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Abstract 

I denna jämförande fallstudie har medialt konstruerande av konflikt analyserats utifrån postkolonial 

teori. Således har det ofta påstådda oberoendet i medierapportering granskats med avsikt att urskilja 

diskursiva mönster av postkolonialt inflytande. Studien har jämfört medialt konstruerande av två 

olika konflikter som antas influeras mer eller mindre utav postkoloniala maktstrukturer; 

ukrainakonflikten och konflikten i Syrien och Irak.  

I analysen urskildes tydliga tendenser till både subjektskapande och gruppbildande processer, vilka 

såväl postkolonial teori som diskursteori argumenterar för. Således har det mediala konstruerandet 

av förevarande studies konfliktsituationer bevisats vara influerade av ovan nämnda maktstrukturer. 

Resultatet medför praktiska implikationer för huruvida medierapportering bör fortsätta påstås vara 

oberoende, och vidare forskning kring medialt konstruerande av konflikt uppmuntras för att finna 

ytterligare belägg för studiens resultat. 

 

Centrala begrepp: subjektskapande, gruppbildning, dikotomi, medieinramning. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och problemformulering 

Under kolonialismen etablerades en samhällsstrukturell maktordning grundad i antagandet om att 

världen är dikotomt uppdelad mellan Öst och Väst. I enlighet med denna uppdelning konstruerade 

det underordnade Öst och överordnade Väst varandra reciprokt med avsikt att reproducera den 

rådande maktordningen. Utöver att etablera en rent geografisk uppdelning av världen befäste 

kolonialismen även dikotoma föreställningar av ras-och religionsskillnader. Det etablerades en 

förförståelse som tillskriver den vita, kristna rasen överlägsenhet i relation till den underordnade, 

före detta koloniserade, muslimen i Mellanöstern (Gardell, 2011:63). Enligt många forskare kvarstår 

denna maktordning än idag under benämningen postkolonialism. I enlighet med dessa så kallade 

postkoloniala tankegångar pågår således en fortsatt process vari Öst konstrueras som irrationellt, 

primitivt, och i behov av kontroll (Loomba, 1998:10), medan västvärlden konstrueras som det 

motsatta; rationellt, upplyst, och väl anpassat för att kontrollera Öst.  

Ett sätt varigenom postkolonialism argumenteras ta sig uttryck är genom socialt konstruerade 

diskurser, det vill säga former av språkbruk och sociala handlingar (Loomba, 1998).  Ania Loomba 

(1998) menar att även om diskurser är socialt konstruerade kan de vara källor till konkret 

diskriminering och stigmatisering. Detta sker exempelvis genom subjektskapande och 

gruppbildning som skapar det västerländska subjektet i termer av enskilda individer, medan den 

koloniserade endast talas om som del av en större kollektiv identitet (Loomba, 1998:137). En 

kollektiv identitet möjliggör för etablerande av negativt laddade stereotyper på den kognitiva nivån, 

och konkret diskriminering i praktiken. Mattias Gardell menar att då europeisk kolonisering 

producerade Mellanöstern och islam som en kollektiv identitet, väsensskild västerlänningen, har 

detta resulterat i en socialt konstruerad föreställning om Mellanöstern och islam som inneboende 

våldsbenägen (2011:67). Denna kognitiva föreställning har i sin tur medfört islamofobi i praktiken. 

Den postkoloniala diskursens artikuleringar förser således identiteter med handlingsanvisningar, 

möjligheter och begränsningar som avser reproducera redan inordnade maktstrukturer.  

Bakgrunden till problematiken som denna studie avser undersöka ligger i antagandet om att 

postkoloniala maktstrukturer förser den vita rasen med tolkningsföreträde inom en rad olika 

samhälleliga domäner (Gardell, 2011:65). Ett exempel på samhällelig domän är media. Att media 

skulle vara influerat av postkoloniala maktstrukturer är viktigt att undersöka med tanke på att 

medierapportering ofta påstås vara oberoende. Med bakgrund i detta är det intressant att undersöka 

hur västerländsk media diskursivt konstruerar sociala fenomen beroende på var dessa utspelar sig. 
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Då postkolonialism argumenterar att våldsbenägenhet konstrueras som närmre kopplat till Öst än 

Väst så är konflikt ett socialt fenomen som också antas mer relaterat till Öst. Med tanke på 

medierapporteringens påstådda oberoende blir det således intressant att undersöka hur 

postkolonialism influerar medias diskursiva konstruerande av konflikt. Om media är neutral i sin 

rapportering borde den rent diskursivt uttryckas likadant, oavsett var konflikten utspelar sig. Är 

den ”oberoende” nyhetsrapporteringen influerad av postkoloniala maktstrukturer kan en anta att 

medialt konstruerande av konflikt inte nödvändigtvis är så neutral som den påstås. Med hänsyn till 

denna problematik är det angeläget att jämföra medialt konstruerande av konflikt i västerländsk 

kontext med konflikt i mellanösternkontext. Om postkolonialism influerar nyhetsrapportering kan 

det förväntas att konflikt i ”Väst” konstrueras till postkoloniala maktstrukturers fördel medan fallet 

är det motsatta för konflikt i ”Öst”.  

Sammanfattningsvis ligger bakgrunden till denna studie i det postkoloniala antagandet att 

samhälleliga domäner, exempelvis medierapportering av nutida konflikt, influeras av den dikotoma 

uppdelningen mellan Öst- och Västvärlden. Postkolonialism antar således att diskurser kring 

konfliktsituationer skiljer sig åt beroende på var de utspelar sig och av vem. Då postkolonialism 

menar att rådande maktstrukturer möjliggör för gruppbildning och stereotypa generaliseringar till 

hegemonins fördel kan konflikt ofta antas närmre kopplad till Öst och islam än Väst. Då i högsta 

grad reella konsekvenser kan uppstå utifrån sociala konstruktioner, så som gruppbildning och 

stereotyper, är det viktigt att belysa diskursers förmåga att producera sociala positioner.  

1.2. Syfte och frågeställningar  

Utifrån bakgrunden och den formulerade problematiken vill jag undersöka hur postkolonialism 

influerar medierapportering av konflikter som utspelar sig i Mellanöstern och västvärlden. Detta 

kommer att analyseras genom att granska den mediala diskursens konstruerande av dels 

Ukrainakonflikten, dels konflikten i Syrien och Irak (diskussion av hur välgrundat det är att Ukraina 

symboliserar konflikt som utspelar sig i västvärlden finner ni i sektion 3.2.). Syftet med studien är 

att analysera diskursiva skillnader i medial konstruktion av konflikt, och således att studera graden 

av postkolonial influens i medierapportering. För att göra detta har jag ställt upp två 

frågeställningar. Dessa är till hjälp vid insamling och bearbetning av material, samt avser tydliggöra 

vad studien undersöker.  

- Hur konstrueras konfliktbakgrund och konflikterna i allmänhet? 

- Hur tar sig processer av subjektskapande och gruppbildning uttryck? 

Frågeställningarna klargör att studien är avgränsad till att undersöka tendenser i redan skrivet 

material. Den avser inte förklara bakomliggande motiv till språkbruk och specifika formuleringar. 
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1.3. Disposition  

Studien är disponerad så att det finns en tydlig röd tråd genom arbetet. Studiens olika delar kommer 

att innehålla sammanfattande inledningar för att enkelt kunna urskilja huvuddragen i diskussionen 

som förs i respektive kapitel. Detta inledande avsnitt berör bakgrundsaspekter till studien och 

mynnar ut i studiens syfte och forskningsfråga. Det andra kapitlet presenterar ett ramverk som 

avser förankra studien teoretiskt. För att positionera studien ytterligare inom det sociologiska fältet 

följs det teoretiska ramverket av ett tredje kapitel om tidigare forskning inom områden som är 

relevanta för studien. Kapitel fyra behandlar metodologi. För att öka transparensen i studien 

kommer mina val av metod och material att motiveras och utvärderas i termer av validitet och 

reliabilitet. Efter detta bearbetas materialet och presenteras i studiens femte del: resultat och analys. 

Analysen återkopplar till teori och tidigare forskning för att tolkningarna av resultaten ska 

underbyggas. I den sjätte och sista delen kommer jag att diskutera kring det genererade resultatet i 

förhållande till teori, tidigare forskning och metod. Jag kommer även att resonera kring potentiella 

invändningar mot studien. Kapitlet mynnar ut i en sammanfattande slutsats där resultaten 

presenteras och implikationer för framtida praktik och forskning förordas. Inom ramen för de 

ovanstående avsnitten kommer studiens syfte och forskningsfråga att ha undersökts, analyserats 

och diskuterats.   
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2. Teori 

Detta kapitel kommer att positionera forskningsämnet i relation till teori. Genom att teoretiskt 

förankra forskningsfrågan kommer analysen av studiens empiriska material att systematiskt kunna 

underbyggas. Avsnittet är även vägledande i val av empiri och insamlingsmetod och utgör ett 

genomgående stöd under studiens utformning. Teorierna som kommer att användas är diskursteori 

och postkolonial teori. Båda teorier grundar sig i ett socialkonstruktivistiskt antagande och kan med 

fördel kombineras. Det teoretiska ramverket presenteras på ett brett sätt och de teoretiska aspekter 

som kommer att fokuseras på i denna studie kommer att konkretiseras i det kommande kapitlet 

om tidigare forskning.   

2.1. Teoretisk ansats 

För att teoretiskt förankra forskningsproblemet kommer jag att använda mig av diskursteori och 

postkolonial teori. Diskursteori avser vara teoriutvecklande och tillhandahåller många begrepp som 

förklarar processer av subjektskapande, gruppbildning och hegemoni (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Postkolonial teori kommer att visa på hur kolonialismen etablerade en uppdelning 

av världen samt argumentera för att kvarlevor från denna uppdelning existerar än idag. Postkolonial 

teori kommer även att användas för att exemplifiera de diskursteoretiska processerna av 

subjektskapande och gruppbildning. De båda teoretiska angreppssätten behandlar således teman 

om makt och identitet. De grundar sig även i ett gemensamt antagande att identiteter, grupper, och 

maktstrukturer är föränderliga och kontingenta fenomen. Teorierna visar hur skiljelinjen som delar 

upp motsatspar i dikotomier är symboliska och skapas reciprokt mellan de två polerna. Denna 

ömsesidiga skapelseprocess indikerar att förändring är möjlig och att förhållandet mellan polerna 

aldrig är fixerat (Loomba, 1998:232). Teoriernas gemensamma grundantaganden gör att de 

tillsammans utgör ett välgrundat ramverk för att teoretiskt underbygga processer av medial 

konstruktion av konflikt.  

2.1.1. Diskursanalys och diskursteori 

Diskursanalys är ett teoretiskt angreppssätt som avser kartlägga processer som fastställer teckens 

betydelse samt att belysa hur maktförhållanden tar sig uttryck diskursivt, exempelvis genom bild, 

text, och tal (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7). Diskursanalys grundar sig i ett 

socialkonstruktivistiskt antagande och uppfattar världen och dess artikuleringar som kontingenta; 

de är möjliga men inte nödvändiga (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:45). De diskursanalytiska 

angreppssätten är fler till antalet, och även om de skiljer sig åt i vissa bemärkelser så är de överens 

om att inga, eller endast ett fåtal, företeelser kan uppnå fullständig objektivitet (ibid.).  
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Det diskursanalytiska angreppssätt som kommer att användas i denna studie är diskursteori. 

Diskursteori syftar till ”en förståelse av det sociala som diskursiv konstruktion, där alla sociala 

fenomen i princip kan analyseras med diskursanalytiska redskap” (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:31). De mest framstående teoretikerna bakom detta teoribygge är Ernesto Laclau och Chantal 

Mouffe, vilka menar på att en diskurs är en reducering av möjligheter genom att diskursen försöker 

etableras som en totalitet, trots att den aldrig är objektiv och avslutad (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:33-34).  

Den diskursteoretiska argumentationen cirkulerar kring begreppen nodalpunkter, element, och 

moment. Laclau och Mouffe menar på att etableringen av en diskurs sker genom att en 

utkristallisering av betydelse sker kring nodalpunkter (1985:112). En nodalpunkt är ”ett privilegierat 

tecken kring vilket de andra tecknen ordnas och från vilket de får sin betydelse” (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000:33). Artikuleringar inom den etablerade diskursen kallas moment och tillskrivs 

betydelse genom att sättas i bestämda relationer till varandra, exempelvis genom att likna eller skilja 

sig från varandra. De relationer som inte artikuleras inom diskursen kallas för element; vilka förstås 

som mångtydiga tecken som ännu inte fått fixerad mening (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:34). 

Då diskursen strävar efter att uppnå fullständig och fixerad betydelse söker den ”avskaffa alla 

mångtydigheter genom att göra elementen till moment genom en tillslutning” (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000:35), alltså att gå från mångtydighet till entydighet.  

Etablering av diskurs är en betydelsebildning som avser stabilisera maktförhållanden (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:39). Den reducering av möjligheter som etableringen innebär möjliggör 

för vidmakthållande av rådande maktförhållanden genom reproduktion av den etablerade 

diskursens nodalpunkter, element och moment. Processen, i vilken reducering av möjligheter sker 

på bekostnad av alternativa möjligheter, benämns som hegemoni. Hegemoni innebär makt och 

kampen om makt (Fairclough, 2001:232). Hegemoni genomsyrar hela samhället och sker genom 

att antagonism elimineras mellan artikuleringar som strider mot varandra. Artikuleringarna fungerar 

som element som bör fixeras, exempelvis genom att kampen mellan två identiteter upplöses. 

Hegemoni suddar således ut antagonism och gör att det bara finns ett rådande perspektiv igen 

(ibid.). Fullständig hegemoni är dock aldrig given, dels för att de till synes objektiva helheterna 

endast är imaginära, dels för att deltagarna i kampen mellan artikuleringar alltid strävar mot att göra 

respektive artikulering hegemon. Fokus ligger således på kampen mellan, snarare än tillslutning av, 

artikuleringar. Det pågår även en ständig kamp i det diskursiva fältet, det vill säga mellan diskurser 

som strider mot varandra i att förklara samhället som helhet (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:47). 
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Även subjektskapande och gruppbildning ses av diskursteori som processer som etableras genom 

reducering av möjligheter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:51). Detta innebär att subjekt och 

grupper formas genom att vissa identitetsmöjligheter framhävs och andra utesluts. I 

ekvivalenskedjor görs identiteter relationella vilket innebär att de blir diskursivt konstruerade 

genom att identifiera vad de liknar och skiljer sig från (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:50), 

precis som momenten i den etablerade diskursen. Även gruppbildning sker genom 

ekvivalenskedjor, och då gruppbildning är reduceringar av möjligheter innebär detta att grupper 

inkluderar fler identiteter än just den som ”symboliserar” gruppen. Winther Jørgensen & Phillips 

exemplifierar detta med gruppen ”svarta” som det brittiska samhället i slutet av andra världskriget 

påtvingade alla som inte var vita (2000:52). Denna gruppbildning möjliggjorde för generaliserande 

antaganden av alla svarta, trots de många skillnader som fanns inom gruppen (ibid.). Britterna 

konstruerade således en grupp som det vita, individualiserade brittiska samhället kunde sättas i 

relation till; ”i diskursiva gruppbildningar utesluter man således ’den andre’, den i förhållande till 

vilken man identifierar sig, och man ignorerar även de skillnader som existerar inom gruppen” 

(ibid.). Känslan av att det existerar en annan grupp stärks av att denna konstrueras som homogen. 

Ignorerandet av skillnader mellan gruppmedlemmar, och bristen på individualisering hos de 

”andra” stärker dels känslan av att en själv är en individ, dels att en är distanserad från denna 

”enhetliga” grupp. Processen möjliggör även för individualisering bland medlemmarna inom den 

privilegierade gruppen. Artikuleringar som framhäver detaljer och skillnad inom grupper 

individualiserar medan artikuleringar som inte framhäver detaljer och skillnader generaliserar. 

Individualisering och generalisering skapar således varandra reciprokt. Denna diskursiva 

gruppbildningsprocess kan användas för att stabilisera maktförhållanden, och är således politisk.   

2.1.2 Postkolonial teori 

Postkolonial teori grundar sig i antagandet att det under kolonialismen etablerades en dikotomi 

mellan Öst- och Västvärlden. Denna dikotomi innebär att öst och väst utgör två poler som står i 

motsats till varandra (Loomba, 1998), att polernas gränser är icke-överskridande och deras 

respektive information är ömsesidigt uttömmande. Utifrån denna koloniala uppdelning har en 

kunskapsregimen som klassificerar världens områden och folk etablerats. Kunskapsregimen 

tillskriver den vita rasen rationalitet och mandat att ”civilisera” världen (Gardell, 2011:63), medan 

de koloniserade tillskrivs ociviliserad våldsbenägenhet, irrationalitet och behov av att kontrolleras 

(Loomba, 1998). Kolonialismens diskurs interpellerade således de koloniserade subjekten genom 

att föra in dem i ett visst representationssystem med en viss rådande maktordning (Loomba, 

1998:95). Uppdelningen etablerade även en förförståelse av att Västeuropa utgör den fixerade plats 

utifrån vilken geografiska benämningar görs. Västerländska anspråk att kartlägga världen med 
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Västeuropa som den självklara utgångspunkten är anledningen till många av dagens geografiska 

benämningar, exempelvis ”främre orienten” och ”mellanöstern” (Gardell, 2011:63).  

Kolonialismen etablerade även en kunskapsregim om religionsskillnader. Denna går ut på att olika 

religioner, liksom öst och väst, konstrueras som varandras motsatser. Kunskapsregimen tillskriver 

islam våldsbenägenhet och irrationalitet, som kontrast till den kristna, rationella motparten 

(Gardell, 2011). De koloniala dikotomierna etablerade således förförståelsen av att identiteten vit, 

kristen västerlänning likställs med överlägsenhet, och identiteten koloniserad muslim likställs med 

våldsbenägenhet och ett oföränderligt vara (Gardell, 2011:63, 82). Det postkoloniala argumentet är 

att denna förförståelse av öst och väst reproduceras än idag genom postkoloniala föreställningar. 

Postkolonialism menar att subjektskapande och gruppbildning sker i relationen: att en definierar 

sig själv genom skillnader och likheter till andra (Loomba, 1998). Denna syn på subjektskapande- 

och gruppbildningsprocess överensstämmer med diskursteorins. Postkoloniala maktförhållanden 

möjliggör för det europeiska subjektet att skapas i termer av individer genom att uppmärksamma 

individuella detaljer och skillnader mellan gruppmedlemmarna. Detta kontrasteras med hur 

diskursen förs kring den koloniserade individen, vilken sällan individualiseras. Hon talas endast om 

som del av en större kollektiv identitet inom vilken uppmärksammande av individuella detaljer och 

skillnader mellan individer uteblir (ibid.). Detta möjliggör för antaganden om att alla inom gruppen 

är likadana och bör behandlas likadant. Genom diskursiva förbindelser har dikotomin således 

skapat en gradvis konstruktion av ”Öst” som grundläggande identitet för ett stort antal minoriteter 

och individer, trots de många skillnader som existerar inom denna grupp. Individualisering av 

individer inom den priviligierade parten, och frånvaron av individualisering av de ”andra” stärker 

känslan av att de är homogen grupp. Individualisering och gruppbildning är således reciproka 

processer vari det överlägsna väst och underlägsna öst reproducerar varandra. Den postkoloniala 

diskursens artikuleringar förser således olika identiteter med föreställningar och 

handlingsanvisningar som avser reproducera de maktstrukturer som finns inordnade.  

Språkets inflytande värderas högt inom postkolonial teori. Alla uppsättningar av ord eller 

handlingar kan avslöjas vara grundade i historiska maktstrukturer (Loomba, 1998:37). Då 

postkoloniala diskurser och föreställningar av rasskillnader kan transformeras till i högsta grad 

verkliga konsekvenser för de inblandade (Loomba, 1998:123) medför detta att diskurser kan utgöra 

direkta källor till rasism, diskriminering och stigmatisering. Diskursivt tillskrivna egenskaper till 

raser och religioner resulterar således i olika behandling, och det är dessa reella konsekvenser som 

gör det än mer angeläget att belysa postkoloniala diskursers inverkan. 
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3. Tidigare forskning 

För att positionera forskningsämnet ytterligare följs det teoretiska ramverket av en överblick av 

tidigare forskning inom fältet. Då forskningsfrågan avser analysera medialt konstruerande av 

konflikt utifrån postkolonialism kommer tidigare forskning att presenteras inom områdena 

islamofobi, en konkretiserad aspekt av postkolonialism, och medieinramning, processen varigenom 

media konstruerar fenomen för sin publik. Utifrån dessa kommer avsnittet fortsättningsvis att 

fokusera på hur media konstruerar konflikter olika beroende på om de råder i en västerländsk eller 

mellanösternkontext. Således kopplas ämnet för denna studie till en vidare debatt kring socialt 

konstruerade av konfliktsituationer.  

Utöver att tydliggöra hur studiens forskningsämne relaterar till teori och tidigare forskning kommer 

förevarande och föregående kapitel att urskilja kunskapsluckor i desamma. Syftet är att fylla några 

av dessa kunskapsluckor, och således bidra med nya infallsvinklar inom området socialt 

konstruerande av konflikt. Kapitlen kommer således att förtydliga hur forskningsämnet relaterar 

till en större pågående debatt samt visa på hur denna studie gör ett bidrag till densamma. 

3.1. Konkretiserad aspekt av nutida postkolonialism: Islamofobi 

Bland forskning som argumenterar för existensen av postkolonialism återkommer ett fenomen 

som konkretiserar diskursivt subjektskapande och gruppbildning. Detta benämns islamofobi och 

innebär att nutida kunskapsregimer präglas av onyanserade perspektiv vari stereotypen av muslimer 

antas vara den raka motsatsen till kristna (Tehranian, 2000:213). Stereotyper är inre bilder av en 

grupp människor, vilka på ett förenklat sätt har kategoriserats under en och samma etikett (ofta 

karaktäriserad med negativa attribut) (Agha, 2000:219). Medan diskursiva artikuleringar kring 

kristna präglas av individualisering innebär den stereotypa förförståelsen kring islam att 

individualisering av muslimer uteblir. Detta banar väg för en snedvriden förståelse av islam, vilket 

medför att den västerländska tolkningen av sociala fenomen drivs och genomsyras av en 

generaliserande myt om Mellanöstern och muslimer som statiskt våldsbenägna och irrationella 

(Gardell, 2011; Shaheen, 1985; Said, 1981). De missvisande och generaliserade bilderna av islam är 

ett konkretiserat exempel på västvärldens tolkningsföreträde i kategorisering och gruppbildning, 

vilken sker parallellt med fortsatt individualisering av västerlänningar. Denna individualisering, i 

kombination med gruppbildningen av den ”andra”, ökar känslan av att dessa ”andra” utgör en 

homogen grupp. 
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3.2. Medieinramning 

Forskning inom mediala diskurser visar att det finns en bestämd process varigenom media 

konstruerar och definierar sociala fenomen för sin publik. Denna process kallas ”media framing”, 

framöver refererat till som medieinramning, och avser organisera och summera information 

(Nelson et al. 1997:221). Medieinramning innebär att ett selektivt urval av vad som är viktigt att 

förmedla till publiken görs (Evans, 2010:210). Att uppmärksamma eller utesluta en diskussion fyller 

således en funktion. Detta innebär att det alltid finns en anledning till tystnaden kring ett fenomen, 

till att en diskussion utesluts (Andersson, 2011:41). Det indirekta budskap som förmedlas av 

medialt uppmärksammande/uteslutande är att vissa fenomen är mer signifikanta för publiken än 

andra (Cohen, 1997). Detta innebär att medierapportering om sociala fakta kan påverka publikens 

inställning till nyheter1 (Druckman, 2004).  

Konflikter2 är exempel på sociala fenomen som konstrueras genom medieinramning och dess 

selektiva urval. Det är således inte existensen eller utsträckningen av en konflikt som avgör om den 

får medial uppmärksamhet.  Evans menar att konflikter i mellanöstern har dominerat, och 

dominerar än idag, västerländsk medierapportering i en oproportionerlig utsträckning, trots att mer 

omfattande konflikter råder på andra platser i världen (2010:211). Världens konflikter 

uppmärksammas alltså inte i förhållande till storlek, utan med hänsyn till var de pågår och hur 

viktiga de anses vara att uppdatera västerlänningen om. Orsakerna till huruvida diskussioner 

inkluderas är kopplade till maktförhållanden och således även situationer och rädslor som 

konstruerats som mest angelägna. 

Då förevarande studies empiriska material utgörs av nyhetsartiklar är det även relevant att nämna 

det ofta påstådda oberoendet hos nyhetsartiklar. Forskning visar nämligen på att ”oberoende” 

nyhetsartiklar inverkar mer på publiken än debattartiklar och ledarsidor (Evans, 2010:210). Dock 

kvarstår faktum att även nyhetsartiklar formas av selektiva urvalsprocesser. Tidigare forskning 

inom medieinramning tydliggör således vikten av att analysera ”oberoende” nyhetsartiklars 

redogörelser av sociala fakta och medias oproportionerliga uppmärksammande av konflikter i 

Mellanöstern.    

 

 

                                                           
1 Jag använder mig i denna studie av Mattias Gardells definition av vad en nyhet är. Utöver att vara ny rent tidsligt 
avser en nyhet förmedla en bild av något som bryter mot det vanliga mönstret av sociala fakta, det är således något 
som inte alltid händer (Gardell, 2011:100). 
2 Definitionen av en konflikt är en inomstatlig eller mellanstatlig oenighet som resulterar i minst 25 konfliktrelaterade 
dödsfall under ett år (UCDP Definitions, 2015). 
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3.3. Västerländsk medieinramning av konflikt i Mellanöstern 

Redan på 90-talet uppmärksammade västerländsk media en oproportionerligt stor del 

konfliktsituationer i Mellanöstern (Evans, 2010:11) och år 2006 dominerades sändningarna från de 

tre största amerikanska nyhetssajternas av incidenter från Mellanöstern (ibid.). Sedan 11 september-

attackerna har västerländsk medierapportering kring Mellanöstern och islam dessutom präglats av 

en alltmer antimuslimsk agenda (Bail, 2012). Forskning visar att majoriteten av antimuslimsk 

västerländsk medierapportering grundar sig i direkt felaktiga begrepp; dels om missvisande 

antaganden om mellanöstern och islam, dels om västvärlden som en enad aktör (Said, 1981).  

Forskning visar även att västerländsk media förmedlar en mycket ensidig bild av Mellanöstern och 

islam (Gardell, 2011; Tehranian, 2000). Detta resulterar i en obalanserad porträttering av vilka 

sociala fakta som förekommer inom religionen. Det hävdas att ”nio av tio nyheter relaterade till 

islam och muslimer kännetecknas av negativ tematisering: terrordåd, krig, fanatism och 

kvinnoförtryck” (Gardell, 2011:98) och att västerländsk medierapportering av incidenter från 

Mellanöstern och islam präglas av stereotyper (Hafez, 2000:28). Avsaknaden av rapportering om 

reella sociala fakta resulterar i grava faktaförvrängningar och en missvisande bild av att våld är det 

enda förekommande (Shaheen, 1985:162). I nyhetsrapportering från Mellanöstern gäller därför att 

”eftersom vi ständigt matas med just dessa händelser och inte får ta del av de muslimska ländernas 

andra nyheter tycks det som att dessa nyheter i konsumentledet förväxlas med det vardagliga, det 

som alltid sker” (Gardell, 2011:100). Det glöms bort att en nyhet är något som bryter mot det 

sociala mönstret av fenomen som brukar ske.  

En sista relevant forskningsaspekt visar att västerländsk mediediskussion om Mellanöstern och 

islam förs främst västerlänningar emellan. Muslimer talas alltså om utan medverkan av de omtalade 

själva (Gardell, 2011:64). Gardell hävdar att ”den muslim som vill ansluta sig till vårt samtal om 

islam och muslimer måste bekräfta eller åtminstone förhålla sig till kunskapsregimens utsagor om 

islam och muslimer för att bli hörd” (2011:93).  Hens utsaga om islam måste med andra ord 

överensstämma med västerlänningens stereotyp. Denna onyanserade diskussion befäster 

snedvridna föreställningar om Mellanöstern och islam ytterligare.  

3.4. Västerländsk medieinramning av konflikt i västerländsk kontext 

Då min studie delvis undersöker diskursivt konstruerande av konflikt i en relativt västerländsk 

kontext (Ukraina), vore tidigare forskning relaterat till detta att föredra. Dock är mängden forskning 

som kan relateras till västerländsk medierapportering och konstruktion av västerländsk konflikter 

begränsad. Forskning kring högerextrema konflikter i västvärlden finns, vilket är aktuellt för denna 
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studie då ukrainakonflikten präglas av nationalism3, men sällan med fokus på hur dessa konstrueras 

av västerländsk media. Det finns således en tydlig kunskapslucka att fylla, vilket visar på det 

angelägna i att undersöka detta område.  

En av få aspekter som identifierats är att västerländsk medierapportering av konflikter i västvärlden 

förmedlar reella sociala fakta, exempelvis ekonomi och kultur, utöver att rapportera om konflikten. 

Det förmedlas således en balanserad bild av sociala fakta, till skillnad från den obalanserade 

rapporteringen om konflikt i Mellanöstern (Gardell, 2011:98). Denna balanserade bild motverkar 

generaliserande föreställningar om inneboende våldsbenägenhet att få fäste. Nyhetsrapportering 

kring våldsamhet tas således för den nyhet den är: något som inte alltid sker.  

En andra relevant aspekt som urskilts i tidigare forskning är att medierapportering av konflikt 

påverkas av interaktion med miljön där konflikten pågår (Hafez, 2000:37). Dominikowski menar 

att interaktion med lokala parter, exempelvis privatpersoner eller regeringar, kan resultera i 

snedvriden rapportering av vad som sker, ofta till fördel för parten som interagerats med (1993:48). 

Detta innebär att konflikter som är närmare rent geografiskt, och miljöer där det är mindre riskfyllt 

för journalister att operera, möjliggör för interaktion i den nationella miljön och ökar således risken 

för snedvriden medierapportering. Denna aspekt av tidigare forskning är relevant för förevarande 

studie, dels för att konflikterna som analyseras befinner sig på olika avstånd från västvärlden, dels 

för att det är mer riskfyllt för journalister att operera i Syrien och Irak än i Ukraina.  

Utöver dessa aspekter som identifierats kring västerländsk medieinramning och konflikt i 

västerländsk kontext kan en, utifrån ett postkoloniala antagande, hypotetisera att västerländsk 

medierapportering av västerländsk konflikt skiljer sig från västerländsk medierapportering av 

konflikt i Mellanöstern. Då samhället är genomsyrat av diverse maktstrukturer, och postkolonialism 

är typexempel på sådan maktstruktur, är det rimligt att anta att även medierapportering präglas av 

denna maktstruktur. En kan dock inte anta att medierapporteringar kring konflikt i de olika 

kontexterna kan delas upp dikotomt. Konflikt är inte förenligt med typiskt västerländska attribut, 

därför antas även medialt konstruerande av konflikt i väst kunna präglas av stereotyper och 

förenklad gruppbildning. 

  

                                                           
3 Under rubrik 5.2.4. resoneras kring huruvida studiens resultat har influerats av att ha jämfört medialt konstruerande 
av en högerextrem konflikt med medialt konstruerande av en religiös konflikt. 
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4. Metod 

I detta kapitel kommer studiens forskningsdesign att redogöras för. Motiven bakom val av metod, 

material och tillvägagångssätt kommer att presenteras och utvärderas. Detta är av stor vikt då det 

ökar studiens transparens, och således även legitimiteten i resultat och dess tolkningar. Ökad 

transparens är en viktig aspekt, främst för kvalitativt utformade studier. Då kvalitativa studier inte 

genererar mätbara resultat på samma sätt som kvantitativa undersökningar, och då stor del av 

kvalitativ forskning bygger på forskarens tolkningar, är det viktigt att hålla transparensen hög och 

vidkänna den påverkan som forskaren kan ha haft på utfallet (Bryman, 2011).  

Avsnittet inleds brett med metodologisk ansats. Här redogörs för kvalitativ metod och diskursteori 

samt hur jag har resonerat kring val av dessa metodologiska angreppssätt. Därefter kommer val av 

empiriskt material att beskrivas och utvärderas. Efter det kommer studiens tillvägagångssätt och 

analysverktyg att presenteras för att generera genomskinlighet i arbetsprocessen. Detta följs av en 

sektion som granskar de metodologiska valen i termer av validitet och reliabilitet. Avslutningsvis 

kommer avsnittet att behandla studiens begränsningar. Genom att utvärdera begränsningar 

kommer det att framgå än tydligare vad som underbyggt de metodologiska valen och således öka 

studiens legitimitet.  

4.1. Metodologisk ansats 

Studiens forskningsfråga har analyserats i en kvalitativt utformad studie. Kvalitativ metod genererar 

detaljerad och djupgående förståelse av ett visst fenomen snarare än resultat som är direkt 

generaliserbara till en större population (Patton, 2002:14). Metoden lägger således större vikt vid 

tolkning och mening än standardiserade siffersvar (ibid.). Den kvalitativa metod jag använt är 

diskursanalys. Diskursanalytiska studier har sin ontologiska utgångspunkt i ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv, vilket betyder att världen antas vara socialt skapad (Taylor, 

2001:12). Detta innebära att världen skapas genom att individer tillskriver den mening. Det finns 

således ingen objektiv och oföränderlig värld fri från tolkning, utan den är kontingent och förändras 

i ett samspel mellan världen och de människor som lever i den. Den epistemologiska 

utgångspunkten ligger i att diskursanalysen når kunskap genom att identifiera mönster i språkliga 

och sociala processer (Taylor, 2001:11). Målet är inte att uppnå universell, objektiv sanning om hur 

verkligheten är, utan att erbjuda en tolkning av hur verkligheten ser ut i en viss kontext (ibid.). Då 

denna studie avser identifiera och analysera diskursiva mönster av medialt konstruerande av 

konflikt lämpar sig den kvalitativa diskursanalysens epistemologi och ontologi väl. 

Den kvalitativa karaktären på studien avser generera djupgående förståelse för diskursivt 

konstruerande av två olika konfliktsituationer. Mina metodologiska val har inte gjorts med avsikt 
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att generera generaliserbara resultat till en större population av konfliktsituationer, utan för att 

avgränsa studien till att urskilja tendenser inom just dessa situationer. De metodologiska valen har 

således gjorts med hänsyn till studiens syfte samt med avsikt att generera hypotes- och 

teoriutvecklande resultat. Då syftet är att analysera hur media diskursivt konstruerar konflikt 

kommer de metodologiska angreppssätten att söka urskilja och tematisera mönster av 

diskursteoretiska begrepp. Denna kartläggning avser sedan analysera artikuleringar som uttrycker 

hegemoni, subjektskapande och gruppbildning. 

4.1.1. Diskursanalys 

Som diskuterats i det teoretiska ramverket är diskursanalys ett teoretiskt och metodologiskt 

angreppssätt som avser kartlägga processer som fastställer teckens betydelse (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). De diskursanalytiska angreppssätten diskursteori och kritisk diskursanalys lägger 

stort fokus vid samhälleliga maktstrukturer och utgår från antagandet att samhället genomsyras av 

diverse maktstrukturer. Dessa maktstrukturer uttryckts inte alltid direkt explicit, vilket driver de 

diskursanalytiska angreppssätten till att identifiera implicita sätt som diskurser uttrycker 

underliggande strukturer av makt (Fairclough, 2001:229). Då förevarande studies syfte utgår från 

det teoretiska argumentet att samhället genomsyras av postkoloniala maktstrukturer, passar 

metodologiska angreppssätt vars fokus är att belysa samhällsstrukturer väl. Att fokusera på 

maktstrukturer innebär att en inte kan se enbart till det som sker i den direkta interaktionen (vilket 

vissa andra diskursanalytiska angreppssätt menar), utan större samhällsstrukturer och antagonism 

inom dessa måste tas med i beräkningen.  

Denna studies metodologiska ramverk utgörs främst av diskursteori, med visst inslag av kritisk 

diskursanalys. De diskursteoretiska begreppen som redogjordes för i teorikapitlet (nodalpunkt, 

element, moment, subjektskapande, gruppbildning, hegemoni) används i ett teoretiskt och 

metodologiskt samspel, och kompletteras med redskap från kritisk diskursanalys för att undersöka 

språk genom lingvistisk textanalys (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Diskursteori och kritisk 

diskursanalys kan med fördel användas tillsammans för att visa på hur makt utövas i 

subjektskapande och gruppbildande sammanhang (mer om analysverktyg och tillvägagångssätt för 

att undersöka detta finns i sektion 3.3. och 3.4.). Detta samspel mellan makt och identitet är väl 

applicerbart på denna studie då den utgår från ett postkolonialteoretiskt antagande.  

4.2. Val av material 

För att studera likheter och skillnader i medial konstruktion av konflikt kommer jag att analysera 

tidningsartiklar om Ukrainakonflikten och konflikten i Syrien/Irak. Valet att jämföra just dessa 

konflikter gjordes för att de dels var de konflikterna som under 2014 dominerade 
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medierapporteringen, dels för att symbolisera länder som antas drabbas olika utav postkoloniala 

maktstrukturer. Det är här relevant att poängtera att Ukraina, som i denna studie symboliserar 

konflikt i västerländsk kontext, inte nödvändigtvis anses vara en typiskt västerländsk kontext. 

Studien utgår dock från att den dikotoma uppdelningen mellan Öst och Väst är relativ, och att 

Ukraina således kan antas ligga närmare en västerländsk mediediskurs än Syrien och Irak. Ukraina 

och Syrien/Irak har således valts för att, i förhållande till varandra, symbolisera mer och en mindre 

”västerländska” kontexter. 

Det empiriska materialet utgörs av nyhetsartiklar publicerade i Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet. Begränsning av antal tidskrifter har gjorts med hänsyn till den mängd artiklar som finns 

om konflikterna. Urval ur den större populationen av artiklar har gjorts i databasen Retriever 

Research (Mediearkivet). Tidsramen inom vilken de utvalda artiklarna är publicerade är mellan juli 

2014 och januari 2015. Val av tidsram gjordes med hänsyn till att konflikterna inom detta tidsspann 

var relativt etablerade samt dominerade en stor del av nyhetsrapporteringen. För att få ett relevant 

sample har jag använt mig av sökorden Ukraina, Ukrainakrisen, Krim och konflikt (för 

Ukrainafallet) samt Syrien, Irak och konflikt (för Syrien och Irak-fallet). Sammanlagt består mitt 

sample av 50 nyhetsartiklar. Urvalsmetoden har varit målstyrd då artiklarna har valts med 

hänvisning till studiens problemformulering och frågeställningar (Bryman, 2011:350).  Materialet 

utgörs således av artiklar som behandlar de diskursteoretiska områden som studien avser analysera. 

Något som är värt att resonera kring i relation till detta material är varför jag valt att analysera 

svensk media. Att undersöka svenska media utifrån postkolonialism kan verka långsökt då Sverige 

inte var bland de mest framstående aktörerna i koloniseringen av länder i Mellanöstern. Dock 

influerades Sverige i stor utsträckning utav den koloniala kunskapsproduktion som etablerades 

(Gardell, 2011:68). Detta gör materialet och utgångspunkten för denna studie, svenska 

tidningsartiklar med utgångspunkt i ett västerländskt perspektiv, tillämplig. 

4.3. Analysverktyg  

Majoriteten av analysverktyg är diskursteoretiska begrepp relaterade till synen på diskurs som 

reducering av möjligheter. Analysen avser identifiera moment, element och nodalpunkter för att 

analysera subjektskapande, gruppbildning och hegemoni i det mediala konstruerandet av 

konflikterna (redogörelser för dessa begrepp finns i teoriavsnittets sektion 2.1.1.). Utöver dessa 

utgörs studiens analysverktyg av ett redskap som tillhandahålls av kritisk diskursanalys. Kritisk 

diskursanalys erbjuder en tredimensionell modell av hur språkbruk är uppbyggt. Modellens 

dimensioner består av text, diskursiv praktik, och social praktik. I förevarande studie är det den 

tredimensionella modellens textdimension som kommer att användas. Denna dimension 

tillhandahåller lingvistisk textanalys genom att analysera hur konkreta drag bygger upp diskursen, 
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exempelvis meningsuppbyggnad eller grammatiska och semantiska drag genom visst ordval och 

användande av metaforer (Fairclough, 2001:242). Med hänsyn till denna studies begränsade tid och 

utrymme kommer den tredimensionella modellens andra dimensioner inte att analyseras här. Dock 

uppmuntras vidare forskning på medialt konstruerande av konflikt utifrån dessa.  

4.4. Analytiskt tillvägagångssätt 

Analysen avser kartlägga mönster av hur media konstruerar två olika konflikter. Konflikterna 

kommer att behandlas separat fram till en avslutande och jämförande analysdiskussion. Detta görs 

för att urskilja mönster av medialt konstruerande inom de specifika fallen, vilket banar väg för den 

senare diskussionen av likheter och skillnader mellan dem.  

Analysen inleds med att tematisera materialet för att få en överblick av vilka artikuleringar som 

finns att arbeta med. Denna första tematisering kommer enbart att identifiera och kategorisera 

artikuleringar, utan att mer ingående söka urskilja diskursteoretiska mönster. Artiklarna sorteras in 

i temana ”beskrivning av konflikten i allmänhet + konfliktbakgrund”, ”subjektskapande” eller 

”gruppbildning”. Då kategorierna täcker liknande diskursiva processer är de inte ömsesidigt 

uteslutande. Det kan därför vara relevant att placera artiklar i fler än en kategori.  

Som andra steg i analysen kommer tematiseringarna att analyseras utifrån de diskursteoretiska 

begreppen element, moment och nodalpunkt. Detta kommer att göras inom varje tema för att 

försöka hålla de tematiska diskussionerna någorlunda separerade. Dock överlappar de varandra i 

fler avseenden så i den avslutande och jämförande analysen kommer de att sammanflätas och 

diskuteras överlappande. Artikuleringarna inom varje kategori kommer att kartläggas genom att 

urskilja mönster av moment och element i relation till diskursernas nodalpunkter. Beroende på hur 

dessa artikuleringar görs relationella ges de olika betydelse. Genom att identifiera artikuleringar som 

uteslutits eller tilldelats betydelse kommer en utkristallisering kring den diskursiva mittpunkten att 

kartläggas. De mest utmärkande tendenserna i varje kategori kommer att presenteras med direkta 

citat från artiklarna. Citaten kommer sedan att analyseras och förankras i tidigare forskning och 

teori (diskursteori, postkolonial teori och medieinramning i olika kontext). Således underbyggs 

analysens tolkningar. Detta steg i analysen präglas även av lingvistisk textanalys i enlighet med 

textdimensionen i den kritisk diskurs-analytiska tredimensionella modellen, dvs. analys av konkreta 

drag som bygger upp diskursen (meningsuppbyggnad, ordval, metaforer). 

Avslutningsvis kommer analysen att sammanfatta och jämföra konflikternas mest utmärkande drag 

inom respektive tematisering. Denna överlappande analys kommer att visa på vilka skillnader och 

likheter som finns i medialt konstruerande av konflikterna, och således förtydliga hur de mediala 

diskurserna kring konflikterna förhåller sig till varandra. Med hänvisning till tidigare forskning och 
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teori kommer denna avslutande och jämförande sektion av resultat och analys att knyta samman 

olika aspekter av medialt konstruerande av konflikt. 

4.5. Validitet och reliabilitet 

Validitet är beroende av hur pass väl studien mäter det den avser mäta (Bryman, 2011:160). En 

fördel med kvalitativa fallstudier är att dess djupgående fokus möjliggör för teoretiska idéer att 

anpassas för att mäta specifika fenomen (Bryman, 2011:352). Utmed denna studie har jag definierat 

teoretiska begrepp vars innebörd är avgörande för att analysera medial konstruktion av konflikt. 

Detta innebär att studiens teoretiska och operationella definitioner är väl överensstämmande. Då 

ekvivalens mellan dessa definitioner genererar hög intern validitet är detta något studien har. Den 

externa validiteten är däremot låg då denna genereras genom att studien är generaliserbar till sociala 

miljöer utanför de som studerats (ibid.). Dock har studiens syfte aldrig varit att generera 

generaliserbara resultat. Således har hög intern validitet ansetts mer angeläget att generera för att 

analysera förevarande studies forskningsfråga. Den interna validiteten höjer således studiens 

kvalitet i större utsträckning än vad den låga externa validiteten sänker den. 

Reliabiliteten avgörs av huruvida studiens resultat kan replikeras (Bryman, 2011:352). Då stora delar 

av denna studie är beroende av mina subjektiva tolkningar, exempelvis målstyrt urval av material 

och analys av resultat, innebär detta att resultatet är avhängigt mig som forskare. Reliabiliteten är 

således låg då det är sannolikt att variation från det ursprungliga resultatet uppstår om studien 

upprepas av en annan forskare (Bryman, 2011:368). Den låga reliabiliteten har försökt kontrolleras 

för genom att vara så transparent som möjligt i beskrivning av tillvägagångssätt. Detta möjliggör 

för andra att upprepa studien på ett liknande sätt. Givetvis kvarstår faktum att mina subjektiva 

tolkningar inverkar på resultatet, men detta anser jag inte nödvändigtvis sänker kvaliteten på 

studien. Med hänsyn tagen till syftet har de metodologiska valen gjorts med avsikt att mäta det jag 

avser mäta (intern validitet), snarare än att generera generaliserbara och replikerbara resultat (intern 

validitet och reliabilitet). 

4.6. Metodologiska begränsningar 

En av studiens begränsning ligger i dess urvalsmetod. Det målstyrda urvalet av artiklar är, liksom 

reliabiliteten, influerat av mina subjektiva bedömningar. Detta innebär att studiens resultat är 

mindre replikerbara och generaliserbara än om urvalet hade varit slumpmässigt. Målstyrd 

urvalsmetod valdes dock med avsikt att identifiera och analysera artiklar som artikulerar just de 

diskursiva tendenser av medialt konstruerande av konflikt som formuleras i studiens syfte. Således 

begränsades materialet till artiklar kring de diskursiva tendenser som jag är intresserad av i just 

denna studie.  
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Studien bygger även på sekundär data vilket kan innebära en viss snedvridning i materialet, 

exempelvis brist på närhet till det i tid och rum. Detta innebär exempelvis att jag inte kan kontrollera 

för vad som sagts i den direkta intervjusituationen med personer i artiklar. Materialet kan således 

vara icke-representativt, exempelvis med hänsyn tagen till det faktum att interaktion med lokala 

parter kan leda till snedvriden rapportering (Dominikowsi, 1993; Hafez, 2000). Urval har dock 

gjorts för att minska risken för snedvriden nyhetsrapportering, nämligen genom att välja artiklar 

som påstås vara ”neutrala” (dvs. inte debattartiklar och liknande) och kommer från ”politiskt 

obundna” tidskrifter. Detta kontrollerar inte fullt ut för den bias som sekundärdata kan skapa, dock 

har försök till att vara så källkritisk som möjligt gjorts för att minska risken för explicit snedvridning.  

Utmed studien har jag i min forskarroll försökt bevara ett oberoende. Dock går det inte att vara 

genomgående objektiv. Vi är alla färgade av vår bakgrund och denna ligger till grund för såväl val 

av forskningsämne som val av metod och material. Då alla studier påverkas av forskarens bakgrund 

är detta oberoende inte nödvändigtvis negativt. Så länge oberoendet uppmärksammas och 

medvetandegörs kan det snarare öka legitimiteten och öka förståelsen för det undersökta 

fenomenet utifrån nya perspektiv.  
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5. Resultat och analys 

Detta kapitel kommer att presentera och analysera utdrag ur det bearbetade empiriska materialet. 

Analysen gör regelbunden återkoppling till studiens tidigare avsnitt om teori och tidigare forskning. 

Resultat och slutsatser kommer således att vara teoretiskt förankrade vilket ökar studiens legitimitet 

och transparens, och således även dess övergripande standard.   

Bearbetande och insamling av material har gjorts i enlighet med det metodologiska 

tillvägagångssättet som redogjordes för i studiens förra kapitel. Då tematisering av material sker i 

enlighet med studiens syfte och frågeställningar kommer det att tematiseras i kategorierna 

konfliktbakgrund/beskrivning av konfliktsituation i allmänhet, subjektskapande och 

gruppbildning. Genom att identifiera diskursteoretiska begrepp kommer utkristalliseringar av 

element och moment runt nodalpunkter att kartläggas. Således kommer analys av etablerade 

diskurser av medialt konstruerande av konflikt att genomföras. Analysen sker även på textnivå i 

enlighet med den tredimensionella modellen för språkbruk.  

5.1. Ukraina  

Konflikten inleddes i november 2013 då demonstrationer utbröt som konsekvens av att Ukrainska 

ledare dragit sig ur förhandlingar om ett EU-närmande. Fredliga demonstrationer eskalerade i våld 

och den ukrainske presidenten flydde landet (Hjort, 2014). Proryska separatister på Krimhalvön, 

där majoriteten av befolkningen är rysktalande, använde tillfället till att storma baser och inleda en 

rysk övertagning. Sedan dess har Ryssland ingripit för att försvara ryska medborgares intressen i 

Ukraina, vilket lett till stridigheter på Krim och i de östra regionerna Donetsk och Luhansk (ibid.). 

Konflikten präglas av nationalism. Över 6000 människor har hittills dött i stridigheterna som än 

idag sker dagligen. Det flertal vapenvilor som införts under striderna, senast i februari, bryts vid 

upprepade tillfällen (BBC, 2015).  

5.1.1. Konfliktbakgrund och medial beskrivning av konfliktsituationen i allmänhet 

I medierapportering om konflikten i Ukraina förekommer ett flertal långa reportage om 

konfliktsituationen. Dessa reportage skildrar konfliktsituationen med hjälp av både text och bild, 

och ett första genomgående tema är att det sker detaljerade skildringar av händelseförloppet som ledde fram 

till konflikten, av platser där stridigheter pågår och av lokalbefolkningens beteenden och känslor. Dessa 

detaljerade skildringar förmedlar en helhetsbild av hur situationen ser ut och vad personerna där 

känner och gör. De detaljerade skildringarna i sin tur präglas av ett återkommande tema av att 

reportrarna själva varit på plats för att samla in information (se exempelvis Laurén, 2014c; Nevéus, 

2014c).  
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Exempelskildring av händelseförlopp: 

[1] Det började med choklad. I juli 2013 kom det oväntade beskedet från Ryssland […] att 

mjölkchoklad från den ukrainska tillverkaren Roshen innehöll för höga halter av det 

cancerframkallande ämnet bensopyren. Därför stoppades all import från Roshen, ett företag 

som normalt skeppar 8000 ton konfekt över gränsen varje månad. Det var slutsmaskat för 

ryssarna på pralinerna "Kievkvällar" och de sovjetnostalgiska chokladkakorna "Tjajka" och 

"Olenka", som Roshen börjat tillverka för den ryska marknaden, med samma design på 

förpackningarna som förr (Nevéus, 2014a). 

Exempelskildringar av natur, beteenden, utseenden och känslor: 

[2] Skymningen faller över Majdan […] en ensam ung kvinna tänder ett ljus och ställer det 

försiktigt framför raden av blommor […] Platsen där hon står kallas "det himmelska 

hundratalets gata" och har blivit en kultplats, ett ställe där många känslor möts: glädjen över 

revolutionens seger, sorgen över dem som offrade sina liv. Deras porträtt, många tagna med 

darrig mobilkamera, hänger uppförstorade i rader med namn, ålder och hemort angett under 

vart och ett. Den unga kvinnan heter Daryna Dartjuk och är insvept i en ukrainsk flagga. Hon 

vill inte bli fotograferad när hon ställer ner sitt ljus. Ögonblicket är alltför känslosamt (Nevéus, 

2014a). 

[3] Ett par veckor senare talar jag länge med Aljona, en kvinna i 45-årsåldern med rödfärgat 

kort hår, utanför en av rebellernas förläggningar i ett övergivet barnhem i Makijivka, en förstad 

till Donetsk. Hon berättar om hur hon egentligen längtar tillbaka till familjen och jobbet som 

tandtekniker. Även Aljona är kamouflageklädd. Med ena handen kramar hon pipan på sin 

Kalasjnikov, i den andra håller hon en bukett nyplockade blommor som hon fått av en 

förbipasserande flicka (Nevéus, 2014c). 

[4] I tälten som växte upp bjöds man in på en kopp te av tillresta revolutionärer […] Soppa, te 

och smörgåsar serveras överallt och varma kläder delas ut.  

Pingisbord och basketkorgar finns för den som vill koppla av eller värma sig (Nevéus, 2014a). 

[5] Överallt ser man män i luggslitna uniformer, med skyddsvästar och hjälm, i handen 

basebollträn eller järnrör. Men också helt vanliga Kievbor - kvinnor, män, barn, pensionärer 

(Nevéus, 2014a). 

Artikulering [1] visar på hur detaljerat händelseförloppet som ledde fram till konflikten skildras. Att 

tala så ingående om en chokladincident, utöver allt annat som också låg till grund för konflikten, 

förmedlar budskapet att detta är något en bör bry sig om. Medieinramningens val av vad som bör 

uppmärksammas förmedlar en känsla av att dessa fenomen är mer signifikanta för en (Cohen, 

1997). Det skapar en föreställning av att just dessa detaljer är viktiga att skildra, oavsett hur 
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världsliga de är. Denna detaljerade skildring redogör för vad som ligger till grund för problematiken, 

och skapar således en förståelse för varför konflikten bröt ut.  

Informationen som publiceras för publiken förmedlar detaljerade skildringar av vardagliga 

beteenden, utseenden och skeenden samt miljöbeskrivningar, se artikulering [2]-[5]. Dessa 

skildringar skapar föreställningar som präglas av flera igenkänningsfaktorer; hon längtar tillbaka till 

familjen [3], en bjuds på te och kan spela pingis och basket [4], människorna som rör sig är helt 

vanliga Kievbor [5]. Dessa föreställningar gör det möjligt för publiken att relatera till situationen 

och detaljbeskrivningarna skapar ökad förståelse för det vardagliga läget.  

Att artiklarnas skildringar dessutom präglas av att journalisten varit på plats i situationen och kan 

rapportera utifrån ett perspektiv som förmedlar egna upplevelser, se artikuleringarna [3][4][5], 

skapar en känsla av närhet till konflikten. Känslan av närhet, i kombination med detaljerade 

skildringar av dels händelseförloppet som ledde fram till konflikt, dels ”vardagliga” fenomen, 

skapar föreställningar av att konflikten hade kunnat hända här, och att den inte är präglad av 

irrationalitet.  Närheten konstruerar även journalistens ord som sanna då hen sett situationen med 

egna ögon. Rapporteringen konstrueras således som tillförlitlig. Dock bör en ha i åtanke det faktum 

att forskning visar på att journalisters interaktion med lokala miljöer och parter kan leda till 

snedvriden rapportering (Dominikowski, 1993; Hafez, 2000).  

Ett andra tema är att det parallellt med artiklarna om konflikten förekommer inslag av ekonomiska (se 

exempelvis Sundkvist, 2014; Carlberg, 2014; Küchler, 2014a; Alestig, 2014), kulturella (se Persman, 

2014) och sociala förhållanden. Detta förmedlar en balanserad bild av ett samhälle där ”vanliga” sociala 

fenomen sker vid sidan om konflikten. Således får publiken en uppfattning om att en vardag 

fortfarande är pågående parallellt med stridigheterna. Den balanserade bilden påminner även 

publiken om att en nyhet utgörs av något som bryter mot det vanliga mönstret av vad som sker. 

Således hindras generaliserande antaganden av ett inneboende våldsamt samhälle att etableras. 

Dessa tendenser sker i enlighet med Gardells argumentation att det i medierapportering om 

västerländsk konflikt mer ofta sker en balanserad rapportering av sociala fakta (2011). 

Det sista temat som urskilts i rapporteringen av konfliktsituationen i Ukraina i allmänhet är att 

majoriteten av personer som blickar framåt på konfliktsituationen ser ljust på framtiden.  

[6] Frankrike och Tyskland hyser hopp om att ett utrikesministermöte i Berlin ska bli början 

till slutet på Ukrainakrisen (TT, 2014). 

[7] Tror på en positiv lösning i Ukrainakrisen (Carlberg, 2014). 

[8] Mycket tyder på att kriget i Ukraina går mot sitt slutskede (Laurén, 2014c) 
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[9] Vi är på väg att förändra Ukraina. Hon tänker sig sin framtid i Ukraina, i ett europeiskt 

Ukraina (Nevéus, 2014a) 

Att positiva framtidsutsikter skildras så regelbundet är intressant med hänsyn tagen till att 

konflikten formellt sett fortfarande pågår samt att det flertal vapenvilor som införts under 

konfliktens gång ständigt bryts. Genom att tala om konfliktens slut i teman av ”när” det kommer 

att ske, och inte ”om” det kommer att ske, konstrueras konflikten som ett rationellt och föränderligt 

socialt fenomen. Detta kan relateras till Gardells argument om att islamofobi skapar föreställningar 

av Mellanöstern och islam som ett irrationellt och oföränderligt vara, medan västvärlden är mer 

rationellt, föränderligt och anpassningsbart utifrån kontext. Tendens till denna föreställning av väst 

som föränderligt kan urskiljas i artikulering [6]-[9]. Artikuleringarna skapar även föreställningen av 

en situation som såväl individer som representanter för hela länder tror kommer att stabiliseras. 

Att uppmärksamma detta flertal röster kring en hoppfull ukrainsk framtid förmedlar ett budskap 

av att denna hoppfullhet är utbredd, legitim och signifikant. 

Det diskursiva mönster av medialt konstruerande av bakgrund till konflikten, och konflikten i 

allmänhet, utkristalliseras runt Ukraina som nodalpunkt. De artikulerade moment som ges 

betydelse i relation till denna mittpunkt är detaljbeskrivningar av individer, beteenden, känslor och 

naturmiljöer; kulturella och ekonomiska skildringar som förmedlar en balanserad bild av läget i 

landet; samt goda framtidsutsikter kring hur situationen kommer att utvecklas. Den etablerade 

diskursen förmedlar således en detaljerad och balanserad skildring av sociala fakta i Ukraina. 

5.1.2. Subjektskapande 

I artiklar kring ukrainakonflikten representeras båda stridande sidor som subjekt och görs således 

relationella på individnivå. Även representanter från fraktioner av båda stridande sidor skapas som 

subjekt, exempelvis civila (Nevéus, 2014a), proryska rebeller (Laurén, 2014b), ryskspråkiga i ukraina 

och baltiska länder (Hall, 2014), samt ukrainska motståndare till rysk invasion.  

Det första temat är subjektskapande av ukrainare, vilket västerländsk media konstruerar som den 

”goda” sidan. Ukrainarna beskrivs utseende- och känslomässigt, med namn (ofta även smeknamn) 

och med ”vardagliga” beteenden. Detta konstruerar dem som relationella i en diskursivt 

subjektskapande bemärkelse.  

[10] Häromdagen träffade jag Jekaterina Sjapoval, en 71-årig kvinna vars son hörde till 

dödsoffren de där dagarna. Hon berättade om sin Sergej, en vanlig 45-årig man med en liten 

dotter, "inte alls någon extremist". Hon visade mig hans porträtt - en sommarbild där sonen 

håller upp en liten katt mot kameran (Nevéus, 2014a). 
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[11] Jag minns den förtidspensionerade gruvarbetaren Michail från Donetsk, som mellan 

slevarna av kålsoppa allvarligt förklarade att vi i Europa "behandlade människor på ett värdigt 

sätt", medan en uniformsprydd kosack med enorma mustascher nickade instämmande 

(Nevéus, 2014a). 

[12] En av revolutionens stjärnor var född. Bogdan går i dag under artistnamnet "Piano 

Extremist" (Nevéus, 2014b). 

[13] Ungefär vid den här tiden kom en 23-årig man till Kiev […] I dag kallar han sig "Norge" 

eftersom han älskar norsk black metalmusik […] Jag frågar "Norge" om han är nazist. 

-Är du inte klok? Jag är ukrainsk nationalist. Ukraina åt ukrainarna, säger han (Nevéus, 2014a). 

[14] En av dem är svensk, men absolut inte nazist bedyrar han. Han heter Carolus Löfroos 

[och] är hjärtligt trött på att själv kallas för nazist.– Nej, jag är inte nazist, jag ser mig snarast 

som opolitisk. […] nu sitter han på basen i Jurivka, fem mil sydväst om Mariupol, och blickar 

ut över den iskalla Azov-sjön, som förbandet är döpt efter (Hansen & Winiarski, 2015). 

Vad som blir tydligt i skildringar av ukrainska sympatisörer, utöver att de beskrivs känslomässigt, 

utseendemässigt och med namn, är hur de konstrueras i relation till ”västerländska” drag. Subjekten 

distanseras från våldsam extremism och ”icke-västerländska” egenskaper genom artikuleringar som 

uttrycker att subjekten inte alls är extremister eller nationalister, se artikulering [10][13][14]. 

Samtidigt skapas ett närmande till ”västerländska” egenskaper genom att subjekten antas ha fredliga 

åsikter och att de värderar allas rätt till lika behandling, se artikulering [11]. Denna distansering från 

icke-västerländska drag, och närmande av västerländska drag konstruerar subjekt som 

västerlänningar. Dessa föreställningar möjliggör för publiken att relatera till, och således även känna 

sympati, för dessa subjekt. En intressant detalj relaterad till artikulering [12] om ”piano extremist” 

är att han i andra delar av artikeln erkänns ha stridit och begått övervåld. Ändå konstruerar 

artikelförfattaren honom som en ”revolutionens hjälte”. Detta visar tendens till hur egenskapen 

”fredlig” kan göras relationell i bemärkelsen att han strider för den ”goda” Ukrainska sidan. Således 

kan han kallas hjälte, trots att han har begått övervåld. Medierapportering kan således skapa 

föreställningar som gör att publiken kan känna för ett parti som de kanske inte hade gjort om 

situationen varit annorlunda. 

Det andra temat gäller subjektskapande av den ryska sidan, vilken konstrueras som den ”onda” parten 

i konflikten. Dock gäller att även om de (främst Putin och proryska rebeller görs till subjekt) skapas 

som mindre fredliga, erkänns de fortfarande vara känslomässiga individer. Rysslands president, 

Vladimir Putin, är ett typexempel på hur en individ erkänns som ”känslomänniska” och görs 

relationell i subjektskapande bemärkelse. 



 
 

27 
 

[15] Ändå är han [Putin] en känslomänniska, något man märker mycket tydligt när han uttalar 

sig om USA:s invasion av Irak, om terrorismen eller om Krim. Varje gång det handlar om att 

motivera Rysslands agerande i förhållande till kritik mot Väst kommer känslorna fram i både 

den isblå blicken och i rösten (Laurén, 2014a). 

[16] Putin styrs av både känslor och instinkter [men] Putin vill inte ha västerländsk demokrati 

[…] öppen debatt och kritik är honom främmande. För Putin existerar inga winwinsituationer.  

Han började offentligt odla en humor som ofta gränsar till det vulgära, med ordval och gester 

som påminner om gatans språk. [Han är en] ensamvarg som tidigt fick lära sig gatans lag 

(Laurén, 2014a). 

[17] Improvisation är hans paradgren (Laurén, 2014c) 

[18] Putin är ingen president av det europeiska slaget (Michnik & Wolodarski, 2014) 

[19] Putin är oberäknelig, ingen vet hur han tänker (Hall, 2014) 

[20] Man kan inte veta vad Putin hittar på i morgon (Alestig, 2014) 

Subjektskapandet av Putin görs både genom att han distanseras från, och liknas ett västerländskt 

subjekt. Han erkänns känslomässig genom att uttrycka känslor i både blick och röst [15] och att 

hans agerande är känslostyrt [16]. Han konstrueras således med drag som liknar västerländska 

subjekt vilket skapar honom till ett subjekt som publiken kan känna en viss medkänsla för.   

Parallellt med detta skapas han dock även genom att distanseras från egenskaper som möjliggör att 

han kan liknas med en ”äkta” europé. Hans agerande styrs av instinkt och impulsivitet, se 

artikulering [16][17][20], är oberäknelig [19], agerar i enlighet med ”gatans lag” [16], och är 

uttryckligen inte en president av det europeiska slaget [18]. Artikuleringarna konstruerar honom 

således som distanserad från ett västerländskt subjekt genom framhävandet av ageranden som inte 

är förenliga med typiskt ”västerländska” karaktärsdrag; öppenhet för debatt och kritik är honom 

främmande, användande av vulgär humor etc., se artikulering [16]. Relationen i vilken Putin skapas 

som subjekt är således relativ i den bemärkelse att han skapas som subjekt med vissa västerländska 

drag, samtidigt som det sker en tydlig distansering genom att hans instinktiva handlingsförmåga 

konstrueras som oförenlig med västerländska drag. Denna subjektskapande process av den ”onde” 

görs än tydligare av artikuleringarnas metaforik. Putins irrationalitet, instinkt och impulsivitet 

konstrueras som agerande i enlighet med en ”ensamvarg” som följer ”gatans lag”, medan hans 

västerländska karaktärsdrag konstrueras som det motsatta; det önskvärda, rationella och 

känslostyrda.  

Det diskursteoretiska mönstret som urskiljs vid utkristalliseringen av subjektskapande kring 

Ukraina som nodalpunkt är att stridande för den Ukrainska sidan görs relationella genom att likna 
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västerländska drag, medan den ryska sidans, helst Putins, icke-västerländska egenskaper 

konstrueras främst genom att distanseras från typiskt västerländska egenskaper. 

5.1.3. Gruppbildning 

Gruppbildning sker i mindre utsträckning än subjektskapande i artiklar om ukrainakonflikten. De 

stridande talas sällan om i termer av enhetliga grupper. Fraktioner inom grupper erkänns och 

individer tillåts vädra åsikter utan att generaliseras till hela gruppen. De grupper som ändå oftast 

blir stämplade som enhetliga är representanter för den onda sidan i relationen, det vill säga proryska 

rebeller och ”Ryssen”. I artikuleringar kring proryska rebeller erkänns dock det flertal fraktioner 

som existerar inom gruppen, exempelvis i artikeln Proryska rebellerna är en brokig skara (Nevéus, 

2014c). Fokus ligger på separatistfraktioner, och även när det kommer till artikuleringar om 

förövare av våldsamma beteenden och övergrepp konstrueras dessa som ”vissa separatister” 

(Petersson, 2014). Generalisering av inneboende våldsamhet får således inte fäste. I artikuleringar 

kring ryska ageranden sker inte heller några explicita generaliseringar. Vissa artikuleringar tydliggör 

till och med att Putins beteende inte kan generaliseras till hela den ryska befolkningen.  

[21] Det finns ingen anledning att demonisera Ryssland – konflikten står med Putins regim, 

inte med den ryska befolkningen (Wolodarski, 2014) 

[22] Putin ska inte identifieras med den ryska nationen (Michnik & Wolodarski, 2014) 

Dock gäller att även om just dessa artikuleringar konstruerar Putins agerande som icke-

representativt för det ”ryska” så kan det argumenteras att andra artikuleringar konstruerar en 

underliggande föreställning om att Putins ageranden representerar det ”ryska”. Således sker en 

implicit gruppbildning av ryskt agerande. Artikuleringarna [21] och [22] konstruerar en föreställning 

av att det finns en medvetenhet att gruppbildning inte bör ske, vilket kan vara ett bevis på att 

gruppbildning i mångt sker i övriga artikuleringar kring Ryssland. Den implicita gruppbildning kan 

förankras i postkolonial teori. Trots att postkoloniala maktstrukturer egentligen motverkar 

generalisering och gruppbildning av västerländska subjekt så konstrueras ändå Ryssland, i 

relationen Ukraina-Ryssland, som den ”andre”. Således skapas Ryssland i relativ bemärkelse som 

den enhetliga grupp som västvärlden vill distanseras från.  

Det råder främst frånvaro av diskursteoretiska mönster kring gruppbildning, och någon etablerad 

diskurs där grupper konstrueras som homogena kan inte urskiljas. Generalisering och stereotyper 

är således svåra att etablera. 

5.2. Syrien och Irak 

Situationen i Syrien och Irak präglas av interna och gränsöverskridande stridigheter. Intern konflikt 

har förekommit i länder under 2000-talet, på senaste tiden främst i Syrien under Bashar al-Assad-
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regimen (Hammargren, 2014; Ohlsson, 2014b). Utspritt missnöje och instabilitet har gjort att 

flertalet rebellgrupper fått fäste och strider mot varandra (ibid.). Den mest framstående för tillfället 

är IS, Islamska Staten, vars framfart eskalerade i juni 2014. Denna militanta jihadistgrupp strider i 

Syrien och Irak för att etablera ett kalifat (Ohlsson, 2014a). Stridigheter med IS är religiösa. Bland 

de övriga stridande finns exempelvis den syriska och irakiska armén, kurdiska syrier och ett antal 

andra grupper. Situationen är komplex och grupper som tidigare stridit mot varandra har gått 

samman i kampen mot IS framfart (Ohlsson, 2014h). Då situationen omfattar fler stridigheter 

samtidigt är det svårt att uppskatta antal döda, dock tros runt 20000 ha dött i strider med IS (och 

ett betydligt större antal i den större kontexten av stridigheter) (Melin, 2015).   

5.2.1. Konfliktbakgrund och medial beskrivning av konfliktsituation i allmänhet 

Ett första övergripande tema kring den allmänna mediala beskrivningen av konfliktsituationen är 

avsaknad av detaljerade beskrivningar. Det förklaras inte varför konflikten råder, och det sker endast ett 

fåtal skildringar av naturmiljö, personers utseenden, känslor och beteenden (se del 4.2.2.). De enda 

incidenter som innehåller detaljbeskrivningar är rapporteringar om incidenter som utgjort hot mot västerlänningar. 

Det tydligaste exemplet är videon där amerikanen James Foley mördas av en IS-anhängare.  

[23] Journalisten James Foley mördades på det mest grymma och utstuderade vis. Knäböjande 

inför sin maskerade bödel fick han halsen avskuren […] i slutet av den fruktansvärda videon 

som visar mordet på James Foley visas ytterligare en fånge upp, troligen den amerikanska 

journalisten Steven Sotloff som försvann i Syrien i fjol. Den svartklädda bödeln säger: - Den 

här amerikanska medborgarens liv, Obama, hänger på ditt nästa beslut. Mordet på James Foley 

är en kollektiv tragedi för krigets alla offer (Karén, 2014). 

[24] En ljus man på knä, med rakat huvud, iklädd orangea kläder. Bredvid honom en stående 

svartklädd, maskerad man med en kniv i handen. Bakom dem ett öde ökenlandskap. Få bilder 

kan sägas ha gjort ett sådant avtryck på världen och historien under 2014 som bilden av den 

amerikanska journalisten James Foley och hans bödel i Syrien. Bilden [ger] ett närmast fiktivt 

intryck: Offret på knä bredvid den stående bödeln. Guantánamofångdräkten mot den svarta 

ninjaliknande uniformen. Det gula ökenlandskapet mot en suddig blå, himmel. Och ljuset som 

strålar lika artificiellt som i vilken Hollywoodstudio som helst. Det fiktiva intrycket gör 

fortsättningen ännu mer outhärdlig, när den visar sig leda till en högst påtaglig verklighet och 

ett brutalt mord (Sundén, 2015b). 

[25] En man i orange fångdräkt står på knä i ett ökenlandskap. Bredvid honom står hans 

maskerade mördare redo med kniven. Han ska strax skära halsen av sitt offer. Men först ska 

fången, som en sista förnedring, tvingas läsa ur ett manus där han fördömer sitt lands regering. 

Kameran går. Halshuggningen dokumenteras omsorgsfullt (Ohlsson, 2014g). 



 
 

30 
 

Att den enda incident som beskrivs på detaljnivå är en situation som förmedlar ett hot mot 

västvärlden måste analyseras utifrån det faktum att västvärlden inte är IS främsta hatobjekt. Det 

utgörs snarare av muslimer som inte utövar den i IS:s bemärkelse ”rena” läran (Ohlsson, 2014d). 

Situationen i Syrien och Irak utgör således inte ett hot mot främst västvärlden, trots att detta är 

föreställningen som media skapar.  

Frånvaron av rapportering om konfliktens bakgrund skapar oklarhet kring vad som ligger till grund 

för konflikten. Då detta begränsar publikens förståelse för varför konflikt råder kan denna avsaknad 

av konfliktanledningar möjliggöra för det postkoloniala antagandet att konflikt i Mellanöstern drivs 

av irrationalitet och inneboende våldsbenägenhet. Den mediala uppmärksamheten kring 

detaljbeskrivning av hot mot västvärlden konstruerar dessa fenomen som de mest signifikanta och 

angelägna för publiken (Cohen, 1997). Avsaknaden av detaljerade beskrivningar kring lokala 

människor och miljö ökar känslan av att sådana fenomen är mindre signifikanta. Frånvaron av 

fenomen som publiken kan relatera till gör att igenkänningsfaktorer och känsla av närhet till 

situationen uteblir. 

De detaljerade beskrivningarna av mordet på Foley konstruerar en kontrast mellan öst och väst i 

termer av rationell/irrationell. På textnivå konstrueras den gode och onde mycket genom att 

metaforiskt framhäva kontrasterna mellan de två inblandade; ljus man på knä mot stående 

maskerad man i ninjaliknande kläder och kniv i handen [24]. Det framgår snabbt vem som 

representerar det goda och onda, och med hänvisning till postkolonial teori så kan denna 

konstruerade föreställning argumenteras förmedla budskapet att ”öst” borde fortsätta kontrolleras.  

Nästa tema är att det endast rapporteras om sociala fakta relaterade till konflikten, främst med fokus på IS 

brutala tekniker att mörda, Assad-regimens övervåld, samt misären och skräcken som råder.  

[26] Människor arkebuseras, halshuggs tillfångatas eller drivs på flykt. Det rör sig om brott mot 

mänskligheten och risk för folkmord (Bring, 2014). 

[27] Bilderna föreställer torterade, gravt undernärda och döda människor placerade i onaturliga 

ställningar. Uppvisning av avhuggna huvuden på pålar och offentliga korsfästningar är 

vardagsmat, som det verkar (Kugelberg, 2014). 

[28] Kriget är alltings fader, sade den grekiske filosofen Herakleitos. Med tanke på de blodiga, 

ja, barbariska, händelser som pågår i Mellanöstern, särskilt i Irak och Syrien, är man benägen 

att instämma, trots att sådana idéer inte längre tycks ha någon plats i den postmoderna 

världsuppfattning som råder i dagens Europa (Fischer, 2014). 

Media förmedlar en mycket ensidig bild av vad som sker i Syrien och Irak. Ekonomiska 

förhållanden uteblir helt från nyhetsrapporteringen och kultur rapporteras enbart i termer av 
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vandalisering av kulturarv och kulturell rensning (Ohlsson, 2014c). Bristen på balanserad 

rapportering av vardagliga sociala fenomen som pågår vid sidan om konflikten resulterar i 

missvisande och obalanserade bilder av situationen som råder. Läget konstrueras således som om 

våld och misär är det enda förekommande. Detta medför risk för att publiken inte tar nyheterna 

för vad de är; något som bryter mot det normala, utan våldet tas snarare för det vardagliga, se 

artikulering [27]. Denna konstruerade föreställning av en vardag enbart präglad av konflikt 

begränsar publikens möjlighet att relatera till situationen. Bristen på igenkänningsfaktor möjliggör 

för det postkoloniala antagandet att Mellanöstern präglas av inneboende våldsamhet, instabilitet 

och irrationalitet. Obalanserad rapportering möjliggör således för generaliseringar och negativt 

stereotypa föreställningar om människor och situationen. Stereotypen av vad som är typiskt 

förekommande i Mellanöstern konstrueras således som tydligt distanserat från ett balanserat, 

postmoderna Europa, se artikulering [28]. 

Ett tredje tema är att medierapporteringen kring Syrien och Irak präglas av negativa framtidsutsikter. 

Situationen konstrueras som ett oföränderligt inferno av tragedier som kommer att fortsätta på 

obestämd framtid.  

[29] Den irakiska staten är svag och landet står på randen till kollaps […] [Irak är] ett land i 

kaos (Melchior, 2014). 

[30] [Det finns] ingen politisk lösning i sikte, det [är ett] till synes omöjligt uppdrag att skapa 

fred i Syrien (von Hall, 2014a). 

[31] Regionens gamla ordning faller sönder […] Mellanöstern kommer att förbli 

världspolitikens krutdurk på 2000-talet. [Stabilisering] blir svårt att åstadkomma […] Ingen 

global makt kommer att kunna genomföra det på egen hand (Fischer, 2014). 

Konfliktsituationens framtid konstrueras i mycket dystra ordalag. Artikuleringar konstruerar 

situationen som inneboende våldsam och instabil [29]-[31], som ett oföränderligt vara [30][31], och 

överensstämmer således med postkoloniala föreställningar om Mellanöstern och Islam. 

Artikuleringarna och dess metaforik skapar en föreställning av en situation som inte är 

anpassningsbar, som kommer förbli världspolitikens krutdurk [31] och är omöjlig att lösa [30]. 

Situationen distanseras således från föreställningen av en västerländsk kontext.  

Den etablerade diskursen utkristalliseras kring Syrian och Irak som nodalpunkt, och med moment 

som konstruerar föreställningar om att det inte finns signifikanta anledningar till konflikten; att 

västvärlden är det främsta offret för situationen; att inga andra sociala fenomen utöver konflikt 

sker; och att konflikten är oföränderlig, inneboende våldsam och extremt svår att lösa.  
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5.2.2. Subjektskapande 

Det mest utmärkande subjektskapandet i artiklar kring Syrien och Irak är av James Foley (se artikuleringarna 

[23]-[25] i stycke 4.2.1.). Foley skapas som ett subjekt som symboliserar de ”goda”; det vill säga 

USA, västvärlden och de som fallit offer för IS:s våld.  

[32] James Foleys mamma skrev i veckan på Facebook: ”James gav sitt liv för att visa upp det 

syriska folkets lidande för världen”. Mordet är inte bara en enskild tragedi för James Foley och 

hans anhöriga. Det är en kollektiv tragedi för krigets alla offer (Karén, 2014). 

Foley konstrueras som den gode som blir oskyldigt mördad, som västerlänningen som skulle göra 

den syriska civilbefolkningens röst hörd och sprida berättelser om de ”andras” brutalitet som inte 

når ut. Han görs relationell i en subjektskapande bemärkelse genom att framhäva hans 

”västerländska” beteende [32], utseende [23]-[25], och oskyldiga position då han blir mördad [23]-

[25] och [32]. Detta ”goda” distanseras mot den hotfulla, huvklädda mannen i ninjaliknande kläder 

som symboliserar IS. Kring IS finns ett generaliserande antagande om inneboende våldsamhet och 

irrationalitet (se stycke 4.2.3.). Föreställningen om IS som enhetlig grupp och Foley som subjekt 

stärker både individualiseringen av honom och västvärlden och IS som homogen grupp i en 

reciprok process. 

Utöver Foley är det endast de motstridande parterna till IS (exempelvis stridande för den Fria Syriska 

Armén eller den kurdiska styrkan Peshmerga) som görs relationella i en subjektskapande bemärkelse.  

[33] Energisk och satt påminde Yassir mig om en mörkhårig viking. Han var ivrig att visa oss 

de demokratiska framstegen i Marea (beskrivning av en man som läts förklara hur situationen 

i Syrien var innan Assadregimen kom till makten) (Ohlsson, 2014b). 

[34] Den 62-åriga fyrabarnspappan Welat Sewger har rest hit från Kalmar. Han har bott nästan 

fyrtio år i Sverige och ser också "svensk" ut i sin orange fritidsjacka från Didriksons bland alla 

skinnjackorna. -Vi kurder har förlorat mycket i Kobane, men vi har vunnit något bra - enighet, 

konstaterar Welat Sewger. (Ohlsson, 2014h) 

[35] Han är bara klädd i gröna träningsbyxor, enkel t-shirt och har dammiga gymnastikskor på 

fötterna. Jordbrukaren Ali Islok ser inte ut som en stridande på väg till världens grymmaste 

slagfält. Men det är precis dit den kurdiske tvåbarnspappan vill ta sig. Vad driver honom att 

lämna familj, spädbarn och säkerhet för att resa till vad som kan sluta med halshuggning och 

korsfästelse? - Jag tänker inte på mina barn. Jag tänker bara på mitt folk, mina bröder säger Ali 

och tittar längtande mot infernot på andra sidan gränsen. Jag tänker inte på mina barn. Jag 

tänker bara på mitt folk. (von Hall, 2014c) 

Genom att tala om individerna i termer av att likna oss i västvärlden, både utseende- [33]-[35] och 

känslomässigt [33]-[35], skapas de som subjekt som en västerländsk publik kan relatera till. De 
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konstrueras som föräldrar [34], att deras utseenden påminner om svenskar [33][34], att de drömmer 

om demokrati och enighet [33][34], samt tar avstånd från IS brutalitet [35]. De motstridande till IS 

konstrueras således som subjekt genom att liknas med ”västerländska” karaktärsdrag, vilket i sin 

tur skapar möjlighet för den västerländska publiken att sympatisera med dessa subjekt. Artikulering 

[35] konstruerar dock även en distansering från att vara ”äkta” västerländsk. Artikeln låter skriva 

ut att anledningen till att den intervjuade mannen vill ta sig över gränsen och strida inte är för sina 

barns skull. Han skapas således som ett subjekt som skiljer sig från ett typiskt västerländskt drag, 

nämligen att prioritera försvarande av sina barn före religion. Vikten av distanseringen som denna 

artikulering innebär tydliggörs genom att just citatet ”jag tänker inte på mina barn” upprepas. 

Då subjektskapande innebär en individualisering och gruppbildning en generalisering, samt att 

dessa processer förstärker varandra i ett reciprokt samspel, är en sista subjektskapande tendens 

intressant att notera.  

[36] Kurderna är med andra ord långt ifrån någon enhetlig grupp. Men Islamiska statens 

blodiga och skoningslösa offensiv har paradoxalt nog fört de olika rivaliserande fraktionerna 

samman. PYD:s ledare Salih Muslim och irakiska Kurdistans starke man Massoud Barzani 

beslöt att lägga gammalt groll åt sidan när hotet från sunniextremisterna i IS blev uppenbart 

(Ohlsson, 2014h). 

I artikulering [36] kan en tendens till gruppbildning urskiljas, samtidigt som kurderna annars skapas 

som subjekt. Gruppbildningen kan urskiljas i den diskursivt konstruerade sammanhållning mellan 

de olika kurdiska styrkorna, vilken ligger i ett gemensamt mod och gruppernas enighet att försöka 

stoppa IS brutala framfart. Då de fortfarande konstrueras som den goda parten görs denna 

gruppbildning inte i termer av negativa stereotyper, utan de subjektskapande processerna tar 

överhand i att konstruera dem. Det är här även intressant att påpeka att dessa grupper konstrueras 

som ”goda” i relation till IS brutalitet, trots att många av dem gjort sig skyldiga till grovt övervåld 

vid tidigare tillfällen. Denna tidigare brutalitet är dock inget som uppmärksamhet riktas mot, utan 

media konstruerar dessa grupper så att publiken kan känna med dem; allting är ju relativt. De olika 

rebellerna kan således konstrueras som fredliga grupper som kan gå samman, trots ”gammalt groll” 

[36], för att gemensamt strida mot den onde i dubbel bemärkelse (den onde parten i Mellanöstern). 

Således görs de relationella genom att liknas västerländska subjekt, då de i relativ bemärkelse är mer 

fredliga än IS, samtidigt som denna process innebär en ytterligare distansering och generalisering 

av IS. 

Kring artiklarna om Syrien och Irak råder avsaknad av subjektskapande av såväl IS-anhängare som 

representanter för den syriska och irakiska regimen. Information om extremistledare nämns ibland i 

förbifarten, men de görs aldrig relationella i en subjektskapande bemärkelse. Utkristalliseringen av 
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diskursen kring Syrien och Irak domineras således av subjektskapande av de som strider för den 

”goda” sidan genom att de konstrueras i termer av ”västerländska” egenskaper och avsikter.  

5.2.3. Gruppbildning 

I artiklar kring Syrien och Irak sker diskursiv gruppbildning av de stridande sidor som det är allmänt 

vedertaget har använt sig av brutala taktiker som bryter mot mänskliga rättigheter; Assad-regimen, IS och 

irakiska staten. Den irakiska armen konstrueras i generaliserande ordalag som ”korrupt och 

inkompetent” (Sundén, 2015a) och Assad-regimen som brutal och förtryckande (Hammargren, 

2014; Ohlsson, 2014b). Mest fokus ligger dock på diskursiv gruppbildning av IS. 

[37] Isis har i sociala medier spridit en rad islamistiska brandtal, bilder och filmer, som 

avrättningar i realtid, som visar på rörelsens brutalitet. Gruppen är i grund och botten en 

avknoppning från al-Qaida, men de två har brutit kontakten. Isis har över huvud taget haft 

svårt att komma överens med andra grupper (Ohlsson, 2014i). 

[38] Islamiska staten är en militant jihadistorganisation som strider mot regeringarna i Irak och 

Syrien. Gruppen utropade nyligen ett kalifat. Gruppen ligger i konflikt med andra 

rebellgrupper. Utropandet av kalifatet har förvärrat de spänningarna, samtidigt som islamiska 

staten kopplat ett allt fastare grepp om områden i Syrien och Irak. Islamiska staten har bland 

annat genomfört halshuggningar och korsfästelser i områden de  

kontrollerar (Melchior, 2014). 

[39] Det visade sig att tankbilens cistern inte innehöll olja, utan var tom och försedd med 

lufthål. Inuti dolde sig en grupp kommandosoldater från Isis (Islamiska staten i Irak och 

Syrien), den militanta islamiststyrka som de senaste veckorna genomfört en överrumplande 

offensiv i norra och västra Irak och som nu hotar såväl Iraks huvudstad Bagdad som kurdernas 

heliga stad Kirkuk. Att Isis män skulle smugglas in i det kurdiska hjärtlandet i en tom oljetank 

likt en trojansk häst, det låter nästan alltför fantastiskt (Ohlsson, 2014i). 

[40] En makaber sida av Isis affärsmässigt sofistikerade image är den "årsredovisning" som 

gruppen publicerar sedan två år tillbaka. Den årliga rapporten kallas al-Naba ("Nyheterna") 

och listar detaljerat alla gruppens aktioner - bombattacker, mord, självmordsuppdrag, erövrade 

städer, nyrekryteringar. -Det är som statistik från vilken frivilligorganisation som helst, som vill 

visa biståndsgivarna vad de har åstadkommit (Ohlsson, 2014i) 

Grupperna konstrueras som enhetliga, vilket är intressant med tanke på att de (IS, syriska och 

irakiska staten) är stora till antalet gruppmedlemmar. Antal gruppmedlemmar innebär rimligtvis 

existens av delade åsikter och fraktioner (se exempelvis Melin, 2015). Dock är detta inget som 

erkänns.  IS konstrueras som grupp genom att deras makabra och brutala beteenden generaliseras 

till att symbolisera hela gruppen [36]-[39]. Gruppen görs relationell genom att distanseras tydligt 
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mot det ”västerländska”. Detta görs exempelvis genom att betona att gruppen inte accepterar 

någon form av oliktänkande [36], och att deras ageranden är oförenliga med ett ”postmodernt 

Europa” (Fischer, 2014) samt utgör ett ”hot mot liberal demokrati” (Jönsson, 2014). Gruppen 

konstrueras således på ett sätt som möjliggör för negativa stereotyper och generaliseringar. 

Metaforiken i artikuleringarna gör distanseringen mellan de goda och onda än tydligare, exempelvis 

genom att tala om Kirkuk som det kurdiska hjärtlandet och sedan likna IS agerande med en trojansk 

häst och dessutom benämna detta agerande som ”nästan alltför fanatiskt” [38]. Det generaliserande 

sättet på vilket grupperna talas om, i kombination med det individualiserande sätt som Foley och 

de motstridande görs till subjekt, gör känslan av att de onda utgörs av enhetliga grupper än starkare. 

Den etablerade diskursen kring Syrien och Irak utkristalliseras runt gruppbildande processer av de 

”onda”, det vill säga den irakiska och syriska regimen, och främst IS. Dessa konstrueras som 

enhetliga grupper och distanseras från västerländska karaktärsdrag genom att tillskrivas egenskaper 

av inneboende våldsamhet och fanatism. 

5.3. Jämförelse av medialt konstruerande av konflikt  

För att tydliggöra skillnader och likheter i de mediala diskurserna kring ukrainakonflikten och 

konflikten i Syrien och Irak kommer detta avsnitt att sammanfatta de utmärkande drag som har 

identifierats inom studiens tre tematiseringar. 

5.3.1. Konfliktbakgrund och medial beskrivning av konfliktsituationerna i allmänhet 

Den mediala diskursen kring Ukraina domineras av detaljerade skildringar av händelseförloppet 

som ledde fram till konflikten, av platser där stridigheter pågår samt av känslor och utseenden hos 

personer som deltar och upplever konflikten. Detta kan kontrasteras till den mediala diskursen 

kring Syrien och Irak där det råder genomgående avsaknad av detaljerade skildringar. Publiken 

förses inte med konkreta anledningar till varför konflikten pågår eller vad lokalbefolkningen 

upplever. Detta begränsar publikens möjlighet att relatera till situationen, vilket i sin tur möjliggör 

för mer sympati och förståelse för ukrainakonflikten. Avsaknad av förklaring till varför konflikten 

pågår konstruerar föreställningar av ett irrationellt Mellanöstern, vilket reproducerar postkoloniala 

antaganden. Den enda riktigt detaljerade skildringen från konflikten i Syrien och Irak är av scenariot 

där James Foley blir mördad. Då medialt uppmärksammande förmedlar ett budskap av att det 

uppmärksammande är signifikant för en, och att den enda incident som beskriv i detalj är en som 

utgör ett hot mot västvärlden, konstrueras en felaktig föreställning av att IS främsta hatobjekt är 

västvärlden. Detta skapar en föreställning som rättfärdigar reproduktion av postkoloniala 

maktförhållanden, i vilket öst antas irrationellt, och i behov av att kontrolleras och väst är den 

rationella motparten som utsätt för dess irrationalitet.   



 
 

36 
 

Det andra utmärkande temat är huruvida det sker en balanserad rapportering av sociala fakta. Den 

mediala diskursen av ukrainakonflikten genomsyras av rapportering kring kulturella, ekonomiska 

och andra ”vardagliga” fenomen som sker parallellt med konflikten. Detta konstruerar en 

representativ föreställning av vad som sker i landet, och skapar således även ökad möjlighet för 

publiken att relatera till situationen. Denna balanserade bild motverkar även stereotypa och 

generaliserande antaganden om exempelvis inneboende våldsamhet att etableras. Den mediala 

diskursen kring konflikten i Syrien och Irak ser annorlunda ut. Denna utgörs enbart av sociala fakta 

relaterad till konflikten, exempelvis stridighet, brutalitet och misär. Balanserade bilder av 

ekonomiska och kulturella fenomen som sker vid sidan om konflikten är helt frånvarande. Detta 

konstruerar en föreställning av att stridighet och misär är den enda pågående vardagen; att 

”uppvisning av avhuggna huvuden är vardagsmat, som det verkar” (Kugelberg, 2014). Denna 

ensidiga rapportering banar väg för generaliseringar och stereotyper om inneboende våldsamhet. 

Den mediala diskursen kring konflikten i Syrien och Irak konstruerar konflikt som vardag, medan 

den mediala diskursen kring ukrainakonflikten konstruerar konflikt som kontrast till vardagen. 

Det tredje temat är relaterat till konstruerande av framtidsutsikter. Artiklar kring ukrainakonflikten 

domineras av uttalanden om positiva framtidsutsikter. Publiken förses regelbundet med prospekt 

av att konflikten är nära sitt slutskede och att en ljus framtid är att vänta. Dessa framtidsperspektiv 

är återkommande trots att införda vapenvilor bryts, att stridigheter eskalerar och att våldsamma 

sammandrabbningar sker dagligen. När det kommer till artikuleringar kring Syrien och Irak uttrycks 

framtidsutsikter i betydligt mer negativa ordalag. Diskursen präglas av antaganden om att en lösning 

till konflikten inte kommer att uppnås, eller ens existerar. Inte heller i de fall där de ”fredliga” 

parterna tvingat IS att backa förmedlas detta i positiva ordalag. Det konstrueras således en 

föreställning av att ukrainakonflikten är föränderlig och anpassar sig efter att uppnå fredliga 

framsteg, medan konflikten i Syrien och Irak, i enlighet med de negativa stereotyper av islam och 

Mellanöstern som genomsyrar postkoloniala maktstrukturer, konstrueras som en oföränderlig och 

irrationell ”krutdurk” som antas vara instabil på obestämd framtid. 

5.3.2. Subjektskapande 

Det första temat av diskursivt subjektskapande rör medialt konstruerande av den ”goda” sidan av 

de stridande.  I Ukraina beskrivs ukrainska individer utseende-, känslo-, och beteendemässigt, ofta 

genom att liknas typiskt ”västerländska” drag. De tillåts ofta uttrycka demokratiska drömmar och 

visioner och konstrueras således så att en västerländsk publik kan relatera till, och sympatisera med 

dem. Frågor ställs också på ett speciellt sätt som möjliggör för de intervjuade personerna att 

distansera sig från anklagelser att vara extremister eller nazister. Detta konstrueras som ytterligare 

bevis på att de är lika ett rationellt ”väst” i den diskursteoretiska ekvivalenskedjan. I Syrien och Irak 
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konstrueras de motstridande till IS, den syriska och irakiska regimen som de ”goda”. Även dessa 

skapas (om än i något mindre utsträckning än i Ukraina) utseende-, känslo-, och beteendemässigt. 

Utseendemässigt beskrivs de till och med se typiskt ”svenska” ut. Demokratiska visioner får 

uttryckas och individerna görs relationella till ett typiskt ”västerländskt” subjekt. Dock sker 

samtidigt en distansering från att likställas helt med ett västerländskt subjekt. Detta märks främst i 

artikulering [35] där en individ svarar på vad det är som driver honom att strida;  

Vad driver honom att lämna familj, spädbarn och säkerhet för att resa till vad som kan sluta 

med halshuggning och korsfästelse? - Jag tänker inte på mina barn. Jag tänker bara på mitt 

folk, mina bröder.  

Den västerländska konstruktionen av en spädbarnsfader antas inte prioritera försvar av religion 

och folk före sina egna barn. Distanseringen från ett västerländskt subjekt som detta citat innebär 

görs än tydligare då artikeln låter upprepa citatdelen ”jag tänker inte på mina barn”. Således görs 

den fredliga sidan i Syrian och Irak västerländsk i viss utsträckning, men inte fullt ut. 

Subjektskapande av den ”onda” parten i ukrainakonflikten, det vill säga Ryssland och proryska 

separatister, görs främst med hänvisning till Putin. Putin erkänns vara en känslomänniska och 

beskrivs i viss mån som rationell och relateras till ett västerländskt subjekt. Dock distanseras han 

senare genom att konstruera honom som impulsiv, att han inte är en president av det europeiska 

slaget, och att han regerar i enlighet med ”gatans lag”. Subjektskapandet av Putin bör analyseras 

både i en enbart västerländsk kontext, där han distanseras till det typiskt ”västerländska subjektet”, 

samt i en jämförande kontext där konflikten i Syrien och Irak tas i beaktning. I det senare fallet 

(vilket denna studie är ett exempel på) anses han, som ”ond part”, vara mer rationell och 

västerländsk än den ”onda parten” i Syrien och Irak. De ”onda” parterna i Syrien och Irak 

konstrueras aldrig i en subjektskapande bemärkelse. Dessa konstrueras enbart genom 

generaliserande gruppbildningsprocesser, vilket behandlas i nästa avsnitt, 4.3.3.. 

Det främsta subjektskapandet som kan urskiljas i den mediala diskursen kring konflikten i Syrien 

och Irak är av James Foley. Han konstrueras som definitionen av ett västerländskt subjekt. 

Artikulationerna skapar honom i termer av att han med sitt utseende, beteende, och den position 

han innehar i scenariot där han blir avrättad, symboliserar västvärlden, det ”goda” och alla som 

drabbats av IS brutalitet.  

James gav sitt liv för att visa upp det syriska folkets lidande för världen. Mordet är inte bara en 

enskild tragedi för James Foley och hans anhöriga. Det är en kollektiv tragedi för krigets alla 

offer (Karén, 2014). 
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Detta reproducerar den förvrängda kunskapen att IS största hatobjekt är västvärlden, när de som 

främst drabbas av IS framfart är muslimer i Syrien och Irak.  

5.3.3. Gruppbildning 

Den mediala diskursen av ukrainakonflikten präglas inte av direkta gruppbildningsprocesser, utan 

fraktioner inom samtliga stridande grupper erkänns. Liksom det teoretiska ramverket lät förklara 

kring postkolonialism så drabbar gruppbildning oftast den ”onda” parten i maktförhållandet. Det 

kan således antas att det i ukrainakonflikten skulle ske en generaliserande gruppbildning av det 

ryska folket då proryska rebeller och den ryska regimen utgör denna onda part. Till viss del sker ett 

implicit konstruerande av Putins ageranden som representativa för hela den ryska befolkningen, 

dock sker detta aldrig explicit. Diskursen låter snarare markera att generaliseringar inte bör göras, 

och fraktioner inom Ryssland och gruppen ’proryska rebeller’ erkänns. Den övergripande 

frånvaron av gruppbildning, generalisering och stereotyper i den mediala diskursen kring 

ukrainakonflikten kan antas vara en produkt av att konflikten, och även den onda parten i den, i 

relativ bemärkelse konstrueras som mer västerländsk.  

I den mediala diskursen av konflikten i Syrien och Irak är fallet annorlunda. Där talas de ”onda” 

uttryckligen om i termer av enhetliga grupper. Fraktioner inom dem erkänns inte. Det bör dock 

tilläggas att information om IS och Assads regim är begränsad, och att det således är svårt att 

tillskansa sig uppgifter kring eventuella fraktioner. Samtidigt är anhängarna till dessa grupper stora 

till antalet vilket logiskt sett kan antas leda till oliktänkande och fraktion. Sättet på vilket denna 

diskursiva gruppbildning sker är dels genom att tala om grupperna som enhetliga, dels genom tydlig 

distansering från det typiskt västerländska. IS konstrueras som fanatiska barbarer vars beteende är 

direkt oförenliga med ett ”postmodernt Europa” och som utgör ett ”hot mot hela den liberala 

demokratin”. Denna mediala diskurs kan argumenteras konstrueras i enlighet med hur 

postkoloniala maktstrukturer demoniserar och distanserar grupper, samt möjliggör för etablering 

av negativa stereotyper och generaliseringar.  

5.3.4. Sammanfattning 

För att sammanfatta tematiseringarna som urskilts i de mediala diskurserna kring ukrainakonflikten 

och konflikten i Syrien och Irak kommer de mest framträdande dragen i konflikterna att 

presenteras. Den mediala diskursen kring Ukraina präglas av detaljerade och balanserade skildringar 

av situationen. Detta ökar publikens förståelse för vad som pågår, varför konflikten bröt ut, vilka 

som strider och varför. Diskursen genomsyras även av att framtidsutsikterna för situationen är 

goda. Den ukrainska parten liknas med västerländska egenskaper, demokratiska visioner och 

konstrueras på ett sätt som gör att publiken kan relatera till dem och deras situation. Den ryska 
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sidan konstrueras som den ”onda” parten i konflikten och distanseras från det typiskt 

västerländska. Dock erkänns denna part som västerländsk i en relativ bemärkelse.  

I den mediala diskursen av konflikten i Syrien och Irak råder avsaknad av detaljerade och 

balanserade skildringar av situationen. Diskursen präglas av genomgående frånvaro av beskrivning 

till varför konflikten pågår, hur personer upplever situationen och hur det vardagliga livet utanför 

konfliktzonerna ser ut. Denna obalanserade och odetaljerade diskurs skapar en uppfattning av att 

konflikten inte pågår av någon rationell anledning. Det begränsar även publikens möjlighet att 

relatera till situationen då bristen på skildringar av sociala fenomen som sker parallellt med 

konflikten resulterar i att situationen endast konstrueras som stridighet och misär. Framtidsutsikter 

talas enbart om i negativa bemärkelser vilket konstruerar en föreställning av att det postkoloniala 

antagandet av ett oföränderligt och inneboende våldsamt islam och Mellanöstern är sant. Den 

mediala diskursen kring Syrien och Irak sker många diskursiva gruppbildningsprocesser. Detta gör 

att de stridande, främst de ”onda” talas om i termer av enhetliga grupper. Detta i sin tur banar väg 

för generaliseringar och stereotyper som möjliggör för antagandet att samtliga inom gruppen är 

och bör behandlas lika. De motstridande till IS skapas som subjekt genom att liknas västerländska 

karaktärsdrag, dock aldrig i den utsträckningen att de kan likställas med ett västerländskt subjekt. 

Liksom Putin konstrueras som ett icke-västerländskt subjekt med vissa västerländska egenskaper 

skapas motstridande till IS som västerländska subjekt med vissa icke-västerländska drag. Den onda 

parten i en västerländsk konflikt distanseras således från att likställas ett västerländskt subjekt, 

medan den goda sidan i en icke-västerländsk konflikt liknas ett västerländskt subjekt, men dock 

aldrig fullt ut.  
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6. Diskussion 

I detta avslutande avsnitt kommer resultaten att summeras och diskuteras i relation till teori, tidigare 

forskning och metod. Alternativa förklaringar kommer att reflekteras kring och praktiska 

implikationer för tillämpning och vidare forskning att föreslås.  

6.1. Summering av resultat 

I enlighet med studiens syfte har jag analyserat diskursiva mönster i medialt konstruerande av 

konflikt. De två konfliktsituationerna som har analyserats är ukrainakonflikten och konflikten i 

Syrien och Irak. Med teoretisk utgångspunkt i diskursteori och postkolonial teori har det diskursiva 

konstruerandet av konflikt analyserats med avsikt att svara på studiens frågeställningar;  

- Hur konstrueras konfliktbakgrund och konflikterna i allmänhet? 

- Hur tar sig processer av subjektskapande och gruppbildning uttryck? 

Resultaten stödjer det postkoloniala argumentet att kvarlevor från kolonialismens dikotoma 

uppdelning av världen existerar än idag. Postkoloniala maktstrukturer genomsyrar samhälleliga 

domäner och således även media och dess konstruerande av konflikt. Studien ger även stöd för det 

postkoloniala resonemanget att individualisering och subjektskapande sker mer ofta i medialt 

konstruerande av konflikt i västvärlden, medan den mediala diskursen kring konflikt i Mellanöstern 

främst sker genom processer av generalisering och gruppbildning.  

Kring den första frågeställningen har tre teman urskilts. Det första är att ukrainakonflikten i större 

utsträckning än konflikten i Syrien och Irak beskrivs med detaljerade skildringar av 

händelseförloppet som ledde fram till konflikt, miljö samt individers utseende och beteende. Då 

fenomen som uppmärksammas av media antas vara signifikanta för en skapar de detaljerade 

skildringarna av ukrainakonflikten en föreställning av att den är mer ”nära” publiken. Detta skapar 

en viss igenkänningsfaktor, och således även mer sympati och förståelse för konflikten. Det andra 

temat är att media förmedlar en mer balanserad bild av situationen i Ukraina än Syrien och Irak. 

Den mediala diskursen kring ukrainakonflikten förmedlar sociala fakta, exempelvis ekonomi och 

kultur, som sker parallellt med konflikten. I Syrien och Irak råder däremot avsaknad av rapportering 

av sociala fenomen som sker parallellt med konflikten, vilket förmedlar en obalanserad bild av vad 

som sker. Föreställningar av våld, konflikt och misär är det enda som konstrueras vilket möjliggör 

för generaliserande antaganden om att situationen i Syrien och Irak präglas av inneboende 

våldsamhet i större utsträckning än läget i Ukraina. Det tredje temat är att ukrainakonflikten 

konstrueras i termer av ljusa framtidsvisioner medan konflikten i Irak och Syrien konstrueras som 

ett oföränderligt vara utan något ljus i sikte. Dessa föreställningar konstrueras trots att situationen 

i Ukraina ofta försämras och präglas av regelbundna motgångar, och att läget i Syrien och Irak vid 
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flera tillfällen haft positiva framgångar. Kontrasterna i hur framtidsutsikter konstrueras 

reproducerar det postkoloniala antagandet om att Mellanöstern präglas av irrationalitet, våldsamhet 

och ett oföränderligt vara, medan västvärlden symboliseras av rationalitet stabilitet och demokrati.  

Även kring den andra frågeställningen har ett antal återkommande teman urskilts. Den mediala 

diskursen kring Ukraina konstruerar konflikten genom individualisering vilket innebär att enskilda 

subjekt uppmärksammas och görs relationella i en ekvivalenskedja. Främst den ”goda” sidan görs 

relationell genom att liknas ett västerländskt subjekt. Även i Irak och Syrien sker viss 

individualisering och subjektskapande av den ”goda” sidan genom att liknas med typiskt 

västerländska egenskaper, men dock inte i samma utsträckning som i Ukraina. Medan processer av 

subjektskapande dominerar den mediala diskursen kring konflikt i Ukraina präglas konflikten i 

Syrien och Irak till större del av gruppbildning. Grupper, främst de som utgör den ”onda” parten, 

talas om som enhetliga, vilket möjliggör för generaliserande antaganden om alla dess individer, i 

större utsträckning än i Ukraina. De gör relationella genom att tillskrivas generaliserande 

antaganden av våldsbenägenhet och fanatism, vilket distanserar dem från västvärlden. 

Då processer av generaliserande gruppbildning och individualiserande subjektskapande kan ske 

reciprokt så kan de även stärka varandra. Känslan av att vara en grupp eller individ hos de 

inblandade kan således intensifieras. Detta innebär att kombinationen av generaliserande 

gruppbildning av IS och individualisering av motstridande (vilka skapas som subjekt genom att 

liknas med västerländska drag) i Syrien och Irak skapar en mer intensiv känsla av oss som individer 

och dem som homogen grupp. Då de flesta parter i ukrainakonflikten skapas som subjekt har dessa 

inga gruppbildande processer att intensifieras av. Således tar sig inte denna reciproka gruppbildande 

och subjektskapande process uttryck med samma intensitet i diskursen kring ukrainakonflikten.  

6.2. Diskussion av resultat  

6.2.1. Diskussion av resultat i relation till teori 

Det teoretiska ramverk som har underbyggt resultaten i denna studie har varit mycket användbart. 

Postkolonial teori och diskursteori tillhandahåller begrepp och resonemang som är direkt 

applicerbara på de mönster av medialt konstruerandet av konflikt som urskilts i studiens. Utifrån 

den diskursteoretiska synen på diskurs som reducering av möjligheter har processer av 

subjektskapande och gruppbildning identifierats och diskuterats. Identitet på såväl individ- som 

gruppnivå är även nära relaterad till postkolonial teori vilket innebär att det utifrån det teoretiska 

ramverket kunde hypotetiseras vilka processer av subjektskapande och gruppbildning som kunde 

förväntas. Dessa förväntningar har överensstämt med vad som identifierats i det empiriska 
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materialet. Det teoretiska ramverket har tillhandahållit god vägledning för diskussion av material 

och således varit väl anpassat för studien.  

6.2.2. Diskussion av resultat i relation till tidigare forskning 

Studiens resultat har även kunnat förankras i tidigare forskning kring medieinramning och hur dess 

selektiva urvalsprocess sker olika beroende på om konflikten som rapporteras om råder i en 

västerländsk eller Mellanösternkontext. Stereotyper, gruppbildningar och generaliseringar har i 

enlighet med tidigare forskning varit mer förekommande i medial diskurs kring konflikt i 

Mellanöstern. Obalanserad rapportering konstruerar en föreställning som möjliggör för 

generaliseringar om att grupper i Mellanöstern är inneboende våldsamma, att konflikt är det enda 

förekommande, och att detta kommer att fortgå på obestämd framtid. Ukrainafallet har inte 

förankrats i tidigare forskning i samma utsträckning som konflikten i Syrien och Irak då mängden 

tidigare forskning om medialt konstruerande av västerländsk konflikt är begränsad. Dock har det 

reflekterats kring att närheten till konflikten möjliggjort för interaktion i konfliktsituationen i större 

utsträckning än Syrien och Irak, och att detta kunnat leda till snedvriden rapportering till de lokala 

parternas fördel. Förankring i tidigare forskning för Ukrainafallet har även gjorts i förhållande till 

den tidigare forskning som fanns om konflikt i icke-västerländsk kontext. Det har således antagits 

att tendenser som identifierats i medialt konstruerande av konflikt i Syrien och Irak skiljer sig från 

det som förväntas urskiljas i medialt konstruerande av konflikt i Ukraina. 

6.2.3. Diskussion av resultat i relation till metod 

I förhållande till resultaten har val av metod, material och tillvägagångssätt varit väl anpassade för 

studiens syfte. Då studien avser vara hypotesgenererande och teoriutvecklande genom att 

identifiera diskursiva mönster i två specifika fall av medialt konstruerande av konflikt var valet att 

göra en kvalitativ studie väl underbyggt. Då analys av subjektskapande och gruppbildning är 

integrerat i studiens syfte och frågeställningar, och diskursanalytiska angreppssätt tillhandahåller 

begrepp och metoder för att urskilja dessa, har diskursteori och kritisk diskursanalys varit mycket 

tillämpbara. Urval av material har gjorts med avsikt att analysera ett begränsat och målstyrt sample. 

Detta möjliggör för urskiljande av just de diskursiva tendenser som studien avser analysera. 

Urvalsmetoden begränsar resultatens generaliserbarhet, men då syftet är att generera detaljkunskap 

om specifika fall har hög generaliserbarhet heller aldrig varit målet med resultaten. Således var 

målstyrt urval en bra urvalsmetod för att studera det fenomen som studien syftar till. 

Med hänsyn till de metodutvärderande begreppen validitet och reliabilitet har de metodologiska 

valen genererat hög inre validitet och låg reliabilitet. Den höga validiteten har uppnåtts då studiens 

teoretiska och operationella definitioner överensstämmer. Studien mäter således vad den avser 
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mäta. De metodologiska valen som genererar hög validitet är välgrundade då studien syftar till att 

generera djupgående kunskap om specifika fenomen, snarare än generaliserbarhet. Reliabiliteten är 

låg då stora delar av studien är beroende av mina, i egenskap av studiens forskare, tolkningar. Inte 

bara resultat och analysdelen bygger på mina subjektiva tolkningar utan även val av teori, metod 

och forskningsfråga. Risken är således hög att studien hade uppnått annorlunda resultat om den 

replikerats av någon annan. De subjektiva tolkningarna som influerar resultaten kan dock aldrig 

undvikas fullt ut, så snarare än att sänka kvaliteten på studien menar jag att subjektiviteten bidrar 

till nya perspektiv vid studier av medialt konstruerande av konflikt.   

Studiens resultat kring subjektskapande och gruppbildning i medialt konstruerande av konflikt har 

lyckats analyseras väl utifrån de metodologiska valen som gjorts. Djupgående kunskap har 

genererats kring de specifika fall av fenomenet som har studerats. Generaliseringar till andra fall 

bör göras med försiktighet då de metodologiska valen i studien inte gjorts med syfte att vara 

förutsägande och generaliserbara. Dock uppmuntras att fler studier görs på medialt konstruerande 

av konflikt, dels för att förevarande studies resultat ska få mer belägg, dels för att än djupare 

förståelse för fenomenet ska uppnås och spridas. 

6.2.4. Alternativa förklaringar till resultatet 

En första alternativ förklaring som måste uppmärksammas i relation till det genererade resultatet 

är relaterad till den alltmer utbredda islamofobin. Som situationen ser ut idag, och även utvecklar 

sig, präglas västvärlden av en större acceptans kring nationalism och högerextremism än religiös 

fundamentalism, främst kopplad till islam. Således kan resultaten i denna studie vara influerade av 

att den ena konflikten är präglad av nationalism och den andra av religion. Denna alternativa 

förklaring medför att vidare forskning kring detta uppmuntras. 

En andra alternativ förklaring till resultatet är relaterad till Dominikwski (1993) och Hafez (2000) 

argument att interaktion med lokala parter kan leda till snedvriden rapportering. Då Ukraina ligger 

närmre rent geografiskt möjliggörs interaktion med lokala parter i större utsträckning än i Syrien 

och Irak. Möjligheten till interaktion, och således även snedvridet material, är även mer begränsad 

i Syrien och Irak då journalister är direkta måltavlor för de stridande. Detta gör det svårt att 

rapportera inifrån konflikten, vilket även medför svårighet att tillskansa information om sociala 

fenomen som sker parallellt med konflikten. Detta är således även en alternativ förklaring till den 

obalanserade bild som förmedlas kring konflikten i Syrien och Irak. Dock försvarar inte denna 

alternativa förklaring det faktum att den mediala diskursen kring konflikten präglas av en viss 

användning av metaforer och ett fokus på västvärlden. Den begränsade möjligheten att rapportera 

rättfärdigar inte spekuleringar och snedvriden rapportering, rapportering som i vissa fall kan 

argumenteras ske.  
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En tredje alternativ förklaring till att resultatet inom Ukrainafallet skiljer sig från det hypotetiserade 

resultatet utifrån det teoretiska ramverket (att det sker en distansering av Ryssland och Putin från 

ett västerländskt subjekt, trots att konflikten sker i en ”västerländsk kontext”) är att Ukraina i denna 

studie symboliserar konflikt i en västerländsk kontext, trots att det inte nödvändigtvis anses vara 

det. Då Ukraina, och främst den motstridande parten Ryssland, inte är typexempel på västerländsk 

kontext kan detta förklara varför subjektskapande inte sker i samma utsträckning som postkolonial 

teori menar sker för ett typiskt europeiskt subjekt. 

En sista alternativ förklaring till resultatet är att inom tidsramen för materialinsamling hade 

Ukrainakonflikten pågått ett tag, medan våldet i Irak och Syrien hade eskalerat mer nyligen. Detta 

kan ha lett till att mer fokus låg på denna färska nyhet, vilket kan ha gjort att rapportering kring 

ukrainakonflikten hamnade i skuggan av våldet av Syrien och Irak.  

6.3. Slutsats 

I denna studie av medialt konstruerande av konflikt har det teoretiska antagande att medial diskurs 

influeras av postkoloniala maktstrukturer bekräftats. Detta innebär att diskurser kring hur 

konflikter rapporteras om skiljer sig beroende på var konflikten råder. Studien har visat på att den 

mediala diskursen kring ukrainakonflikten konstruerar en föreställning som gör att en västerländsk 

publik får förståelse för varför konflikten råder och kan känna närhet till situationen och de 

inblandade. Det förmedlas en detaljerad, balanserad och hoppfull bild av situationen och diskursen 

präglas av individualisering och subjektskapande processer i vilka individer görs relationella genom 

att liknas med västerländska och rationella egenskaper. I den mediala diskursen kring konflikten i 

Syrien saknas detaljerade och balanserade bilder av situationen och läget talas endast om i termer 

av ett oföränderligt och våldsamt vara utan positiva framtidsutsikter. De stridande skapas främst 

som grupper snarare än individualiserade subjekt, vilket möjliggör för generaliseringar och 

stereotypa antaganden om de stridande. Således konstrueras en föreställning om ett läge som 

publiken inte kan relatera till och känner mindre närhet till situationen och dess inblandade.  

Då studien ger stöd för det faktum att postkoloniala maktstrukturer influerar medierapporteringen 

av två olika konflikter medför detta praktiska implikationer för medierapporteringens påstådda 

oberoende. Således bör vidare forskning göras med syfte att tillskansa mer djupgående kunskap om 

snedvriden medierapportering. Djupare kunskap kring fenomenet medför bättre argument mot att 

medierapportering får fortsätta påstås vara oberoende. Djupare förståelse möjliggör även för 

identifierande och implementerande av preventiva åtgärder mot fortsatt snedvriden 

medierapportering. Detta möjliggör för mer rättvis medierapportering utan inflytande av 

postkoloniala maktstrukturer, vilket är av hög prioritet då socialt konstruerad diskurs kan skapa 

stereotypa antaganden som kan generera i allra högsta grad reella konsekvenser.  



 
 

45 
 

7. Referenser 
Agha, O.H. (2000). Islamic Fundamentalism and Its Image in the Western Media: Alternative 

Views. I Hafez, K. (red.). Islam and the West in the Mass Media: Fragmented Images in a Globalizing 

World, s. 219-233. Cresskill, N.J.: Hampton Press. 

Alestig, P. (2014). Utökade sanktioner slår hårt mot Sverige. Svenska Dagbladet, 3 september. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2015-05-07] 

Bail, C. (2012). The Fringe Effect: Civil Society Organizations and the Evolution of Media 

Discourse about Islam since the September 11th Attacks. American Sociological Review, 77(6), 

s. 855-879. 

BBC (2015). Ukraine crisis: ’Russian special forces’ captured. BBC News, 17 maj. Tillgänglig: 

http://www.bbc.com/news/world-europe-32776198. [2015-05-18] 

Bring, O. (2014) Krigets humanitära spelregler 150 år. Svenska Dagbladet, 22 augusti. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2015-05-08] 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga Metoder. Malmö: Liber. 

Carlberg, G. (2014). Bryggeri med rysk option. Svenska Dagbladet, 28 oktober. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2015-05-07]Andersson, C. (2011). Hundra år av tvåsamhet: Äktenskapet i svenska 

statliga utredningar 1909-2009, Lund: Arkiv förlag. 

Cohen, E. (1997). Codes of Journalism Ethics. I Cohen, E., Elliot, D. (red.). Journalism Ethics: A 

Reference Handbook, Santa Barbara: ABC-CLIO, pp. 39–54. 

Dominikowski, T. (1993). ‘Massen’ medien und ‘Massen’ krieg. Historische Annäherungen an eine 

unfriedliche Symbiose. I Löffelholz (red.). Krieg als Medienereignis. Grundlagen und Perspektiven 

der Krisenkommunikation, s. 33-48. Opladen: Westdeutscher Verlag. 

Druckman, J. (2004). Political Preference Formation: Competition, Deliberation, and the 

(Ir)relevance of Framing Effects. The American Political Science Review, 98(4), s. 671–686. 

Ekmark, M. (2014). Ökat intresse för extrem islamism. Svenska Dagbladet, 23 oktober. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2015-05-08] 

Evans, M. (2010). Framing international conflicts: Media coverage of fighting in the Middle East. 

International Journal of Media and Cultural Politics, 6(2), s. 209-233. 

Fairclough, N. (2001). The Discourse of New Labour: Critical Discourse Analysis. I Wetherell, M., 

Taylor, S., Yates, S. (red.). Discourse as Data: A Guide for Analysis, s. 229-66. London: SAGE. 

https://www-jstor-org.ezproxy.its.uu.se/stable/41723075
https://www-jstor-org.ezproxy.its.uu.se/stable/41723075
http://www.bbc.com/news/world-europe-32776198


 
 

46 
 

Fischer, J. (2014) Det nya Mellanösterns vinnare. Dagens Nyheter, 6 november. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2015-05-08] 

Gardell, M. (2011). Islamofobi. Stockholm: Leopard.  

Hafez, K. (2000). The Middle East and Islam in Western Mass Media: Towards a Comprehensive 

Theory of Foreign Reporting. I Hafez, K. (red.). Islam and the West in the Mass Media: 

Fragmented Images in a Globalizing World, s. 27-66. Cresskill, N.J.: Hampton Press. 

von Hall, G. (2014a) Radikal fredsplan ska rädda Syrien. Svenska Dagbladet, 29 december. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2015-05-08] 

von Hall, G. (2014b). Kobane töms på invånare. Svenska Dagbladet, 3 oktober. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2015-05-08] 

von Hall, G. (2014c). Kurder står i kö för kamp mot IS. Svenska Dagbladet, 29 september. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2015-05-08] 

von Hall, G. (2014d). Tvivel kring avtal i Ukraina. Svenska Dagbladet, 9 september. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2015-05-07] 

Hammargren, B. (2014). IS-offensiv leder till nya allianser. Svenska Dagbladet, 31 augusti. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2015-05-08] 

Hall, T. (2014). Etnisk klyfta blir tydlig i vallokalen. Dagens Nyheter, 3 oktober. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2015-05-07] 

Hansen, P., Winiarski, M. (2015). Svensk frivillig soldat: Vi kan inte stå passiva inför aggression. 

Dagens Nyheter, 30 januari. Tillgänglig: Mediearkivet. [2015-05-07] 

Hjort, M. (2014). Sammanfattning av konflikten: Vad har hänt?. Svenska Dagbladet, 4 mars. 

Tillgänglig: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svep-sammanfattning-av-

konflikten_3325578.svd?sidan=1, [2015-05-10] 

Jonsson, G. (2014). Putin startar om kriget. Dagens Nyheter, 11 november. Tillgänglig: Mediearkivet. 

[2015-05-07] 

Jönsson, P. (2014). Det finns ingen genväg till demokrati. Svenska Dagbladet, 12 november. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2015-05-08] 

Kania-Lundholm, M. (2012). Re-Branding A Nation Online: Discourses on Polish Nationalism and 

Patriotism. Uppsala: Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet. 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svep-sammanfattning-av-konflikten_3325578.svd?sidan=1
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svep-sammanfattning-av-konflikten_3325578.svd?sidan=1


 
 

47 
 

Karén, F. (2014). Offren får inte sina röster hörda. Svenska Dagbladet, 24 augusti. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2015-05-08] 

Kihlström, S. (2014). Massgravar avslöjar massaker i Irak. Dagens Nyheter, 10 oktober. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2015-05-08] 

Küchler, T. (2014b). Barn blir brickor i krigets spel. Svenska Dagbladet, 11 augusti. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2015-05-07] 

Küchler, T. (2014a). Hårdare tag mot Moskva får vänta. Svenska Dagbladet, 18 november. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2015-05-07] 

Kugelberg, E. (2014). Vi vill, men får inte, titta bort. Dagens Nyheter, 6 augusti. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2015-05-08] 

Laurén, A. (2014a). En ensamvarg som följer gatans lag. Svenska Dagbladet, 30 december. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2015-05-07] 

Laurén A. (2014b). Ukraina står ensamt. Svenska Dagbladet, 29 augusti. Tillgänglig: Mediearkivet. 

[2015-05-07] 

Laurén, A. (2014c). Separatister tappar greppet. Svenska Dagbladet, 16 augusti. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2015-05-07] 

Loomba, A. (1998). Colonialism/Postcolonialism. New York: Routledge. 

Melchior, S. (2014). Kristen massflykt undan det sekteristiska våldet. Dagens Nyheter, 21 juli. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2015-05-08] 

Melin, E. (2015). Islamiska staten slits itu från insidan. Aftonbladet. 10 Mars. Tillgänglig: 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20441256.ab. [2015-05-18] 

Michnik, A., Wolodarski, P. (2014). Tala tydligt till Vladimir Putin. Dagens Nyheter, 27 juli. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2015-05-07] 

Mächs, M. (2014). Kurder hejdar IS vid Kobane. Svenska Dagbladet, 13 oktober. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2015-05-08] 

Nelson, T., Oxley, Z., Clawson, R. (1997). Toward a Psychology of Framing Effects. Political 

Behavior, 19(3), s. 221–246. 

Nevéus, I. (2014a). Dragkampen om Ukrainas öde. [Elektronisk] Dagens Nyheter, 25 december. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2015-05-07] 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20441256.ab


 
 

48 
 

Nevéus, I. (2014b). Regeringstrupper tvingades överge viktig flygplats. Dagens Nyheter, 2 september. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2015-05-07] 

Nevéus, I. (2014c). Proryska rebellerna är en brokig skara. Dagens Nyheter, 20 juli. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2015-05-07] 

Ohlsson, E. (2014a). Spåren i sanden vittnar om den enorma tragedin. Dagens Nyheter, 30 december. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2015-05-08] 

Ohlsson, E. (2014b). Det blodiga spelet om Mellanöstern. Dagens Nyheter, 25 december. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2015-05-08] 

Ohlsson, E. (2014c). Oersättliga kulturarv förstörs i striderna. Dagens Nyheter, 24 december. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2015-05-08] 

Ohlsson, E. (2014d). En påminnelse om samhällets sårbarhet. Dagens Nyheter, 16 december. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2015-05-08] 

Ohlsson, E. (2014e). Kurdledare: IS-offensiven har bromsats. Dagens Nyheter, 29 november. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2015-05-08] 

Ohlsson, E. (2014f). Terrorn har tystat rösterna inifrån Syrien. Dagens Nyheter, 23 november. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2015-05-08] 

Ohlsson, E. (2014g). Hjälpen har ingen chans att komma fram. Dagens Nyheter, 23 november. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2015-05-08] 

Ohlsson, E. (2014h). Striden mot IS enar olika kurdiska grupper. Dagens Nyheter, 31 oktober. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2015-05-08] 

Ohlsson, E. (2014i). ISIS visar upp mord för att sprida skräck. Dagens Nyheter, 29 juni. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2015-05-08] 

Patton, M.Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods. London: SAGE. 

Persman, J. (2014). Rasande bra måleri ur den ryska historien. Svenska Dagbladet, 23 oktober. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2015-05-07] 

Petersson, J. (2014). Mer självstyre lovas för östra Ukraina. Svenska Dagbladet, 11 september. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2015-05-07] 

de la Reguera, E. (2014). Balterna bör vara rädda. Dagens Nyheter, 12 november. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2015-05-07] 



 
 

49 
 

Said, E. (1981). Covering Islam. How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World. 

New York: Pantheon.  

Shachar, N. (2014). Extremisterna har fått fäste i tre länder. Dagens Nyheter, 6 augusti. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2015-05-08] 

Shaheen, J.G. (1985). Media Coverage and the Middle East: Perception and Foreign Policy. Annals 

of the American Academy of Political and Social Science, 482(1), s. 160-175. 

Sundén, J. (2015a). Nyheterna som kommer att dominera 2015. Svenska Dagbladet, 7 januari. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2015-05-08] 

Sundén, J. (2015b). Mordet på Foley blev en vändpunkt. Svenska Dagbladet, 1 januari. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2015-05-08] 

Sundkvist, F. (2014). Vi ser hellre ett slut på Ukrainakrisen. Svenska Dagbladet, 29 oktober. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2015-05-07] 

TT. (2014). Hopp om ukrainsk fred inför toppmöte i Berlin. Svenska Dagbladet, 17 augusti. 

Tillgänglig: Mediearkivet. [2015-05-07] 

Taylor, S. (2001). Locating and Constructing Discourse Analysis Research. I Wetherell, M., Taylor, 

S., Yates, S. (red.). Discourse as Data: A Guide for Analysis, s. 5-48. London: SAGE. 

Tehranian, M. (2000). Islam and the West: Hostage to History?. I Hafez, K. (red.). Islam and the West 

in the Mass Media: Fragmented Images in a Globalizing World, s. 201-218. Cresskill, N.J.: Hampton 

Press. 

UCDP (2015). Definitions [URL: http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/], hämtad: 

2015-04-09. 

Winiarski, M. (2014). Världsledarnas maktspel gynnar Putins ambitioner. Dagens Nyheter, 5 

september. Tillgänglig: Mediearkivet. [2015-05-07] 

Winther Jørgensen, M., Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur. 

Wolodarski, P. (2014) Ska Sverige börja mumla om Moskva? Dagens Nyheter, 12 oktober. Tillgänglig: 

Mediearkivet. [2015-05-07] 

Wooffitt, R. (2001). Researching Psychic Practitioners: Conversation Analysis. I Wetherell, M., 

Taylor, S., Yates, S. (red.). Discourse as Data: A Guide for Analysis, s. 49-92. London: SAGE. 

http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/

