvinnor, förfalskar världshistorien i skolböckerna, bränner sin knappa budget på -missiler riktade mot 
bostads-områden, avrättar motståndare utan rättegång och tvingar små barn rabbla att judar här-
stammar från apor och svin.

På en enda viktig punkt griper Israel in i Gazaremsans vardag: -restriktionerna mot handel, framför 
allt mot export, som först nu luckrats upp en smula. Men det är lika svårt för palestinier i Nablus som i 
Gaza att direktimportera -varor utifrån. Det går i praktiken inte utan partnerskap med en israelisk im-
portör.

Rövarhistorierna om Israels roll i Gaza har ett syfte: Att framställa Hamas-regimen som offer och trolla 
bort de olyckor den dragit över sina undersåtar. Det finns en kompetent, rättskaffens och fredlig, om 
inte demokratisk, palestinsk regim på Västbanken. Den har, till skillnad från Hamas, gjort sig förtjänt 
av vårt stöd. Men svenska revolutions- och vålds-romantiker gör, av lätt insedda skäl, inga pilgrimsfär-
der dit.

Visst kan Sverige stödja Ramallah-regimens FN-kandidatur. Det kostar ju inget, bara en smula ku-
rage. Men det är småpotatis. Det finns mycket mer Sverige kunde göra. En enkel sak vore att ställa 
som villkor för handel med Israel att samma villkor måste gälla för handel med Västbanken. Detta krav 
kunde sedan utsträckas till Gazaremsan när islamisterna upphör att terrorisera sin egen befolkning.

Nathan Shachar
naranjal@gmail.com
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
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Bilaga 2
Israel/Palestina-konflikten
Nathan Shachar: Omvärldens engagemang är knappt
Publicerad 2014-07-10 06:58

ISRAEL/PALESTINA-KONFLIKTEN
Allt om: Israel/Palestina-konflikten
Analys. Både Israel och Hamas står inför en radikalt förändrad internationell miljö jämfört med 
de tre likartade konfrontationerna 2006, 2009 och 2012.

Omvärldens engagemang och ork är knappare än någonsin. Efter 180 000 döda i Syrien har varken 
FN, Arabförbundet eller västmakterna samlat sig till en resolut insats – hur mycket tid och kraft är man 
då redo att lägga ned på ännu en kollision Hamas-Israel? Med Irak och Ukraina i upplösning, hur 
många lediga diplomater kommer Europas utrikesdepartement att sätta på Gazafrågan?

President Barack Obama har irriterat Jerusalem med onsdagens uttalande, där han visserligen för-
dömde missilerna mot israeliska städer, men också manade parterna att inte låta sig regeras av 
hämndlystnad. EU har släppt kommunikéer, tämligen förströdda, i samma anda.

Hamas visste att dess medlemmars hem skulle bombas, Israel visste att skurar av missiler skulle reg-
na över dess städer så snart en ny rond bröt ut och bara för en vecka sedan yttrade sig bägge parter 
försiktigt. Men det finns saker Hamas kan göra under normala förhållanden, men inte under kriser – 
som att gripa och bekämpa de fribytare som skjuter mot bostadsområden i Israel.

De godtyckliga israe-liska hämndaktionerna på Västbanken efter mordet på tre israeliska pojkar nyli-
gen utlöste redan för två veckor sedan piratbeskjutning från Islamiska Jihad och andra smårörelser. 
Efter israeliska extremisters mord på en palestinsk pojke i förra veckan tilltog elden och Hamas skulle 
ha tappat popularitet om det i det läget stoppade raketelden. Efter ytterligare ett par dagar drevs Ha-
mas att ge sig in i leken.

Men Hamas har inte Iran och Syrien bakom sig. Det har inte som förr Egypten på sin sida. Arabför-
bundets känslor för Hamas är också reserverade. Därför ville Hamas till varje pris få ett snabbt slut på 
denna rond, och satte in sina domedagsvapen, missilerna mot Tel Aviv och Jerusalem, redan tredje 
dagen. Detta i hopp om att de drabbade israelernas protester och förlorade arbetsdagar i Israel skulle 
pressa premiär-minister Benjamin Netanyahu att vädja till egyptierna att genast medla fram eldupphör.

Men Netanyahu är hårdare pressad från ett annat håll, från sina egna nationalister, som vill se Hamas 
på knä och ett slut på raketelden. Hamas har också räknat fel ifråga om Egyptens agerande. Presi-
dent Abdelfattah al-Sisi vill visst uppträda som medlare, men han har alls ingen brådska. Först vill han 
se Hamas ordentligt försvagat. För första gången någonsin bombar Israel Gaza från morgon till kväll 
utan ett knyst av protester från Egyptens sida.

Nathan Shachar
naranjal@gmail.com
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Bilaga 3

Sorgesång över Gaza
Publicerad 2014-07-26 11:52

DETTA HAR HÄNT.
1967: Israel erövrar Gaza efter egyptiskt militärstyre sedan 1948. Tiotusentals gazabor börjar arbeta i 
Israel.

1970: Det väpnade motståndet mot Israels ockupation ökar kraftigt.

1971–1972: I det så -kallade smutsiga kriget krossar general Ariel Sharon de palestinska väpnade 
rörelserna.

1972: De första israeliska kolonierna på Gazaremsan.
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1978: Egypten föreslår under freds-förhandlingarna med Israel självstyre för Gaza. Både Israel och 
PLO vägrar.

1987: Ett spontant, icke-väpnat uppror mot ockupationen bryter ut i Gaza i december och sprider sig 
till Väst-banken. Hamas grundas.

1989: Hamas första terrordåd i Israel. Dess ledare Ahmad Yasin och hundratals aktivister fängslas.

1992: Israel och PLO inleder hemliga förhandlingar i Oslo.

1993: Israel och PLO undertecknar en principförklaring i Washington och fredsprocessen inleds for-
mellt.

1994: Självstyre under Yassir Arafat. I oktober inleder islamister sin kampanj mot freds-processen med 
ett terror-dåd i Tel Aviv, 22 dör. De första väpnade konflikterna mellan PLO och Hamas.

1996: Hamas störste hjälte, bomb-makaren Yihya Ayash, dödas i januari då hans mobiltelefon explo-
derar. Hamas hämnas med en serie terrordåd i Israel.

2000: Det andra palestinska upproret bryter ut i september.

2001: Den första Hamasgranaten -landar i Israel och sårar en person.

2002: Hamas dödar fyra israeliska -soldater. Israel börjar bygga ett -stängsel runt Gaza.

2004: Israeliska missiler dödar Hamas grundare Ahma Yasin, i mars, och i april hans efterträdare Ab-
dulaziz Rantisi. De allt fler raketattackerna mot Israel skördar sina första dödsoffer i maj.

2006: Hamas vinner det palestinska valet. Israel börjar begränsa Gazas import. I Hamas första stora 
tunnel-aktion dödas två soldater och en förs bort, Gilad Shalit, som fem år senare växlas ut mot tusen 
palestinska fångar.

2007: Hamas tar makten i Gaza. Israel skärper embargot och inför sjöblockad.

2008: En inofficiell vapenvila mellan Israel och Hamas inleds i juni. Den förklaras avslutad av Hamas i 
december och 70 missiler avfyras mot Israel på en dag, nytt rekord. Kring årsskiftet -angriper Israel 
Hamas i Gaza. Över 1 300 dödas, knappt hälften är civila.

2012: I november dödar Israel -Hamas befälhavare Ahmad Ja’abari i en missil-attack. Under en veck-
as flyg- och missil-dueller dödas 169 palestinier och sex israeler.

”Efter allt jag läst och hört om Gaza var jag beredd att mötas av en mur av agg och bitterhet. 
Men i Gaza var det tvärtom, det utstrålade vitalitet och öppenhet.” Så upplevde DN:s mångåri-
ge medarbetare Nathan Shachar sitt första besök i Gaza 1975. I dag är allt förändrat.

Läs Nathan Shachars personliga berättelse om Gaza – och om Samira, som vittnar om hur den 
sekulära, palestinska frihetskampen kommit att övertrumfas alltmer av de radikala islamisterna 
i Hamas.

I ett litet kök i Ramallah på Västbanken sitter en kvinna från Gaza och tittar spänt på sändningarna 
från striderna. Häromdagen, när ett F-16 plan fällde en attackmissil över ett skjul på stranden i Gaza 
och dödade fyra små barn, grät Samira. De såg ut som blodiga trasor i sanden, så små var de. Det 
var -hennes strand i Shaati, där hon lekte varje kväll i solnedgången tills farmor slog sleven mot eldfa-
tet och -kallade hem barnen.

Men varje gång al-Aqsa, Hamas tv-kanal, berättar om nya ”martyrer” som fallit under striderna mot de 
israeliska soldaterna går en ilning av triumf och belåtenhet genom henne, och hennes matta blick ly-
ser upp.

Jag har aldrig varit i närheten av ett sådant hat. Det känns litet kusligt, som att stå alldeles inpå ett 
radioaktivt ämne.

– De tror att de ska till paradiset, men jag tror att de hamnar någon annanstans.

Jag såg Gaza första gången 1975, mer än ett kvartssekel efter att Samiras farföräldrar flydde sin 
hemby Aqar, någon mil sydost om Tel Aviv. Jag var tjugotre och skulle göra ett reportage om ett nytt 
byggprojekt som Israel lanserat i Sheikh Radwan utanför Gaza City.
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Tanken var att flyktingarna skulle flyttas från lägren till permanenta bostäder med täta tak och bekväm-
ligheter, vilket de gärna gjorde. Men Yassir Arafat, palestiniernas exilledare, var orolig för att bygget 
skulle göra flyktingarna vänligare inställda till ockupationsmakten. Hans radiostationer i Beirut och 
Bagdad basunerade ut blodisande hotelser mot alla som understod sig att nappa på anbudet att flytta 
in i de nya husen.

Efter allt jag läst och hört om Gaza var jag beredd att mötas av en mur av agg och bitterhet. Men 
Gaza var tvärtom, det utstrålade vitalitet och öppenhet, och var gång jag återvände dit så var det med 
förväntan. I dag förknippar vi Gaza med extrem, antivästlig jihadism. Men de jämnåriga jag träffade 
den gången var ivriga att ansluta sig till väst, och långtifrån att demonisera och förbanna västvärlden. 
De -diskuterade framsteg, utbildning, revolution och oberoende. Deras ideologiska ledstjärnor var väs-
terländska. De var var medlemmar i olika kommunistiska folkfronter, bekostade av Moskva och Öst-
berlin, men de skulle mycket hellre ha blivit sponsrade av London och Paris. Vi åt fisk och drack öl på 
stranden, där unga kvinnor i baddräkt – palestinska kvinnor, några turister fanns inte – kom och gick 
som de ville.

Stranden vid Shaati, det största av Gazaremsans flyktingläger, kryllade av ivriga brunbrända barn. I 
lägrets minimala hem fanns ingen plats, till och med matlagningen sköttes utomhus. Ungar skulle inte 
hänga de upptagna kvinnorna i kjolarna, stranden var deras lekrum. De metade, flög drakar och slä-
pade blöta trädgrenar till al-tabuun, bakugnen på backen där farmor gjorde alla sorters bröd. Gaza var 
ockuperat, men denna strandscen, med vitklädda glassgubbar och saftförsäljarna i sina osmanska 
kostymer med bjällror i fezen, andades frihet och gemyt. Ett av barnen som tumlade runt i de ho-
nungsgula sandrevlarna bör ha varit Samira, hon var då sex eller sju år.

Men jag träffade henne inte -förrän 15 år senare, under det första palestinska upproret mot Israel 
som bröt ut i december 1987. Det blossade upp i Gaza, drivet av ett rykte om ett israeliskt illdåd. På 
ett dygn spred det sig som en gräsbrand från flyktinglägret i Jebaliya till resten av remsan, sedan till 
Jerusalem och Västbanken. Det var inte ett väpnat uppror, och det var det som blev nyckeln till dess 
oväntade framgång världen över. Tanken var att på alla områden demonstrera sitt oberoende av Isra-
el, att inte köpa israeliska varor, att kapa alla förtöjningar till israeliska myndigheter och arbetsmark-
nad. Man odlade morötter i blomsterlådor, födde upp kaniner och höns på verandor och köpte in billiga 
sötsaker från Egypten. För att slippa köpa mjölk från israeliska mejerier köpte upprorsmännen kor från 
israeliska bönder.

I stället för att låta detta ske försökte de förvirrade israelerna stoppa hela projektet. Barocka scener 
utspelades då fallskärmsjägare grep upprorets kor och förde bort dem. För att visa vem som bestäm-
de stängde militärguvernören skolor och universitet i Gaza, och när han öppnade dem stängdes de av 
upprorsmännen, för att visa att det var de som bestämde.

För att inte barnen skulle för-vildas under de långa månaderna av gatubråk och stenkastning ordna-
des underjordisk stödundervisning i hemmen. Samira hade hand om projektet i Gaza City. Det var 
ingen liten uppgift. Barn skulle samlas på bestämda timmar i olika hem varje gång enligt ett komplice-
rat schema. Samira låg vid universitetet i Bir Zeit på Västbanken. Hon hade alltid varit bäst i klassen, 
och hon talade redan om sin doktorsavhandling, fast hon knappt fyllt tjugo. Vi var imponerade.

När hela verkligheten vändes upp och ned lämnade hon universitetet och skyndade sig hem.

– Plötsligt stod vi i centrum. Hela världen brydde sig om oss. Vi, som ingen brytt sig om, blev inne. -
Kända journalister flockades i vårt ned-körda flyktingläger och vi blev symboler för en massa saker. 
Det var en berusande känsla. Hela livet fylldes av mening, och det finns inget som unga behöver mer 
än mening. Ge dem mening och de kan överleva på en brödkant.

Det arabiska ordet för uppror, inti-fada, inkorporerades i alla språk. Också gatustridernas koreografi 
bildade skola. I mars 1988, efter bara några månader, bar hundratals studenter i Kalifornien kaffiye, 
den palestinska bondens svartrutiga huvudsjal, när de protesterade mot USA:s politik i Nicaragua.

Ännu märkligare var det att arab-länderna tog palestinierna till sitt bröst. När palestinska flyktingar 
drog in i arabvärldens städer efter 1947–1949 hade de inte funnit tröst i någon broderlig famn. Arab-
staternas ledare hade förnedrats då deras invasionsarméer slogs tillbaka av judarna, och man hade 
uppfunnit en myt om debaclet: ”Om bara palestinierna hållit ut i stället för att sälja mark och fly hals 
över huvud hade det aldrig gått så illa.”

– Det där var som en nagel i ögat på oss. Vi visste att det var palestinierna som bjudit det hårdaste 
motståndet, medan arabernas kampanj var alldeles misslyckad. Men araber trodde att vi var fega. 
”Stenarnas barn” blev vår upprättelse.
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Efter en veckas uppror publicerade den kuwaitiska tidningen al-Qabas dikten Awlad al-Hajjar, ”Stenar-
nas barn”, av den syriske poeten Nizar Qabbani. Den var tillägnad de stenkastande flyktingbarnen i 
Gaza och var också en upp-rättelse åt de förtalade palestinierna. Dikten hånade arabvärldens dästa 
borgare, som hade det så bra där de satt på sina kaféer, upptagna med lägenhetsköp och affärstrans-
aktioner. I Qabbanis dikt sonade palestinierna med sitt blod för ”de bekväma” arabernas synder.

– Qabbani var min författare framför alla andra, minns Samira, och han var en sann feminist. Hans 
syster hade tagit livet av sig för att slippa giftas bort med en främling, och han såg så klart hur sjuka 
relationerna mellan könen var.

Men mitt i yran av frigörelse, frihetskamp och moderna drömmar hände något helt annat, något som 
ingen kunde se förrän långt senare. Något som gav Gaza en knuff i helt annan riktning och skulle kas-
ta en skugga över Samiras liv. Mitt i den sekulära revolutionen såddes fröet till Hamas islamiska revo-
lution som – till skillnad från Samiras intifada – skulle krönas med framgång.

1978 gav Israels försvarsminister Ezer Weizman tillstånd att bygga Gazas islamiska universitet. Bak-
om projektet stod Ahmad Yasin från det muslimska brödraskapet. Han var förlamad och rullstolsbun-
den, men omåttligt populär bland sina anhängare.

– Är israelerna från vettet, sade en palestinsk advokat i Gaza, begriper de inte att det här universitetet 
kommer att bli en fabrik som producerar fanatiker?

Knappt hade universitetet invigts förrän häftiga gräl och strider om dess skötsel och inriktning bröt ut 
mellan brödraskapet och de sekulära rörelserna. Islamisterna hade planerat universitetet och skrapat 
ihop pengarna från oljestaterna, och de ville bestämma över det. Men Yassir Arafat var som alltid 
misstänksam mot allt som drog sig undan hans kontroll.

Israel sörjde inte över att Arafat utmanades på sin egen hemma-plan. Eftersom Israel inte kunde be-
stämma sig för vad de skulle göra med Gaza fanns inga långsiktiga planer. Politikerna överlät rem-
sans dagliga skötsel till säkerhetstjänsten Shabak, vars enda princip var söndra och härska.

Muslimska brödraskapet var avskytt och förföljt i nästan alla arab-länder, blotta namnet väckte obehag 
hos många gazabor. Det visste shejk Yasin, och han hade funderat ut en lösning på det problemet. En 
vecka in på det palestinska upproret lanserade han en ny rörelse, den muslimska motståndsrörelsen, 
förkortat Hamas, ett ord som också betyder ”entusiasm” på arabiska.

– Vi märkte det knappt, vi var så upptagna med att förändra världen. Men det var de som -förändrade 
världen. Allt vi gjorde är glömt, men Hamas står mitt på scenen.

Hamas kallade sig för motstånds-rörelse, men dess motstånd riktades inte så mycket mot Israel som 
mot det egna samhället. Shejk Yasin var emot våldsamt motstånd, han ville bygga upp sin rörelse och 
överlåta Israels öde åt Allah.

Hamas hotade och brände ställen som sålde öl, anhängarna delade ut flygblad mot oanständig – väs-
terländsk – klädsel och mot utflykter på stranden. Gazaborna började inse att islamismen inte handla-
de om böner eller tro, utan om allt. Våren 1990 utfärdade Hamas ett dekret som blivit berömt. Med 
den palestinske historikern Salim -Tamaris ord: ”Gaza blev den första staden i Medelhavets historia 
där bad förbjöds. Flera flygblad varnade för de moraliska faror som hörde ihop med havets njutningar. 
Under det tredje upprorsåret betraktades en oskyldig strandpromenad ... som kätteri.”

– Vi skrattade åt dem. De var så löjliga i sin förnekelse av livets goda, de var en liten udda sekt och 
skulle så förbli, det var vi säkra på, säger Samira.

Med sitt vilda hår, sina jeans och sina utländska bekanta var Samira ett koncentrat av allt det som -
väcker obehag och aggressioner hos Hamas trogna. Dittills hade hennes föräldrar och far-föräldrar, 
som alla gick i traditionell klädsel, varit stolta över hennes framfart. Hon var framtiden, och den natio-
nella rörelsen var sekulär, så var det bara. Samira kysste sin farfar på hand som alla österlänningar 
och visade de äldre sin vördnad, men framtiden tillhörde henne, inte dem, det var bägge parter över-
tygade om.

Men upproret, med sin kraftiga -moderna impuls, hade spelat med för hög insats. När det omsider 
misslyckades, och Israel red ut stormen med olika motmedel, framför allt genom att ersätta strejkande 
palestinier med turkar och rumäner, så passade det Hamas utmärkt.

– Hamas beskrev oss som blinda offer för västerlandets sirensånger. Revolution, feminism, alla våra -
ismer var falskt glitter som narrat oss att vända ryggen åt vår egen kultur. Politik, förhandlingar, allt var 
fåfängligheter för dem. Varken USA, världsopinionen eller FN kunde hjälpa oss.
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Hamas var lika radikalt som Samira, men dess ledstjärna lyste inte upp vägen framåt utan det för-
gångna. Barnen i Hamas föreningar och skolor fick en klädkod att rätta sig efter, och efterhand blev 
Samiras utseende och hennes sätt avvikande i Shaatis gränder. En gång när hon kom hem efter en 
vecka på Västbanken visslade en sten förbi och slog i husväggen intill henne.

– Jag vände mig om, men jag såg ingen.

Universitetet i Bir Zeit på Västbanken stängdes allt oftare av Israel, och Samira åkte hem till Shaati, 
där islamisterna nu möblerade om i allt raskare tempo, i folks medvetande såväl som i deras klädsel. 
Samira förstod att hennes framtoning och fria liv blivit en börda för hennes föräldrar, att kvarteret, där 
man -varit stolt över hennes framgångar, nu nagelfor henne med alltmer kritiska blickar. En person 
från moskén försökte tala henne till rätta, men hon vägrade lyssna. Då talade han med hennes far, 
och det blev han som vädjade till henne att sätta på sig jilbab och hijab som de andra kvinnorna.

– Det är inte för min skull, det vet du. Men vi kan inte gå emot alla de andra, vi har inte kraft till det.

Hon visste att han hade rätt. Hon kunde antingen kröka rygg eller lägga sten på föräldrarnas börda.

– Första gången jag satte på mig de svarta skynkena mådde jag fysiskt illa. Det var inte klädseln, utan 
min egen kapitulation.

Vid samma tid gav Hamas ungdomsfalang sin ledare Yasin ett ulti-matum: Låt oss delta i våldsamma 
aktioner mot Israel, annars går vi över till islamska jihad – en ny mili-tant islamiströrelse. Yasin fann sig 
motvilligt i kravet. Snart var Hamas väpnade gren Izz al-Din al-Qasam i full verksamhet. Dess stora s-
tjärna var Yihya Ayash, ”ingenjören”, vars bomber torpederade freds-processen mellan Israel och 
PLO.

Samira hade engagerat sig i fredsprocessen från första stund, liksom många andra i hennes rörelse 
al-Fatah. När Yassir Arafat kom till Gaza 1994 för att upprätta sitt självstyre fick islamisterna backa. 
Arafat hade egna gendarmer med sig, farliga unga män från Beiruts gränder. De sköt skarpt mot isla-
misterna.

Samira slet av sig de förhatliga svarta kläderna och fick ett arbete på utbildningsdepartementet.

Fejden mellan Arafats sekulära Fatah och Hamas klöv det civila samhället i två läger. Man var an-
tingen fathawi eller hamsawi, och giftermål, affärsverksamhet och vänskap över klyftan blev alltmer 
sällsynta.

– Du måste förstå en sak med -Hamas. De är duktiga. De struntar i allt som roar dig, att ta en drink 
och titta ut över Medelhavet, att fantisera om en större våning, kärlek, böcker. De lever inte ett liv, de 
tjänstgör i ett projekt, precis som bosättarna. De behöver ingen majoritet, för de får så mycket mer 
gjort än alla de vanliga människorna som bara tänker på sig själva. När israeler åker på semester ut-
omlands gräver Hamas tunnlar under jorden. En tunnel tar år att bygga, men det gör inget.

De tretton åren mellan Arafats återkomst och Hamas statskupp i Gaza gick helt i kulturkampens teck-
en. Samira var för upptagen för att tänka på familj och barn:

– Först måste jag hitta en man som var med på att låta mig fortsätta arbeta och studera. Jag hittade 
ingen. Min stora kärlek var en gift man som var besatt av samma stora uppgift: att hindra Iran och 
Hamas från att ta över Gaza.

Varför misslyckades ni?

– Därför att våra myndigheter var nedsmittade med korruption. Därför att vi satsat allt vi hade på 
fredsprocessen, som de israeliska nationalisterna lyckades krossa.

När Hamas tog över sommaren 2007 dödades många PLO-män med nackskott, bland dem mannen 
Samira älskade. Israel öppnade gränsen och några hundra PLO-funktionärer flydde till Västbanken, 
bland dem Samira. Hon har ingen egen familj, och ingen klan, vilket gör henne till en främmande fågel  
i grannarnas ögon. Hennes hjärta är i Gaza, som är stängt för henne, och hon följer dramat där.

– Jag önskar dem allt ont, Hamas menar jag. Dels av pur hämndlystnad, de har förstört mitt liv. Dels 
därför att de har kapat mitt folk och tvingat in dem på ett äventyr som inte har något lyckligt slut. Våra 
tidningar här i Ramallah framställer Hamas som hjältar, men vad är det för hjältemod att sitta tryggt 
under jorden medan vanligt folk bombas?

Vad hoppas du då på?
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– Jag håller mig inte med några förhoppningar. Det går inte att fixa det här. Det har blivit för komplice-
rat. Israel går inte att rubba. Kanske går det inte att rubba Hamas heller. Sluta prata om fred. Inte i vår 
tid. Sedan jag föddes har allt blivit -sämre, sämre och sämre, oavbrutet.

Nathan Shachar
naranjal@gmail.com
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
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ISRAEL/PALESTINA-KONFLIKTEN
Allt om: Israel/Palestina-konflikten
Analys. Hamas bortförande av den 23-årige israeliske soldaten Hadar Goldin, bara en och halv 
timme efter att FN:s eldupphör trätt i kraft på fredagsmorgonen, grusade förhoppningarna om 
en snar förhandlingsuppgörelse i Gazakrisen.

Just då alla parter, inklusive Hamas, äntligen accepterat att inleda samtal i Kairo på lördagen, så bör-
jar spelet nu på nytt, med betydligt högre insatser. Det israeliska kabinettet, som varit delat mellan de 
som vill krossa Hamas och de som nöjer sig med att förstöra tunnlar och missiler, kommer nu förmod-
ligen att radikaliseras, för att inte tala om allmänheten.

Klockan 9.24 lokal tid hittade ett israeliskt ingenjörskommando en ingång till en tunnel intill byn al-
Buyuki i södra Gazaremsan. En självmordsbombare rusade ur tunneln mot israelerna, exploderade 
och dödade två – en av dem befälhavare för en av Israels mest exklusiva elitenheter, Sayeret Givati.

Flera Hamas-män öppnade eld mot de övriga israelerna, och lyckades dra ned Hadar Goldin, död -
eller sårad, i tunneln. Flera soldater ville ta upp jakten inne i tunneln men stoppades av sina officerare. 
Den stående ordern till soldater när en kamrat grips är att skjuta mot fienden för att döda även om det-
ta går ut över den gripne.

Det speciella kodord, Hannibal, som betyder bortförd soldat gick genast ut till alla stridande enheter, 
alla permissioner inställdes och kravallpolis posterades ut i Jerusalem för att förhindra firande av hän-
delsen i stadens arabiska del. De utan jämförelse svåraste bombardemangen, med minst hundra dö-
da palestinier, pågick hela dagen för att spärra -kidnapparnas flyktvägar.

FN fördömde omedelbart Hamas, liksom USA och Saudiarabien. Egypten, som står värd för de pla-
nerade förhandlingarna, sade inofficiellt att Hamas spottat det i ansiktet. Också för Hamas politiska 
ledning torde aktionen kommit som en chock. I och med fredagens aktion satte Muhammad Deif, Ha-
mas demoniske ÖB, punkt för professorsgrälen om vem som har sista ordet hos Hamas – befälhavar-
na i Gaza eller de politiska ledarna. Deif insåg naturligtvis att han riskerar att torpedera Kairo-samta-
len, och ådra sig Egyptens eviga fiendskap.

Deif vet också att Israels premiär-minister Benjamin Netanyahu, försvarsminister Moshe Yaalon och 
ÖB Benny Gans alla velat avsluta striderna och lämna Gaza. Extremister i Netanyahus parti Likud och 
i koalitionen har nafsat honom i hasorna hela månaden, hånat hans mjäkighet och lovat ta itu med 
Hamas på helt annat sätt när de får råda.

Deifs mål är att dra in Israel i Hamas labyrint av tunnlar under Gaza stad, där Israels taktiska övertag 
är neutraliserat. Om han misslyckas med det, och Israel avstår från att trappa upp striden, så kan ock-
så detta konstrueras som en seger.

2006, i en liknande tunneloperation, den gången på israeliskt område, dödades två soldater och en 
tredje, Gilad Shalit, fördes bort. Under jakten på Shalit dödades nära trehundra palestinier. Efter fem 
år i fångenskap utväxlades Shalit mot nära tusen palestinska fångar.

Hamas politiska ledning är -synbarligen besvärad över det skedda. Dess representant i -Egypten, Mu-
sa Abu Marzuk, sade strax efter aktionen till den -turkiska nyhetsbyrån Anadolu att -Hamas fört bort 
Goldin en timme före eldupphöret. Men när de rasande reaktionerna från FN, Egypten och många 
andra håll började flyta in ändrade han sig och bedyrade att han inte kände till saken.
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Inför det israeliska säkerhetskabinettets möte på fredagskvällen signalerade Netanyahu att han inte 
tänker låta dramat diktera fortsättningen. Det återstår att se om hökarna i församlingen kommer finna 
sig i det, och om de ens kommer att låta Israel delta i några samtal i Kairo.

Under striderna har Hamas gjort febrila försök att gripa israeliska soldater. Under markstridernas förs-
ta dag förde Hamas bort kvarlevorna av en soldat som brändes inne i en pansarbandvagn, men Israel 
har vägrat att förhandla om utväxling. Stämningen i Israel är i dag en annan än då Gilad Shalit utväx-
lades, och Hamas ledning vet att fredagens framgång inte är nyckeln till någon massfrigivning av Ha-
mas fångar.

I all sin isolering och utsatthet har Hamas än en gång visat att ingen kan tvinga det till förhandlings-
bordet. Varken de trehundratusen husvilla Gazaborna eller dråpslagen mot Hamas tunnlar och dess 
missilramper, har fått organisationen på knä.

Nathan Shachar
naranjal@gmail.com
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
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ISRAEL/PALESTINA-KONFLIKTEN
Allt om: Israel/Palestina-konflikten
Jerusalem. Den palestinske chefsförhandlaren i Kairo Azzam al-Ahmad meddelade natten till 
torsdagen att Hamas accepterat Israels vädjan om en förlängning av eldupphöret med ytterli-
gare fem dagar. Bara några timmar tidigare sköts nya raketer från Gaza.

Det var inte någon israelisk vädjan utan formidabla egyptiska påtryckningar som låg bakom beslutet. 
Meddelandet om ännu några dagas frist kom mitt i en stor förvirring, efter att en skur raketer avfyrats 
mot staden Ashkelon och en rad mindre samhällen timmarna före det gällande eldupphörets slut.

Efter ett telefonsamtal från president Barack Obama till premiärminister Benjamin Netanyahu, och 
bryska hotelser från Egypten mot Hamas och Jihad, ser det nu ut som om nya stridigheter avstyrts 
ännu en tid.

Raketelden kom som en överraskning i Jerusalem, där intrycket var att de egyptiska medlarna lyckats 
leda förhandlingarna i konstruktiv riktning. Hamastalesmän sade under kvällen att den egyptiska for-
meln burit frukt och att kompromisser nåtts på flera punkter.

Hamas hade accepterat några av Israels villkor, och Israel hade funnit sig i ett par av islamiströrel-
sernas krav. Men de krav Egypten spädde på med möttes av förbittrade protester från Hamas, som 
vägrar böja sig för Kairos idé att det palestinska självstyret i Ramallah skulle ta över all gränsbevak-
ning i Gaza.

– Det är inte våra krav utan de överdrivna krav Egypten lassat på Hamas som hotar spräcka det hela. 
Om eldupphöret inte fortsätter har Israel inget annat val än att trappa upp striderna tills Hamas känner 
att dess regim är i gungning, sade den israeliske generalen och analytikern Giora Eiland.

En talesman för Jihad meddelade på kvällen att palestinierna godtagit den egyptiska idén att skjuta 
de svåraste frågorna på framtiden. Enligt den egyptiska formeln skulle palestiniernas viktigaste krav, 
en hamn i Gaza och fri trafik av resande mellan Gaza och Västbanken, inte avslås, utan skjutas på 
framtiden, liksom Israels huvudkrav på ett missilfritt Gaza.

Israel har redan accepterat utvidgning av Gazas fiskevatten samt en höjning av antalet lastbilar med 
varor från Israel till Gazaremsan från 250 till 600 per dag, förutsatt att internationella organ ser till att 
all byggnadsmaterial används för civilt bruk. Israel har också gått med på att palestinska banker redan 
nu för över obetalda löner till 42.000 offentligt anställda i Gazaremsa

Nathan Shachar
naranjal@gmail.com
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
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