
SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM, LUNDS UNIVERSITET 

Vem har rätt till våldet? 
En komparativ diskursanalys av rapporteringen 

om det syriska inbördeskriget 
 

Jakob Padoan 

Handledare: Maria Persson 

 

 

 

  

ARAK01 VT 2013 

Försvarad 2013-06-04 

Examinator: Kerstin Eksell 



1 
 

Abstract: Who has the right to use violence? 

 

This essay examines the different ways in which the Syrian newspaper al-Waṭan and BBC 

Arabic report and describe the events of the Syrian civil war, specifically which side in the 

conflict is described as being what I call the righteous perpetrator and the unrighteous 

perpetrator respectively. Furthermore I compared to which degree the two media sources 

were one-sided in their respective accounts of the perpetrators. The theoretical bases of the 

analysis are primarily Ernesto Laclau and Chantal Mouffes’ idea of discursive struggle, and a 

method for discourse analysis partly derived from Samia Bazzi, who proposes the use Lévi-

Strauss’ idea of myths and mythemes for analytical purposes. 

I found that al-Waṭan’s account was the most one-sided, since they consistently described the 

actions of the regime as being the righteous, and the ones of the anti-regime (the term I used 

for all groups fighting against the regime) as unrighteous. BBC’s account was a bit more 

nuanced, but still tended to favor the opposite account, i.e. to describe the anti-regime’s 

actions as righteous and the regime’s actions as unrighteous, since most unrighteous acts were 

described as being committed by the regime. 
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1. Inledning 

1.1 Presentation av ämnet 

 

En av humanioras viktigaste uppgifter i det sökande efter sanning som vetenskapsutövning 

innebär är, som jag ser det, att studera, tolka och beskriva hur vi människor, begränsade till 

våra sinnen och ofullkomliga förmåga att resonera, ändå kan lyckas förstå varandra och föra 

vår kunskap vidare. Massmedier är ett vanligt sätt för människor att inhämta historisk 

kunskap som andra människor har funnit, men också, möjligen, ett vanligt sätt att inhämta 

lögner och halvsanningar och hålla dem för sanna, just på grund av den ofullkomliga 

mänskliga natur som humaniora studerar. Diskursanalysen försöker utröna hur dessa 

sanningar, eller förmenta sanningar skapas. Genom att applicera diskursanalysen på två olika 

mediakällor som företräder två olika diskurser kommer jag förvisso inte att komma fram till 

den objektiva sanningen om det verkliga historiska händelseförloppet, men förhoppningsvis 

bidra till förståelsen av hur de olika källorna skapar sina berättelser och förmenta sanningar, 

och kanske, om jag har tur, finna något kriterium för att skönja vilken av källorna som 

tydligast skapar en berättelse skild från verkligheten, alltså är minst pålitlig, och på så vis 

även på ett praktiskt sätt bidra till vetenskapernas sanningssökande. 

1.2 Kort om transkribering och översättning 

 

Som underlag för transkribering av arabiska har jag använt mig av the Library of congress 

(2012)
1
. Detta i huvudsak eftersom deras material var mest lättillgängligt, och vilket 

transkriptionssystem som används syns mig likgiltigt, så länge det sker konsekvent. 

 

I de fall då arabiska namn har väletablerade namn på svenska, exempelvis Damaskus, 

kommer den formen att användas. 

 

Översättningarna av delar av artiklarna är mina, och jag har strävat efter att låta dem ligga så 

nära originalet som möjligt, men ändå vara på korrekt svenska. 

1.3 Syfte och frågeställning 

 

Mitt generella syfte i skrivandet av denna uppsats har varit att undersöka vilka skillnader som 

föreligger mellan två olika nyhetskällor i fråga om vem som beskrivs som havande rätt till 
                                                           
1
 Den transkriberingstabell som utgör första sidan på dokumentet ”Arabic romanization table” kan ses i bilaga 1 
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våldsutövande. Däremot kommer jag inte att utröna exakt vilka politiska mål som ligger 

bakom de olika sätten att beskriva samma situation. Ett ytterligare syfte är att mäta graden av 

partiskhet i nyhetskällorna, och att bidra till en beskrivning av de skiftande diskurserna om 

konflikten i Syrien i sin helhet. 

 

Detta generella syfte har sedan avgränsats till frågeställningarna som presenteras nedan. 

 

En utgångspunkt för mitt arbete är hypotesen att de båda nyhetskällorna, vars texter jag har 

valt att analysera, företräder olika, konkurrerande diskurser. Mer specifikt utgår jag från 

hypotesen att de på olika sätt beskriver vem som har rätt att bruka våld i den pågående 

konflikten. Om en eller båda nyhetskällorna tenderar att rapportera om den ena sidans 

våldshandlingar såsom varande rättfärdiga, men beskriver den andra sidans våldshandlingar 

som orättfärdiga, kan man sluta sig till att den första sidan beskrivs som den som har rätt att 

bruka våld. Om jag däremot inte finner några tydliga, genomgående skillnader i fråga om 

rätten till våldsutövande måste jag anse den ovanstående hypotesen falsifierad, vilket skulle 

göra mina frågeställningar meningslösa, men förvisso utgöra ett intressant resultat i sig. 

 

Frågeställningar: 

Vilka skillnader i beskrivningen av rätten till våldsutövande kan urskiljas vid en jämförelse av 

beskrivningen som en regimtrogen syrisk mediakälla ger och den som ges av en mindre 

partisk mediakälla, exempelvis BBC?  

 

För att besvara ovanstående allmänna fråga, har jag sökt efter svaret på nedanstående, mer 

specifika frågor: 

 

Vems handlingar är rättfärdigade? Vem är den rättfärdiga förövaren, vem beskrivs oftast som 

en förövare av rättfärdiga handlingar? Hur ofta ges en komplex beskrivning av en handlings 

grad av rättfärdighet, alltså hur ofta beskrivs samma handling både som rättfärdig och 

orättfärdig, jämfört med hur ofta en enkel beskrivning ges? Finns det något mönster i vilka 

handlingar som beskrivs komplext, och vilka som beskrivs enkelt, alltså antingen endast som 

rättfärdiga eller endast orättfärdiga? 

1.4 Historisk bakgrund
2
 

 

De texter som analyseras och diskuteras i denna uppsats beskriver händelser som har ägt rum i 

Syrien, där ett våldsamt inbördeskrig utkämpas. För att de beskrivningar som diskuteras skall 

bli begripliga och sättas i ett sammanhang även för den läsare som inte är bekant med 

inbördeskriget, dess orsaker och aktörer, kommer jag här att presentera vad som har hänt i 

Syrien sedan den våldsamma konflikten startade. 

 

I mars 2011 hålls demonstrationer i Damaskus, flera personer dödas, demonstrationerna 

sprider sig och regeringen avgår. Presidenten Bashar al-Assad formar kort därefter en ny 

regering och använder allt hårdare metoder, däribland armén, för att kväsa demonstrationerna, 

                                                           
2
 I detta stycke har jag använt DN (120328) som källa om inget annat anges. 
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och allt fler människor dör. FN:s generalsekreterare riktar kritik mot al-Assad och USA och 

EU inför sanktioner. 

 

Regimen lyckas kväsa demonstrationerna i vissa delar av landet, men de fortsätter i Homs och 

Aleppo. Oppositionen vägrar dialog så länge regimen fortsätter använda våld, ett antal 

soldater desserterar och ansluter sig till oppositionen och antalet dödsfall ökar. Den 29 juli 

2011 laddas ett videoklipp upp på youtube där sju syriska officerare tillkännager formandet av 

den Fria Syriska Armén
3
, som ansluter sig till oppositionen. 

 

Demonstrationerna fortsätter liksom våldet, och Arabförbundet och FN:s säkerhetsråd 

fördömer våldet, men Kina och Ryssland blockerar en tyngre resolution om Syrien. I 

september 2011 bildar olika syriska oppositionsgrupper paraplyorganisationen Syriens 

nationella råd. 

 

Ytterligare en FN-resolution blockeras av Ryssland och Kina, och demonstrationer hålls i 

Damaskus till stöd för presidenten. 

 

Trots att Arabförbundet och den syriska regimen enas om en fredsplan trappas våldet upp och 

i november 2011 utesluts Syrien (medan Syriska nationella koalitionen av revolutions- och 

motståndsstyrkor fick en plats i Arabförbundet den 26:e mars 2013
4
) och Arabförbundet inför 

sanktioner. 

 

I december 2011 beräknas 5000 ha dödats, varav 300 barn, 14000 ha gripits och lika många 

flytt. FN anklagar regimen för brott mot mänskligheten. 

 

Under 2012 fortsätter våldet men Ryssland och Kina blockerar ytterligare en FN-resolution. 

Regimen sätter in tunga trupper mot rebellerna i staden Homs. Två journalister dödas och 

Kofi Annan utses till FN:s sändebud  

 

I mars 2012 beräknas 8000 ha dödats, och rapporter kommer om övergrepp från båda sidor. 

Regimen signalerar att den är beredd att acceptera Annans fredsplan. 

 

I april möts ”Syriens vänner”, med 83 medlemsländer, i Istanbul, och uppmanar al-Assad att 

följa fredsplanen och utropa eldupphör senast den 12 april. Den respekteras dock bara en kort 

tid och den 15 mars dödas ett tjugotal personer i Homs. 

 

I maj hålls parlamentsval utan deltagande av de främsta oppositionsgrupperna, och våldet 

fortgår. Över 100 civila dödas i staden Hula, något FN säger gjordes av den regimtrogna 

milisen Shabiha, men al-Assad hävdar utfördes av terrorister. Flera länder skickar hem sina 

diplomater. 

 

                                                           
3
 Youtube (110729) 

4
 SVT 130326 (hämtad 130406) 
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I juni deklarerar den Fria Syriska Armén officiellt att de inte respekterar vapenvilan. De 

dittills hårdaste striderna utkämpas i Damaskusområdet och presidenten erkänner att Syrien 

befinner sig i krig. Ett FN-förslag om att bilda en samlingsregering i Syrien innefattande även 

al-Assad förkastas av oppositionen. 

 

Under juli kommer rapporter om tortyr, USA kritiserar Ryssland och Kina för att stödja al-

Assad och Annan medger att fredplanen misslyckats. Ytterligare flera hundra människor dör, 

och flera högt uppsatta regimföreträdare dör vid ett självmordsattentat i Damaskus. 

Arabförbundet uppmanar presidenten att avgå och häftiga strider utkämpas i Aleppo. 

 

I augusti läcker uppgifter ut om att USA i hemlighet har stöttat rebellerna. Flera syriska 

ministrar, däribland premiärministern, hoppar av. FN byter ut Kofi Annan mot den algeriske 

diplomaten Lakhdar Brahimi. Regimen och rebellerna beskyller varandra för ett massmord i 

Daraya nära Damaskus. 

 

I september flyttar den Fria Syriska Armén sitt högkvarter från Turkiet till Syrien och når 

vissa framgångar. FN rapporterar om övergrepp mot barn och rebellerna uppges använda 

barnsoldater. 

1.5 Källmaterial och urval 

1.5.1 Primärkällor 

 

Jag kommer att analysera nyhetstext som behandlar händelser i det nu pågående syriska 

inbördeskriget från två olika nyhetskällor, en som kan antas stödja den syriska regeringens 

politiska mål, och en som kan antas vara mindre partisk. Utgångspunkten för min analys är 

dock att all text färgas av skribentens uppfattningar,
5
 och att ingen av texterna kan redogöra 

helt opartiskt för händelseförloppet de rapporterar om. Med mindre partisk avser jag en 

nyhetskälla vars skribenter och redaktion påverkas mindre direkt av situationen, och löper 

mindre risk för att utsättas för direkta politiska påtryckningar då de rapporterar om konflikten. 

 

Jag har i denna studie analyserat fyra nyhetsartiklar om sammanlagt ungefär 1200 ord 

publicerade på BBC:s arabiskspråkiga hemsida och fyra nyhetsartiklar om sammanlagt 

ungefär 1400 ord publicerade på den syriska tidningen al-Waṭans hemsida. I mitt val av källor 

hade jag följande kriterier: de skulle vara på arabiska, en av dem skulle vara lojal mot regimen 

(al-Waṭan)
6
, en av dem skulle inte vara det (BBC)

7
, de artiklar jag valde skulle i huvudsak 

                                                           
5
 Badersten, B., & Gustavsson, J., (2010). s. 120. 

6
 Arab Press Network (hämtad 130405) 

7
 BBC (hämtad 130405) 
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innehålla nyhetsreferat
8
 och vara publicerade under februari månad, samt vara av jämförbar 

längd. Jag valde internetbaserade nyhetskällor, dels för att de då båda har samma potentiella 

läsarkrets (även om den faktiska läsarkretsen kan se annorlunda ut), dels för 

lättillgänglighetens skull. Det skall nämnas att BBC:s är en hemsida för en radio- och en tv-

kanal, medan al-Waṭan är en papperstidning, men jag bedömde ändå att deras 

internetbaserade material är jämförbart, eftersom de uppfyller de övriga kraven så väl och 

liknar varandra. BBC:s hemsida har av naturliga skäl ofta bilder och länkar till filmklipp vid 

sina artiklar, vilket al-Waṭan oftast inte har, men då min analys är helt baserad på den skrivna 

texten anser jag att den är relevant, trots dessa skillnader mellan källorna. Naturligtvis kan 

bilderna påverka tolkningen av texten, ett fenomen som hade varit av intresse att studera, men 

det ligger utanför den här undersökningen. 

 

Från BBC valde jag följande fyra artiklar, presenterade nedan i kronologisk ordning, först 

publikationsdatumen, sedan rubrikerna (översatta av mig), och sedan en sammanfattning av 

innehållet: 

 

130208: ”Syriska oppositionella: regimen använder flygplan för att stoppa oppositionens 

framryckning mot Damaskus” 

 

Denna artikel berättar först hur ledare från den beväpnade syriska oppositionen har sagt att 

stridsflygplan bombade ringvägen kring Damaskus, därefter att oppositionsstyrkor har berättat 

att de lyckades närma sig Abbasidtorget i Damaskus. 

 

Därefter skriver BBC att oppositionsaktivister säger att den syriska regimen bombade 

stadsdelen Jūbar med artilleri och missiler, medan officiella syriska medier rapporterade att 

armén tryckte tillbaka oppositionen från Jūbar. 

 

Sedan skriver BBC att Syriska människorättsobservatoriet säger att flera personer, däribland 

79 civila samt minst tre från regimens armé och fem från folkkommittéerna dog i Syrien 

föregående dag. 

 

Därefter rapporterar BBC om en sprängning vid en busstation vid en militär fabrik i närheten 

av Hamah. Man uppger att de som dog jobbade vid försvarsministeriet, men att de alla var 

civila. Därefter nämner BBC att även den syriska regeringens nyhetsbyrå rapporterat att 

terrorister hade sprängt en bilbomb i närheten av en fabrik utan att berätta vad fabriken 

producerade. BBC skriver slutligen att ingen sida har tagit på sig ansvaret för händelsen, som 

liknade andra händelser de senaste månaderna som riktades mot säkerhetstjänsten och 

militären. 

 

130220: ”Den Fria Syriska Armén skjuter ner ett stridsflygplan i Ḥamūrīya utanför 

Damaskus” 

                                                           
8
 ”En vanlig form av nyhetsartikel. I referatet återberättar reportern en dagsaktuell händelse”. Lundgren et al. 

(1999). s. 33 
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Artikeln börjar med att återge information hämtad från det Syriska människorättsobervatoriet 

om hur oppositionen lyckades skjuta ned ett stridsflygplan som hade bombat och dödat flera 

personer, däribland ett barn. 

 

Därefter rapporteras om hur sammandrabbningar mellan syriska styrkor och den beväpnade 

oppositionen fortsätter i östra Aleppo, där oppositionen försöker ta över ett antal militära 

flygplatser. 

 

Sedan rapporteras att den Fria Syriska Armén har hotat att bomba Hizbolla i Libanon, som 

svar på de senares bombningar av områden under den Fria Syriska Arméns kontroll. 

 

Därefter skriver BBC om den officiella syriska nyhetsbyråns rapportering om 

granatkastarbombningar i sportkomplexet Tishrīn i Damaskus vilka orsakade en spelares död, 

och skriver sedan detaljer om när detta inträffade och andra skador som bombningarna 

orsakade. Sedan skriver BBC att detta inträffade en dag efter att officiella syriska medier 

rapporterade om en granatkastarbombning i en annan del av Damaskus. 

 

Därefter skriver BBC om regeringsstyrkornas missilbombningar av Islams banér
9
, vilka 

skadade gruppens ledare. Därefter skriver BBC om hur Islams banér sedan tre veckor 

genomför attacker vilka hade givit dem fotfäste i huvudstaden, men hur den senaste attacken 

mot dem minskat deras möjligheter. 

 

Efter att ha skrivit några fler detaljer om missilbombningen rapporterar sedan BBC om att 

strider mellan den syriska arméns styrkor och den beväpnade oppositionens trupper i 

Damaskus med omnejd har pågått i några månader. 

 

Sist skriver BBC att källor från oppositionen säger att 50 personer dödades i striderna i 

Damaskus på tisdagen, att en missilbombning från regeringen dödade mist 31 personer, och 

att FN säger att minst 70000 människor har dött i Syrien sedan demonstrationerna mot Bashar 

Al-Asad började. 

 

130222: ”Syriska aktivister: Aleppo utsätts för missilbombningar som orsakar dödsfall och 

skadade” 

 

Den första halvan av artikeln innehåller detaljer om en missilbombning av Aleppo som 

skedde på fredagen, hur många som dog och att det var mark-till-markmissiler som användes. 

Källorna som nämns är syriska aktivister och det Syriska människorättsobervatoriet. 

 

I den andra halvan av artikeln rapporteras om demonstrationsmarscher i flera städer i Syrien, 

och att säkerhetsstyrkorna sägs ha beskjutit demonstranterna, vilket skadade flera av dem. 

Demonstranterna protesterade mot att libanesiska Hizbollah hade bestämt att ansluta sig till 

                                                           
9
 En beväpnad grupp i Syrien som strider mot regimen. 
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striderna på regimens sida, och i Idlib demonstrerade de mot den internationella tystnaden, 

vilken de säger har orsakat uppkomsten av extremistisk islamism. 

 

130227: ”Våldsamma sammandrabbningar i Umayyadmoskén i Aleppo” 

 

Först rapporterar BBC, med det Syriska människorättsobservatoriet som källa, om 

sammandrabbningar i Umayyadmoskén och andra delar av Aleppo. Sedan citeras den 

officiella syriska nyhetsbyrån som skrivande att terrorister bombade den södra väggen av 

Umayyadmoskén, vilket orsakade stora skador. 

 

I andra halvan av artikeln räknas upp hur många som har dött i sammandrabbningar, och 

källan som citeras är det Syriska människorättsobservatoriet. Man nämner att män, kvinnor 

och barn har dött i Damaskus, Aleppo och Idlib, flera av dem från oppositionen. Huruvida 

någon av de döda var från regimens styrkor preciseras inte. 

Från al-Waṭan valde jag följande fyra artiklar, presenterade på samma sätt som artiklarna från 

BBC: 

 

130207: ”Tiotals martyrer och skadade vid två terrorbombningar i Tadmur
10

 och kring 

Hamah… Armén krossar ledarna för ’Damaskusmassakern’.. och den största konfrontationen 

med ’al-Nuṣrah’ börjar i Aleppo”
11

 

 

Artikeln berättar först om hur säkerhetsapparaten i Syrien hade fått information om att 

extremistiska islamistiska grupper hade avsett utföra sina attacker mot Damaskus, som enligt 

artikeln kallas ”Damaskusmassakern”, tidigare än planerat som en reaktion på ett uttalande av 

Muʻadh al-Khaṭīb
12

, och hur armén följaktligen hindrade anfallet genom ett förebyggande 

angrepp mot terroristernas tillhåll. Den fortsätter sedan att berätta om fler av den syriska 

arméns lyckade militäroperationer, för att sedan berätta att Syriens nationella råd
13

 och 

Turkiets utrikesminister inte gick med på al-Khaṭībs initiativ för dialog utan skulle fortsätta på 

den militära vägen varför de har skickat flera av sina trupper till förintelse och död under den 

arabiska syriska arméns fötter
14

. Därefter berättar artikeln om fler lyckade militäroperationer 

mot beväpnade grupper och Jibhat al-Nuṣrah (جبهة النصرة)
15

 som är en del av al-Qaeda. 

Artikeln avslutas sedan med rapporter om terrorsprängningar vid en fabrik som tillhör 

                                                           
10

 På arabiska betecknar Tadmur (تدمر) den historiska staden Palmyra, de nutida ruinerna efter samma stad, 

och en modern ort i närheten av dem. Jag skriver här Tadmur istället för Palmyra, för att skilja den moderna 
orten från den historiska. ”Tadmur” står alltså här för den moderna orten. 
11

 I al-Waṭans artiklar förekommer ofta tre eller två punkter (”…”), och det verkar användas som en svensk 
tidning skulle ha använt kommatecken. Jag har alltså inte utelämnat något ur rubrikerna; de tre punkterna är 
en del av min översättning. 
12

 Ledaren för oppositionsrörelsen Nationella Koalitionen som grundades i november 2012 
13

 En annan oppositionsrörelse som grundades i augusti 2011 och är baserat i Istanbul 
14

 Så uttrycks det i artikeln 
15

 Islamistisk militant motståndsrörelse i Syrien 
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försvaret i Hamah och en terrorsprängning i en byggnad som tillhör den militära 

säkerhetstjänsten i Tadmur. 

 

130220: ”Sammandrabbningarna trappas upp i och omkring Jūbar och två sjukhus blir mål för 

missiler… Hundratals terrorister faller kring Aleppos internationella flygplats.. och kallar på 

hjälp” 

 

Artikeln berättar först om de beväpnade [gruppernas]
16

 misslyckande med att storma Aleppos 

flygplats, och hur de sedan i rädsla kallade på hjälp. Därefter berättar artikeln att beväpnade 

grupper besköt två sjukhus i Damaskus med granatkastare, och fortsätter sedan att återge 

detaljer om de beväpnades misslyckade försök att storma flygplatsen. Artikeln berättar sedan 

om den militära utvecklingen kring Aleppo, och särskilt om den syriska arméns framgångar. 

 

Artikeln återgår sedan till att redogöra för detaljer om de beskjutna sjukhusen i Damaskus, 

och berättar att armén samtidigt drabbade samman med de beväpnade i stadsdelen Jūbar i 

Damaskus, och att armén utförde särskilda operationer mot de beväpnades tillhåll i ʻirbīn och 

Zamalkā. 

 

130221: ”Terrorister beskjuter sportkomplexet Tishrīn och en spelare från al-Wathba
17

 blir 

martyr… Tiotals beväpnade dödas kring Damaskus, Homs och Hamah… och grundaren av 

’Islams banér’ skadas”. 

 

Artikeln börjar med att berätta att beväpnade grupper besköt allmänna byggnader i 

huvudstaden med granatkastare, och hur armén samtidigt jagade resterna av samma grupper i 

omkring Damaskus liggande orter. Sedan beskrivs detaljer kring beskjutningen av 

sportanläggningen och hur en spelare dog och flera skadades. 

 

Därefter beskrivs arméns framgångar kring Damaskus och under vilka omständigheter 

grundaren av Islams banér skadades. Artikeln fortsätter sedan med att berätta att Homs var 

lugnt, medan armén på landsbygden besköt milisen den Fria Armén och Hamah upplevde en 

lugn dag men en våldsam natt som vanligt. Artikeln avslutas med att berätta hur armén 

tillsammans med polisen och försvarsmakten fortsatte sina uppdrag och drabbade samman 

med Jibhat al-Nuṣrah. 

 

130227: ”Nytt försök att tränga igenom huvudstadens säkerhetsstyrkor och hundratals 

terrorister dödas… Kollektivt självmord vid Damaskus portar… Och Aleppos flygplats 

omnejd är säker” 

 

Artikeln börjar med att berätta hur invasionsförsöket mot Damaskus som vanligt började med 

en mycket stor självmordsbombning följt av ytterligare en bombning, men hur det slutade 

                                                           
16

 I artikeln används det passiva participet al-musallaḥūn (”de beväpnade”) som ett substantiv. 
17

 En fotbollsklubb i baserad i Homs 
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med att hundratals av de invaderande dog. Artikeln berättar sedan att flera delar av Damaskus 

var lugna. 

 

Sedan berättas hur terrorister attackerade en lastbil med bränsle. 

 

Därefter rapporteras att armén fortsatt att jaga de beväpnade terroristgrupperna kring 

Damaskus, och hur armén lyckats stationera sig kring Aleppos internationella flygplats som 

snart skall börja repareras. Det nämns också att det förväntas att Syrian Arab Airlines 

resebyråer kommer att börja ta bokningar till flighter till och från flygplatsen fr.o.m. mitten av 

mars. 

 

Sist nämner artikeln att terrorister har sprängt den södra väggen på den Stora 

Umayyadmoskén och att ”fyra turkiska beväpnade” har dödats i områdena Bustān al-Qasr och 

al-Sabʻ Baḥarat. 

1.5.2 Sekundärkällor 

 

Central för denna uppsats har varit Bazzi (2009), vilken har erhållit en positiv recension i 

Australian Review of Applied Linguistics
18

. 

 

Bazzis studie ger olika sätt att närma sig diskursanalys av politiskt känsliga nyheter, med 

specifik inriktning på hur arabiskspråkiga nyhetskällor rapporterar om Israel och dess 

konflikter med Palestina och Libanon. Den presenterar tre olika teoretiska sätt att närma sig 

mediadiskurs, nämligen det semiotiska, det ideologiska samt den kritiska diskursanalysen. 

Sedan presenteras mer praktiska modeller för analys. Jag har i utförandet av min studie använt 

mig såväl av den teoretiska bakgrunden som presenteras i Bazzi (2009), som de mer praktiska 

modellerna. Den breda teoretiska grunden som presenteras upplever jag vara en god 

utgångspunkt för en genomgripande diskursanalys. Bland annat förklarar Bazzi idéerna om 

mytiska betydelser och politiska myter (se 1.4.1) vilka har varit relevanta för utformningen av 

min metod. 

 

Bazzi (2009) har kritiserats för att uppvisa svulstighet (turgidity) och jag fann den mycket 

riktigt ganska svårgenomtränglig. Jag behövde komplettera med andra källor (i synnerhet 

Winther Jørgensen och Phillips, (2000) ) för att kunna använda de teoretiska begrepp som 

presenteras, eftersom den förförståelse jag hade inte motsvarade den som Bazzi tycks förvänta 

sig av läsaren. Kompletterad med litteratur som på en mer grundläggande nivå presenterar 

teorierna bakom diskursanalys utgör Bazzis studie för mig en mycket god utgångspunkt för att 

besvara min frågeställning. 

 

                                                           
18

 Gully, Adrian (2010) 
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En möjlig invändning mot Bazzi är hennes brist på självkritik; hon skriver att hennes verk 

saknar politiskt perspektiv och att författarens identitet är irrelevant.
19

 Sålunda försöker hon 

ställa sitt eget verk utom räckhåll för diskursanalysen, utan att rättfärdiga det outtalade 

antagandet att hon förmår vara helt fördomsfri och opartisk. Den av hennes metoder som jag 

delvis har använt mig av (se under rubrik 1.6) bygger mycket riktigt på analytikerns förmåga 

att opartiskt kunna plocka ut och gruppera påståenden ur ett källmaterial, vilket kan anses 

vanskligt om man antar att människor inte kan förhålla sig helt opartiskt till ny information; 

den måste tolkas genom den förförståelse vi redan har. Delvis av detta skäl har jag modifierat 

hennes metod, vilket förklaras under 1.6. 

 

1.6 Teoretisk ram och metod 

 

I allmänhet har jag i sökandet efter svaret på frågorna som uppställts ovan utgått från 

nyckelbegreppet diskursiv kamp i Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori.
20

 Hos 

dem uppfattas ”diskurs” som ”…en fixering av betydelse inom en bestämd domän”
21

. Winther 

Jørgensen och Philips (2000) använder exemplen ”kropp”, ”sjukdom” och ”behandling” inom 

traditionell medicinsk diskurs. Dessa begrepps betydelser fastställs genom att de sätts i 

relation till varandra. En annan diskurs kan låta dessa begrepp förhålla sig till varandra, och 

till andra begrepp, på ett annat sätt och sålunda ge dem en annan betydelse. Begreppens 

betydelser är alltså kontingenta, icke nödvändiga, vilket ger utrymme för diskursiv kamp. Ett 

exempel som jag själv kan ge, vilket är mer relevant för denna uppsats är begreppet 

”terrorism”. Vem som kallas för terrorist och vilka handlingar som kallas terrorhandlingar kan 

sättas i förhållande till begreppen ”våld”, ”stat”, ”samhälle” etc.
 22

 Diskursiv kamp handlar 

alltså om olika diskursers försök att fixera begreppens betydelser och förhållande till 

varandra. 

 

 Jag antar här att de två olika nyhetskällorna som jag har hämtat mitt källmaterial från står för 

olika diskurser som kämpar mot varandra om hegemoni, alltså om att fixera vissa betydelser 

så att de uppfattas som naturliga. Konkret i detta fall handlar det om att t.ex. låsa fast 

begreppen terrorist eller den beväpnade oppositionen vid samma sociala företeelse, samma 

grupp. 

  

                                                           
19

 Bazzi, Samia (2009). s. 6 
20

 Winther Jørgensen och Phillips, (2000), s. 13; ibid s. 32-37 
21

 Ibid s. 33 
22

 Ett tydligt exempel på hur ”terrorism” sätts i relation till de andra begreppen kan ses i Nationalencyklopedin, 
“terrorism” 
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1.6.1 Mytiska betydelser och politiska myter 

 

Min undersökning tar sin utgångspunkt i en tes som läggs fram i Bazzi (2009), vilken består i 

att varje samhälle (society) eller kultur (culture) har sina mytiska betydelser (mythical 

meanings) som hålls för sanningar och utgör grunden för dessa kulturers eller samhällens 

diskurser, och för hur orsaker förstås.
 23

 Hon hämtar definitionen av och teorin om myter från 

den franske antropologen Claude Lévi-Strauss: ”… a myth is a structured system of 

signifiers, whose internal sets of relationships are used to chart the structure of other sets of 

relationships; the content is infinitely variable but relatively uninportant.”
24

 I detta 

“strukturerade system av signifianter” orsakar en förändring av en del av myten att hela myten 

omordnas i enlighet med denna förändring.  Lévi-Strauss själv skriver följande, efter att ha 

beskrivit strukturella likheter i olika versioner av olika amerikanska ursprungsbefolkningars 

muntliga historieskrivning:  

So, you see, we have an explanatory cell. Its basic 

structure is the same, but the content of the cell is not the 

same and may vary; so it is a kind of mini-myth […] 

because it is very short and very condensed, but it has still 

the property of a myth in that we can observe it under 

different transformations. When one element is 

transformed, the other elements should be rearranged 

accordingly.
25

 

Vidare argumenterar Bazzi för att varje politisk myt bygger på tudelade motsättningar (binary 

oppositions), sålunda till exempel en särskild förövare och ett särskilt orättmätigt offer.
 26

 

Konsekvensen av denna tes, om den visar sig vara korrekt, är i fallet för min undersökning att 

både al-Waṭan och BBC företräder diskurser där en sida tenderar att beskrivas som den 

rättfärdiga förövaren, och den andra tenderar att beskrivas som det orättmätiga offret, förutsatt 

att de båda var för sig representerar ett samhälle, d.v.s. att ingen av dem företräder olika 

diskurser från flera samhällen. 

 

Det skall understrykas att Bazzi föreslår att analysen utförs genom att man delar in ett 

källmaterial i sina minsta mytiska beståndsdelar – mytem
27

 (analogt med fonem), minsta 

möjliga påståenden – genom läsning av materialet, och sedan kategoriserar dem enligt vilken 

funktion de fyller, men jag har valt att utföra min analys i motsatt riktning. Jag kommer först 

att ställa upp kriterier för vilka funktioner jag letar efter (främst rättfärdig och orättfärdig 

                                                           
23

 Bazzi, Samia, (2009). s. 27. 
24

 Ibid s.28 
25

 Lévi-Strauss, Claude (1995), s. 39-40 
26

 Bazzi, Samia. s. 32 
27

 En term Bazzi lånar av Lévi-Strauss 
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förövare, definieras nedan), och därefter leta efter dem i texten. Detta anser jag vara berättigat 

dels eftersom syftet med undersökningen inte är att undersöka hela narrativen utan bara frågan 

om rätten till våldsutövning, och dessutom för att Bazzi själv argumenterar för att politiska 

myter består av tudelade motsättningar (se föregående sida), vilka jag alltså kan anta 

föreligger även i mitt källmaterial.  

1.6.2 Rättfärdig och orättfärdig förövare (introduktion) 

 

Den funktion som är central för min frågeställning är förövaren, utövaren av en 

våldshandling. Alla mänskliga handlingar som resulterar i eller syftar till ett eller flera offer 

kommer jag att betrakta som våldshandlingar. Som våldshandlingar betraktas också de 

handlingar som avser att förstöra eller sabotera infrastruktur, byggnader eller andra objekt 

byggda av människor. Däremot kommer den som sägs planera en våldshandling inte anses 

vara förövare. I vissa fall är detta en bedömningsfråga. Om en grupp blir attackerad och det 

inte skrivs något om att de svarade på attacken kommer de inte anses vara förövare i det fallet, 

men om de däremot blir attackerade och det resulterar i ”sammandrabbningar” (اشتباكات) eller 

motsvarande, kommer båda att anses vara förövare, och bedömas var för sig. 

 

Vid bedömningen av vem som anses vara en rättfärdig förövare kommer jag utgå från att en 

förövare i normalfallet är orättfärdig. Om någon utför en våldshandling mot ett civilt mål utan 

provokation är detta alltså beskrivet som orättfärdigt. Förutom att det är moraliskt och 

juridiskt förbjudet att döda civila, även i en väpnad konflikt, är de flesta läsare rimligtvis just 

civila. Den som beskrivs som utförande våldshandlingar mot civila kommer således att 

upplevas som hotfull, och därmed orättfärdig, av läsaren. 

1.6.2.1 Rättmätigt och orättmätigt offer 

 

En våldshandling måste alltså rättfärdigas på något sätt för att anses vara beskriven som 

rättfärdig (se under föregående rubrik). Detta kan naturligvis göras genom ett explicit 

rättfärdigande i texten; förövarnas motiv beskrivs och framställs som rimliga. Ett alternativt 

sätt att rättfärdiga en våldshandling är att beskriva offret för handlingen som rättmätigt, alltså 

som förtjänande att bli utsatt för våldshandlingen, eller åtminstone som ett acceptabelt offer 

för en väpnad konflikt. Denna idé har jag delvis hämtat från Herman och Chomsky (19), 

specifikt från tanken om orättmätiga och rättmätiga offer (worthy and unworthy victims)
28

. 

Herman och Chomsky gör dock en annan typ av undersökning än den som presenteras i denna 

uppsats, då de undersöker ett omfattande material av hur olika, mest civila offer behandlas av 

amerikanska medier storskaligt. De undersöker hur olika offer behandlas på olika sätt av 

samma mediekällor, beroende på offrens förhållande till USA:s intressen. I min uppsats 

undersöker jag istället hur samma offer och förövare beskrivs på olika sätt av olika 

mediekällor, och finner grund för att kalla varje enskilt offer rättmätigt eller orättmätigt, även 

om det bara nämns en gång. 

 

                                                           
28

 Herman och Chomsky (1994), s. 37 
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Som varande ett offer betraktas i denna undersökning varje människa som dödas eller skadas 

som resultat av en mänsklig handling, eller en människa som är mål för en våldshandling, 

även om det inte uttryckligen står i texten att någon människa skadas eller dör (ex. ”den 

Syriska Arabiska Armén riktar attacker mot grupper av terrorister”). Det har ingen betydelse 

huruvida människan är en stridande part, civil, kvinna, man eller barn för bedömningen 

huruvida de är att betraktas som offer. Däremot tas sådant i beaktande i bedömningen av 

huruvida de framställs som rättmätiga eller orättmätiga offer. 

 

Jag kommer att anse ett offer beskrivet som rättmätigt om det inte är civilt. Om ett offer självt 

är en stridande part är det acceptabelt att det faller offer för våldshandlingar.
 29

  Ett undantag 

till denna regel finns under 1.6.2.2.  

1.6.2.2  Illegitim stridande part 

 

Ett specialfall är om en förövare beskrivs som en illegitim stridande part, eftersom en sådan 

per definition inte har rätt att bruka våld. En förövare kommer att anses vara beskriven som en 

illegitim stridande part om den beskrivs med orden terrorist ( بيإرها ), eller som en grupp 

vilken av den aktuella nyhetskällan betraktas som terrorister, t.ex. Jibhat al-Nuṣrah
30

. Denna 

bedömning är lite vansklig, särskilt i al-Waṭans artiklar, eftersom de använder många olika 

begrepp för vad som förefaller vara samma grupper. Som exempel på detta kan man jämföra 

rubriken på al-Waṭan (130220) med ingressen i samma artikel; i rubriken står " مئات...

الدولي.." اإلرهابيين يسقطون في محيط مطار حلب 31
, medan det direkt efter rubriken står att läsa: 

بعدما فشلت "
32

 På flera andra . ..."، تخوف المسلحونباالقتراب من مطار حلب الدوليمحاوالتهم المتكررة 

ställen i de fyra artiklarna från al-Waṭan som ingår i min analys används ”de beväpnade” och 

likvärdiga uttryck (t.ex. ”de beväpnade grupperna”) utbytbart med ”terrorister”. Eftersom al-

Waṭan verkar anse ”terrorist” utbytbart med ”de beväpnade”, ”de beväpnade grupperna” och 

till och med ”den beväpnade oppositionen” (detta särskilt i al-Waṭan 130220), kommer jag att 

anse även grupper som beskrivs så som illegitima stridande parter, eftersom läsaren genom 

denna framställning då får intrycket av att de är just terrorister. BBC använder dock 

konsekvent ”den beväpnade oppositionen” (المعارضة المسلحة) och liknande, och det har jag 

inte ansett vara att beskriva dem som illegitima, dels för att ”opposition” (معارضة) ofta 

används för att beskriva en legitim politisk opposition, dels för att samma grupper aldrig 

beskrivs som terrorister. Vid några tillfällen används dock ordet ”terrorister” för att beskriva 

de grupper som strider mot regimen, men de beskrivningarna behandlas på ett särskilt sätt, 

vars detaljer diskuteras i samband med presentationen av fynden, av BBC, varför jag inte har 

ansett att BBC beskriver samma grupper som både t.ex. ”opposition” och ”terrorister”. Därför 

                                                           
29

 Ett alternativt sätt att beskriva ett offer som rättmätigt, som dock används lite eller inte alls i mitt material, 
anser jag skulle vara att beskriva offret i svepande och/eller negativa ordalag, för att hindra att läsaren 
identifierar sig med offret och känner empati för henom, jfr Herman och Chomsky (1994). s. 39. 
30

 Se särskilt i Al-Waṭan 130208, där Jibhat al-Nuṣrah beskrivs som varande en del av al-Qaeda. 
31

 ”…hundratals terrorister faller [döda] kring Aleppos flygplats…” (min kursivering) 
32

 "”efter att deras upprepade försök att närma sig Aleppos internationella flygplats misslyckades, blev de 
beväpnade rädda…” (min kursivering) 
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kommer ”den beväpnade oppositionen” inte att anses vara en illegitim stridande part, när det 

används av BBC. 

 

Det speciella med en illegitim stridande part är att dess våldshandlingar alltid är orättfärdiga 

per definition, även om offret är en stridande part. En illegitim stridande parts 

våldshandlingar utgör på det sättet ett undantag till regeln presenterad under 1.6.2.1. 

1.6.3 Rättfärdig och orättfärdig förövare (sammanfattning) 

 

För att undvika förvirring följer här en sammanfattning av hur bedömningen av förövarna går 

till: 

 

1. Alla som begår våldshandlingar anses beskrivna som förövare 

2. Alla våldshandlingar som inte riktas mot andra stridande parter är orättfärdiga, såvida 

inte 

a. Handlingen rättfärdigas explicit 

b. Offret beskrivs i negativa ordalag 

3. Våldshandlingar som riktas mot stridande parter är rättfärdiga, såvida inte 

a. Förövaren är en illegitim stridande part, då dess våldshandlingar alltid är 

orättfärdiga 

 

1.6.4 Metod för undersökning 

 

Jag har gått igenom källtexterna och plockat ut varje fall av våldshandlingar där förövaren står 

utskriven. Jag har i min analys avgränsat våldshandlingar genom att se dem som en 

våldshandling utförd av en förövare (individ eller grupp). En sammandrabbning mellan två 

grupper där båda parter nämns innehåller således två handlingar, en från den ena gruppen och 

en från den andra. Ibland har denna avgränsning varit svår att göra, till exempel när en grupp 

beskrivs som utförande handlingar på flera olika ställen, då jag har fått bedöma om det skall 

anses som flera handlingar, en per ställe, eller en. Ofta har jag dock för överskådlighetens 

skull behandlat det som en handling, om tidningen presenterar det på ett sammanhängande 

sätt och om det inte skulle ha påverkat analysen om jag hade skiljt dem åt. Det skulle till 

exempel påverka analysen om en av handlingarna skulle anses rättfärdig och den andra 

orättfärdig. Om handlingarna ur analyssynpunkt är likvärdiga och presenteras på ett 

sammanhängande sätt i mina källtexter har jag alltså behandlat dem som en handling. 

 

Därefter klassificerade jag våldshandlingarna efter huruvida de beskrivs som rättfärdiga eller 

inte enligt ovan angivna definitioner. Sedan ordnade jag dem efter vilken sida i konflikten 

förövaren tillhör samt specificerade vilket ord eller uttryck som används för förövaren. Jag 

har valt att göra uppdelningen regimen kontra anti-regimen (alla som strider mot regimen), 

eftersom det är lätt att identifiera vilka som strider på regimens sida, medan oppositionens 
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splittring ibland gör det svårt att se den som en enhet. Jag kommer också att skriva var 

tidningen säger sig ha fått informationen ifrån, som ett led i att mäta graden av partiskhet. Om 

en och samma förövare beskrivs på flera sätt (både som rättfärdig och orättfärdig, till exempel 

genom citat från olika källor), kommer beskrivningen att anses komplex, annars är den enkel, 

detta också som ett led i mätningen av partiskhet. Om en beskrivning är komplex motsvaras 

alltså alltid en beskrivning av en orättfärdig förövare av en annan, rättfärdig beskrivning av 

samma förövare. Eftersom en komplex beskrivning ger utrymme för läsaren att välja vilken 

beskrivning som verkar rimligast, eller bäst passar med den egna övertygelsen, kommer en 

sådan beskrivning inte anses bidra till artikelns eventuella ensidighet. Sedan kommer jag att 

ställa upp resultatet från BBC och det från al-Waṭan var för sig, och se om beskrivningen av 

vem som har rätt till våldet är ensidig i båda fallen, bara i ett fall eller inget av dem. 

 

Jag räknar med att klassificeringen i flera fall kommer att vara en fråga om bedömning, men 

jag hoppas kunna kompensera detta genom att vara tydlig med hur bedömningen har gjorts. 

Jag har dock ställt upp ovanstående definitioner för att bedömningen i så liten utsträckning 

som möjligt skall vara föremål för godtycke. 
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2. Undersökning och analys 

 

Här kommer jag först att presentera data från varje artikel för sig. Först presenteras artiklarna 

från BBC, i kronologisk ordning, följt av en kommentar och analys. Sedan kommer jag 

sammanfatta resultaten från BBC, sedan presentera resultaten från min undersökning av 

artiklarna från al-Waṭan på samma sätt. Jag kommer att presentera citat från artiklarna för att 

belägga de delar av min analys som inte framgår direkt av tabellerna. Sist kommer en 

jämförande analys. 

2.1 BBC 130208 

 

Först presenteras händelserna, sedan kopplas de till förövaren som klassificeras som rättfärdig 

eller orättfärdig: 

 

Händelser med utskrivna förövare, i den ordning de presenteras i artikeln: 

 

1. Stridsflygplan tillhörande regeringen bombar ringvägen kring Damaskus (orättfärdigt 

eftersom målet är civilt) 

2. Regimstyrkor granat- och missilbombade stadsdelen Jūbar i Damaskus (orättfärdigt 

eftersom målet är civilt); Regimarmén pressar tillbaka oppositionen från Jūbar 

(rättfärdigt eftersom offret är en stridande part) 

3. Sammandrabbningar mellan den syriska regimarmén, beväpnade folkliga kommittéer 

som stödjer armén och enheter från det kurdiska folkets försvar (rättfärdigt på båda 

hållen, eftersom offren är stridande parter): 

a. Regimens våld mot antiregimen 

b. Anti-regimens våld mot regimen 

4. Sprängning nära en militär fabrik (rättfärdigt när handlingen rättfärdigas i texten och 

förövaren beskrivs som okänd; orättfärdigt när förövaren beskrivs som illegitim 

stridande part, ”terrorist”) 

 

Förövarna är följande: 
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Vi ser att i denna artikel är de flesta orättfärdiga handlingar begångna av regimen. Värdet av 

en sådan kvantitativ undersökning ensam är dock ganska begränsat. Vad som däremot är 

intressant ur en kvalitativ synpunkt är att antiregimen, då den beskrivs som en orättfärdig 

förövare, beskrivs komplext. Då den istället beskrivs som rättfärdig förövare är beskrivningen 

komplex endast i ett av de två fallen. Beskrivningen av antiregimen som orättfärdig förövare 

är alltså i denna artikel bara en alternativ beskrivning, dessutom är nyckelordet terrorist satt 

inom citationstecken, som för att visa att detta inte är BBC:s beskrivning, utan källans (den 

officiella syriska nyhetsbyrån). 

 

Den okända, rättfärdiga förövaren under handling 4 handlar om att ”ingen sida tillkännagav 

sitt ansvar för händelsen”, vilket är samma händelse som den officiella syriska nyhetsbyrån 

enligt BBC säger begicks av terrorister. Anledningen till att jag behandlar den sidan som 

rättfärdig är dels att den officiella syriska nyhetsbyrån misskrediteras direkt efter citatet 

genom att indirekt anklagas för att undanhålla information, dels för att handlingen rättfärdigas 

genom att förklara att det handlar om militära mål, närmare bestämt en militär fabrik: 

 

وأوردت وكالة األنباء الحكومية السورية خبر االنفجار مساء األربعاء، 

.فجروا سيارة مفخخة بالقرب من مصنع ’إرهابيين’وقالت إن   

ولم تذكر وكالة األنباء ما ينتجه المصنع أو تحدد أعداد القتلى 

.والجرحى  

                                                           
33

 Detta kan bero på att det handlar om avsaknad av information. BBC skriver att ingen sida har tagit på sig 
ansvaret för händelsen, vilket alltså är svårt att belägga med en källa. 

 Regimen Antiregimen 

Rättfärdiga 

förövare 

Regimarmén i händelse 2, en komplex 

beskrivning, källan är syriska 

nyhetskällor 

 

Den syriska regimarmén och 

Beväpnade folkliga kommittéer, 

händelse 3a, en enkel beskrivning, 

källan är Det Syriska 

människorättsobservatoriet 
 

enheter från det kurdiska folkets 

försvar i händelse 3b, enkel 

beskrivning, från Det Syriska 

människorättsobservatoriet 

 

Ingen sida (okänd) i händelse 4, en 

komplex beskrivning, källa anges inte 

tydligt
33

 

Orättfärdiga 

förövare 

Regimstyrkorna i händelse 2, en 

komplex beskrivning, från 

oppositionsaktivister  

 

Regeringsstridsflygplan i händelse 1, 

en enkel beskrivning, från den syriska 

beväpnade oppositionens ledare 

 
 

”terrorister” i händelse 4, en komplex 

beskrivning, från den officiella syriska 

nyhetsbyrån 
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تعلن جهة مسؤوليتها عن الحادث، الذي يشبه تفجيرات أخرى  ولم

وقعت خالل األشهر األخيرة واستهدف منشآت الخدمات األمنية 

.والجيش السوري
34

 

 

 

Man kan också se att de flesta källor som BBC i denna artikel använt sig av är knutna till 

antiregimen, och dessutom misskrediteras källan som associeras med regimen. 

2.2 BBC 130220 

 

Händelser med utskrivna förövare, i den ordning de presenteras i artikeln: 

 

1. Den Fria Syriska Armén skjuter ned ett av regimens stridsflygplan (rättfärdigt 

eftersom offret är en stridande part) 

2. Samma stridsflygplan utför bombningar innan det skjuts ned (orättfärdigt eftersom 

offren är civila) 

3. Sammandrabbningar mellan syriska styrkor och den beväpnade oppositionen i norra 

Aleppo-provinsen (rättfärdigt på båda hållen, eftersom offren är stridande parter): 

a. Regimens våld mot antiregimen 

b. Antiregimens våld mot regimen 

4. Hizbollah bombar områden som är under den Fria Syriska Arméns kontroll (rättfärdigt 

eftersom målet associeras med en stridande part) 

5. Terrorister granatbombar en sportanläggning i Damaskus (orättfärdigt både eftersom 

målet är civilt och förövaren beskrivs som terrorist) 

6. Regeringsstyrkor missilbombar gruppen Islams banér (rättfärdigt eftersom offret är en 

stridande part) 

7. Islams banér har utfört attacker för att få fotfäste i huvudstaden (rättfärdigt eftersom 

offret är en stridande part) 

8. Strider pågår mellan den syriska arméns styrkor och stridande från den beväpnade 

oppositionen (rättfärdigt på båda hållen, eftersom offren är stridande parter): 

a. Regimens våld mot antiregimen 

b. Antiregimens våld mot regimen 

9. Regeringen bombar ett kvarter i norra Aleppo (orättfärdigt, eftersom offren är civila) 

 

                                                           
34

 ”Och den syriska regeringens nyhetsbyrå rapporterade in sprängningen på onsdagkvällen, och sa att 
’terrorister’ sprängde en bilbomb i närheten av en fabrik. 

Nyhetsbyrån varken nämnde vad fabriken producerar eller specificerade hur många som hade 
dött och skadats. 

Ingen sida tillkännagav sitt ansvar för händelsen, som liknar andra sprängningar som har ägt 
rum under de senaste månaderna och som har riktats mot säkerhetstjänstens och den syriska arméns 
anrättningar.” 
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Förövarna är följande: 

 

 

 

Här ser vi att regimen, i motsats till den förra artikeln, oftare beskrivs som en rättfärdig 

förövare än som en orättfärdig. Dock är också regimen i förhållande till antiregimen oftare 

beskriven som en orättfärdig förövare, och den enda gång som antiregimen beskrivs som en 

orättfärdig förövare är det återigen i ett citat. Det är också värt att notera att de som beskrivs 

som terrorister inte associeras med den övriga beväpnade antiregimen, som kallas 

oppositionen (المعارضة) eller Den Fria Syriska Armén ( رالجيش السوري الح ). 

 

Man kan också konstatera att i de fall källor anges har BBC även här föredragit att använda 

sig av källor som associeras med antiregimen. 

  

                                                           
35

 Jag har valt att inte betrakta Hizbollah som en illegitim stridande part, dels eftersom inget sådant antyds i 
artikeln, dels eftersom den inte är terrorstämplad i Syrien och flera andra delar av arabvärlden, se Jamail 
(2006). Anledningen till att de anses vara en del av regimen är att de beslutade sig för att delta i striderna på 
regimens sida, se BBC (130222). 
36

 Detta är ett adjektiv som beskriver ”missiler”, och jag har använt adjektivet för att identifiera förövaren. 

 Regimen Antiregimen 

Rättfärdiga 

förövare 

Syriska styrkor, händelse 3a är en 

enkel beskrivning, källa anges inte 

tydligt 

Hizbollah
35

, händelse 4 är en enkel 

beskrivning, källa anges inte tydligt 

Regeringsstyrkor, händelse 6, är en 

enkel beskrivning, källa anges inte 

tydligt 

Den Syriska arméns styrkor, händelse 

8a är en enkel beskrivning, källa anges 

inte tydligt 
 

Den Fria Syriska Armén, händelse 1, 

är en enkel beskrivning, från en film 

släppt av Det Syriska 

människorättsobservatoriet 

Den beväpnade oppositionen, 

händelse 3b är en enkel beskrivning, 

källa anges inte tydligt 

Islams banér, händelse 7 är en enkel 

beskrivning, källa anges inte 

Stridande från den beväpnade 

oppositionen, händelse 8b är en enkel 

beskrivning, källa anges inte tydligt 

 

Orättfärdiga 

förövare 

Stridsflygplan tillhörande det syriska 

flygvapnet, händelse 2, är en enkel 

beskrivning, från en film släppt av Det 

Syriska människorättsobservatoriet 

Regerings[missiler]
36

, händelse 9 är 

en enkel beskrivning, från 

oppositionella och ögonvittnen 

 
 

”terrorister”, händelse 5, är en enkel 

beskrivning, från den officiella syriska 

nyhetsbyrån 
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2.3 BBC 130222 

 

Händelser med utskrivna förövare, i den ordning de presenteras i artikeln: 

 

1. Säkerhetsstyrkor beskjuter civila för att avbryta demonstrationer i Riqa (orättfärdigt, eftersom 

offren är civila) 

2. Hizbollah bombar från Libanon den stridande oppositionens områden (rättfärdigt, eftersom 

målet associeras med en stridande part) 

 

Förövarna är följande: 

 

 

I denna artikel fanns endast två förövare, en rättfärdig och en orättfärdig. Andra 

våldshandlingar omnämns, bl.a. en bombning av Aleppo, men ingen förövare står utsatt. Det 

är möjligt att det skall förstås som att det är regimen som utför bombningen, men eftersom det 

inte står explicit har jag valt att bortse från det. 

 

Vad man dock kan konstatera är att det är regimen och styrkor allierade med dem som 

genomgående beskrivs som förövare i denna artikel. Antiregimen omnämns inte, varken som 

rättfärdig eller orättfärdig förövare. Dessutom är alla källor som nämns associerade med 

oppositionen. 

2.4 BBC 130227 

 

Händelser med utskrivna förövare, i den ordning de presenteras i artikeln: 

 

1. Stridande från oppositionen lyckas anfalla den stora Ummayyadmoskén i Aleppo, och 

våldsamma sammandrabbningar pågår (dock står enbart oppositionen utskriven som 

förövare) (rättfärdigt, eftersom orden ”sammandrabbningar” och ”lyckades storma” 

( " من اقتحامه ]...[تمكن " ) antyder att de stred mot en annan stridande part) / ”Terrorister 

riktade […] [en attack med] en sprängladdning mot den södra väggen på 

 Regimen Antiregimen 

Rättfärdiga 

förövare 

Hizbollah, händelse 2, är en enkel 

beskrivning, från den beväpnade 

oppositionen 
 

 

Orättfärdiga 

förövare 

Säkerhetsstyrkor, händelse 1 är en enkel 

beskrivning, från aktivister 
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Ummayyadmoskén” ( "بعبوة ناسفة السور الجنوبي للجامع االموي ]...[ارهابيين استهدفوا "... ) 

(orättfärdigt, p.g.a. ordet ”terrorister”) 

2. Regimstyrkor och enheter från oppositionen drabbar samman i Damaskusprovinsen, 

vilket också orsakar flera civila dödsfall 

a. Regimens våld mot antiregimen (orättfärdigt, eftersom dödsfallen hos 

oppositionen räknas tillsammans med de civila dödsoffren, ex مواطنا  51قتل "...

37..."من أفراد المعارضة 51بينهم ثالثة أطفال و
. Därigenom antyds att dödsfallen 

orsakades av regimen) 

b. Antiregimens våld mot regimen (rättfärdigt, eftersom det enda som antyds är 

att oppositionen har deltagit i sammandrabbningar med annan stridande part) 

3. Regimstyrkor och enheter från oppositionen drabbar samman i Der’aprovinsen, vilket 

också orsakar flera civila dödsfall 

a. Regimens våld mot antiregimen (orättfärdigt, eftersom dödsfallen hos 

oppositionen räknas tillsammans med de civila dödsoffren, på samma sätt som 

under 2a) 

b. Antiregimens våld mot regimen (rättfärdigt, eftersom det enda som antyds är 

att oppositionen har deltagit i sammandrabbningar med annan stridande part) 

 

Förövarna är följande: 

 

 

Denna är den mest ensidiga bland de fyra artiklar från BBC som ingår i denna studie, i det att 

det enbart är antiregimen som beskrivs som rättfärdiga förövare. Den enda orättfärdiga 

förövaren från antiregimen är återigen en alternativ beskrivning som sätts inom 

citationstecken: ارهابيين استهدفوا اليوم بعبوة ناسفة ’ان ’ سانا’وذكرت وكالة االنباء السورية الرسمية  " 
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 ”…15 medborgare dödades, däribland tre barn och 10 av oppositionens enheter…”, 

 Regimen Antiregimen 

Rättfärdiga 

förövare 

 Stridande från oppositionen, händelse 

1 är en komplex beskrivning, från Det 

Syriska människorättsobservatoriet 

Enheter från oppositionen, händelse 

2b är en enkel beskrivning, från Det 

Syriska människorättsobservatoriet 

Oppositionen, händelse 3b är en enkel 

beskrivning, från Det Syriska 

människorättsobservatoriet 

Orättfärdiga 

förövare 

regimstyrkor, händelse 2a är en enkel 

beskrivning, från en film släppt av Det 

Syriska människorättsobservatoriet 

regimstyrkor, händelse 3a är en enkel 

beskrivning, från Det Syriska 

människorättsobservatoriet 
 

”terrorister”, händelse 1 är en 

komplex beskrivning, från den 

officiella syriska nyhetsbyrån 
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وقوع اضرار كبيرة فيه وفي المنطقة السور الجنوبي للجامع االموي الكبير بمدينة حلب ما اسفر عن 

’".ةالمجاور
38
  

 

De flesta källor som används är associerade med antiregimen. 

2.5 Sammanfattning BBC 

 

1. Rättfärdiga förövare: 16 

a. Regimen: 7 

b. Antiregimen: 9 

2. Orättfärdiga förövare: 10 

a. Regimen: 7 

b. Antiregimen: 3 

 

De flesta rättfärdiga förövare som beskrivs av BBC är från antiregimen, medan de flesta 

orättfärdiga förövare är från regimen. Den sista punkten är mest anmärkningsvärd, eftersom 

det, i de fall då antiregimen beskrivs som orättfärdig, alltid är med ordet ”terrorister” och 

alltid i ett citat från officiella syriska nyhetsmedier (som misskrediteras i ett fall). I två av tre 

fall handlar det dessutom om ett alternativ som presenteras, och inte som en ”objektiv” 

beskrivning av sakförhållanden. Antiregimen beskrivs heller inte som ”terrorister” utanför 

citat från officiella syriska nyhetsmedier, och sålunda associeras inte oppositionen med 

terrorism, även om terrorism nämns. BBC refererar, rent kvantitativt, oftare till källor 

kopplade till oppositionen, och misskrediterar dessutom officiella syriska källor i ett fall, 

varför BBC verkar behandla källor kopplade till oppositionen som mer trovärdiga. 

 

Sammanfattningsvis porträtteras antiregimen, oftast i form av ”oppositionen” eller ”den Fria 

Syriska Armén”, som en stridande part i ett inbördeskrig på så sätt att de ofta både utför och 

är offer för våldshandlingar. Den andra sidan beskrivs inte som illegitim våldsutövare, och 

sålunda är det acceptabelt att antiregimen ibland faller offer för våld. Dock tenderar BBC att 

inte beskriva antiregimen som utförande orättfärdiga våldshandlingar. En sådan beskrivning 

görs nämligen sällan, alltid i ett citat, och i två av tre fall som ett alternativ till en annan, 

rättfärdig beskrivning av antiregimens våldshandlingar. Visserligen förekommer även citat 

från oppositionella, men då som komplement till en mer utförlig beskrivning, medan citaten 

från officiella syriska källor ensamma står för den alternativa beskrivningen av antiregimen 

som orättfärdig. I stort beskrivs alltså antiregimen som den part som har rätt att utöva våld, 

och regimen som den part som utför orättfärdiga våldshandlingar. 

                                                           
38

 ”Och den officiella syriska nyhetsbyrån ’SANA’ nämnde att ’terrorister riktade idag [en attack med] en 
sprängladdning mot den södra väggen på den stora Ummayyadmoskén i Aleppo, vilket orsakade stora skador i 
den och i det intilliggande området.’” 
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2.6 al-Waṭan 130207 

 

Händelser med utskrivna förövare, i den ordning de presenteras i artikeln: 

 

1. Extremistiska islamistiska grupper (äv. terrorister) påskyndar sina attacker mot 

Damaskus (orättfärdigt, eftersom förövaren beskrivs som en illegitim stridande part) 

2. Den arabiska syriska arméns enheter utför särskilda, förebyggande operationer mot 

terroristerna (rättfärdigt, eftersom offret är en stridande part) 

3. Arméns enheter och extremistiska grupper drabbar samman i närheten av Damaskus 

a. Regimens våld mot antiregimen (rättfärdigt, eftersom offret är en stridande 

part) 

b. Antiregimens våld mot regimen (orättfärdigt, eftersom förövaren beskrivs som 

en illegitim stridande part) 

4. Folkkommittéer och beväpnade grupper drabbar samman 

a. Regimens våld mot antiregimen (rättfärdigt, eftersom offret är en stridande 

part) 

b. Antiregimens våld mot regimen (orättfärdigt, eftersom förövaren är en illegitim 

stridande part) 

5. Armén utför omfattande operationer för att rädda Safīrah, en stad 40 km från Aleppo 

(rättfärdigt, eftersom offret är en stridande part) 

6. Förstärkningar till armén utkämpar ett slag med Jibhat al-Nuṣrah 

a. Regimens våld mot antiregimen (rättfärdigt, eftersom offret är en stridande 

part) 

b. Antiregimens våld mot regimen (orättfärdigt, eftersom förövaren beskrivs som 

en illegitim stridande part) 

7. Terrorsprängning riktad mot en fabrik i närheten av Hamah (orättfärdigt, eftersom 

offret är civilt, och förövaren beskrivs som en illegitim stridande part) 

8. Terrorsprängning i Tadmur (orättfärdigt eftersom offret beskrivs som en illegitim 

stridande part) 

 

Förövarna är följande: 
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En svårighet vid tolkningen av den här artikeln bestod i räknandet av antalet händelser. Min 

definition av en händelse (en förövare, individ eller grupp, utför en handling) är avhängig av 

att artikelförfattaren är tydlig med vilka passager som beskriver en ny händelse, och vilka som 

förtydligar och utvecklar händelser som redan omnämnts. I denna artikel står det till exempel 

vid tre tillfällen, på olika ställen i texten, att armén utför ”särskilda operationer” ( تعمليا"  

"نوعية ) i närheten av Damaskus och andra stora städer, och det är inte tydligt om det skall 

betraktas som flera olika händelser eller bara en. Jag har valt att betrakta dem alla som en, 

eftersom en uppdelning av dem inte skulle förändra analysen (alla fall av ”särskilda 

operationer” beskrivs som rättfärdiga). En möjlig invändning mot detta är att en uppdelning 

skulle förändra den kvantitativa analysen, vilket förvisso stämmer. Jag bedömde ändå att 

sammanslagningen ger en liktydig analys, eftersom den kvalitativa analysen blir identisk 

(inga handlingar beskrivs komplext, artikeln förblir helt ensidig och mönstret för vem som 

beskrivs i vilken roll förblir oförändrat), och de slutsatser jag kan dra från artikeln som svar på 

mina frågeställningar blir därför desamma. Detsamma gäller antiregimens attacker mot 

                                                           
39

 Är ett adjektiv som beskriver ”sprängning”, och jag har använt adjektivet för att identifiera förövaren 
40

 idem 

 Regimen Antiregimen 

Rättfärdiga 

förövare 

den arabiska syriska arméns enheter, 

händelse 2 är en enkel beskrivning, 

källa anges inte tydligt 

arméns enheter, händelse 3a är en 

enkel beskrivning, från civila källor 

folkkommittéer, händelse 4a är en 

enkel beskrivning, från civila källor 

armén, händelse 5 är en enkel 

beskrivning, källa anges inte tydligt 

förstärkningar till armén, händelse 6a 

är en enkel beskrivning, från civila 

källor 

 

Orättfärdiga 

förövare 

 extremistiska islamistiska grupper, 

terrorister, händelse 1 är en enkel 

beskrivning, från civila källor 

extremistiska grupper, händelse 3b, är 

en enkel beskrivning från civila källor 

beväpnade grupper, händelse 4b är en 

enkel beskrivning, från civila källor 

Jibhat al-Nuṣrah som är en del av al-

Qaeda, händelse 6b är en enkel 

beskrivning, från civila källor 

terror[sprängning]
39

, händelse 7 är en 

enkel beskrivning, från en berörd källa 

terror[sprängning]
40

, händelse 8 är en 

enkel beskrivning, från 

säkerhetstjänsten och andra 

välinformerade källor 
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huvudstaden, som omnämns flera gånger, men som bara räknats en gång, eftersom analysen 

blir densamma oavsett hur man räknar. 

 

Denna artikel är helt ensidig, i det att det enbart är regimen som beskrivs som rättfärdig 

förövare, och enbart antiregimen som beskrivs som orättfärdig. Alla beskrivningar är enkla, 

och alla källor är antingen knutna till regimen eller ”civila” ("أهلية"). I inget av fallen 

associeras källorna med antiregimen. I artikelns första stycke omnämns dessutom ”de 

arabiska lögnkanalerna” ( "قنوات الكذب العربية" ), vilka anklagas för att bedriva en ”kampanj för 

förledande i medierna” ( "حملة تضليل إعالمي" ). 

 

Flera olika uttryck används för att beskriva antiregimen, vilket ger intrycket av att den inte är 

sammanhållen, huvudsakligen bestående av terrorister och illegitim. 

2.7 al-Waṭan 130220 

 

Händelser med utskrivna förövare, i den ordning de presenteras i artikeln: 

 

1. De beväpnade (äv. terroristerna) misslyckas med sitt anfall mot Aleppos 

internationella flygplats (orättfärdigt, eftersom förövaren beskrivs som en illegitim 

stridande part) 

2. Den arabiska syriska armén lyckas kontrollera östra Aleppo (rättfärdigt, eftersom 

offret är en stridande part) 

3. Beväpnade grupper (äv. terrorister) riktar granatattacker mot två sjukhus i Aleppo 

(orättfärdigt, både eftersom offret är civilt och förövaren beskrivs som en illegitim 

stridande part) 

4. Försvarets enheter hindrar de beväpnade från att attackera Aleppos internationella 

flygplats (rättfärdigt, eftersom offret är en stridande part) 

5. De beväpnade attackerar en kvarn och en fabrik för matolja i närheten av flygplatsen 

(orättfärdigt, eftersom målet för attacken associeras med civila, och eftersom 

förövaren beskrivs som en illegitim stridande part) 

6. De beväpnade försöker hindra arméns planer i Aleppo (orättfärdigt, eftersom 

förövaren beskrivs som en illegitim stridande part) 

7. Element från armén drabbar samman med de beväpnade i Damaskus 

a. Regimens våld mot antiregimen (rättfärdigt, eftersom offret beskrivs som en 

stridande part) 

b. Antiregimens våld mot regimen (orättfärdigt, eftersom förövaren beskrivs som 

en illegitim stridande part) 

8. Armén utför särskilda operationer mot de beväpnades tillhåll i ʻirbīn och Zamalkā 

(rättfärdigt, eftersom offret beskrivs som en stridande part) 

 

Förövarna är följande: 
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Även denna artikel är helt ensidig och inga källor associeras heller med antiregimen. I denna 

artikel beskrivs samma grupp med olika uttryck, bl.a. ”de beväpnade grupperna” ( المجموعات"

 och ”terrorister”. Även ”den beväpnade oppositionen” omnämns en gång, men inte (المسلحة"

som förövare:  

 

وتخوفت مصادر المعارضة المسلحة من نية الرتل العسكري بمساندة 

وحدات الجيش األخرى محاصرة أحياء حلب الشرقية مثل طريق الباب 

ح جبهة جديدة تضعهم بين فكي والشعار والصاخور ومساكن هنانو لفت

كماشة السيما أن القوات المسلحة نجحت في فرض طوق على تلك 

!sic) األحياء من جهة الغرب.
41

).
42 

 

 Denna sammanblandning av begrepp, och särskilt associationen mellan ”beväpnade 

grupper”, ”den beväpnade oppositionen” och ”terrorister” ger intrycket av att den syriska 

armén strider mot en löst sammanhållen grupp av terrorister och andra illegitima grupper, 

                                                           
41

 Detta citat är inte helt korrekt på modern standardarabiska; gissningsvis har artikelförfattaren i sin iver att 

skriva en lång mening glömt prepositionen "في"  före ordet "محاصرة" . I min översättning har jag dock inte 

återgivit detta fel. 
42

 ”Och källor från den beväpnade oppositionen skrämdes av militärkolonn avsikt att hjälpa militärens övriga 
enheter att omringa Aleppos östra stadsdelar, t.ex. Ṭarīq al-Bāb, al-Shiʻār, al-Ṣākhūr och Masākin Hanānū. Detta 
för att öppna en ny frontlinje som fångar dem i en rävsax, särskilt då de beväpnade styrkorna har lyckats med 
att slå en ring omkring de områdena västerifrån.” 

 Regimen Antiregimen 

Rättfärdiga 

förövare 

Den arabiska syriska armén, händelse 

2 är en enkel beskrivning, källa anges 

inte tydligt 

Försvarets enheter, händelse 4 är en 

enkel beskrivning, källa anges inte 

tydligt 

Element från armén, händelse 7a är en 

enkel beskrivning, från civila källor 

armén, händelse 8 är en enkel 

beskrivning, från SANA 

 

Orättfärdiga 

förövare 

 de beväpnade, terroristerna, händelse 

1 är en enkel beskrivning, källa anges 

inte tydligt 

de beväpnade grupperna, 

terroristerna händelse 3 är en enkel 

beskrivning, källa anges inte tydligt 

de beväpnade, händelse 5 är en enkel 

beskrivning, källa anges inte tydligt 

de beväpnade, händelse 6 är en enkel 

beskrivning, källa anges inte tydligt 

de beväpnade, händelse 7b är en enkel 

beskrivning från civila källor 
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vilket får konsekvensen att artikeln blir helt ensidig i sin beskrivning av vem som är den 

rättmätiga förövaren.  

2.8 al-Waṭan 130221 

 

Händelser med utskrivna förövare, i den ordning de presenteras i artikeln: 

 

1. Terrorister granatbombar en sportanläggning i Damaskus (orättfärdigt, både eftersom 

offren är civila och förövaren beskrivs som en illegitim stridande part) 

2. Beväpnade grupper har misslyckats med sitt anfall av Damaskus (orättfärdigt, 

eftersom förövaren beskrivs som en illegitim stridande part) 

3. Enheter från den arabiska syriska armén jagar utspridda rester av de beväpnade 

grupperna i områdena kring Damaskus (rättfärdigt, eftersom offret beskrivs som en 

stridande part) 

4. Enheter från armén förstör beväpnade gruppers högkvarter och skadar ledaren från 

Islams banér (rättfärdigt, eftersom offret beskrivs som en stridande part) 

5. Enheter från armén och de beväpnade drabbar samman på olika platser i Syrien 

a. Regimens våld mot antiregimen (rättfärdigt, eftersom offret beskrivs som en 

stridande part) 

b. Antiregimens våld mot regimen (orättfärdigt, eftersom förövaren beskrivs som 

en illegitim stridande part) 

6. Enheter från armén riktade en serie speciella operationer mot de beväpnade omkring 

Jisr al-Shughūr (rättfärdigt, eftersom offret beskrivs som en stridande part).  

7. Arméns flygvapen riktar attacker mot den Fria Armén-milisens tillhåll på landsbygden 

(rättfärdigt, eftersom offret beskrivs som en stridande part) 

8. Gemensamma enheter från armén och polisen och försvarsmakten fortsätter att befria 

orten Safīrah och drabbar samman med Jibhat al-Nuṣrah 

a. Regimens våld mot antiregimen (rättfärdigt, eftersom offret beskrivs som en 

stridande part) 

b. Antiregimens våld mot regimen (orättfärdigt, eftersom förövaren beskrivs som 

en illegitim stridande part) 

 

Förövarna är följande: 
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Även denna artikel är helt ensidig, inga angivna källor associeras med antiregimen, som även 

här beskrivs på ett splittrat sätt, men olika begrepp men flera gånger som terrorister. 

2.9 al-Waṭan 130227 

 

Händelser med utskrivna förövare, i den ordning de presenteras i artikeln: 

 

1. Terrorister (äv. de invaderande) gör ett nytt försök att angripa Damaskus (orättfärdigt, 

eftersom förövaren beskrivs som en illegitim stridande part) 

2. Terrorister granatbeskjuter en motorväg (orättfärdigt, både eftersom målet associeras 

med civila och förövaren beskrivs som en illegitim stridande part) 

3. Terrorister överfaller och beskjuter en lastbil (orättfärdigt, både eftersom målet 

associeras med civila och förövaren beskrivs som en illegitim stridande part) 

4. Enheter från armén jagar trupper från terroristgrupperna på landsbygden runt 

Damaskus (rättfärdigt, eftersom offret beskrivs som en stridande part) 

 Regimen Antiregimen 

Rättfärdiga 

förövare 

Den arabiska syriska arméns enheter, 

händelse 3 är en enkel beskrivning, 

källa anges inte tydligt 

Arméns enheter, händelse 4 är en 

enkel beskrivning, från civila 

Arméns enheter, händelse 5a är en 

enkel beskrivning, källa anges inte 

tydligt 

Enheter från armén, händelse 6 är en 

enkel beskrivning, från SANA 

Arméns flygvapen, händelse 7 är en 

enkel beskrivning, källa anges inte 

tydligt 

Gemensamma enheter från armén och 

polisen och försvarsmakten, händelse 

8a är en enkel beskrivning, källa anges 

inte tydligt 

 

Orättfärdiga 

förövare 

 de beväpnade grupperna, händelse 2 

är en enkel beskrivning, källa anges 

inte tydligt 

terrorister, händelse 1 är en enkel 

beskrivning, från SANA 

de beväpnade, händelse 5b är en enkel 

beskrivning, källa anges inte tydligt 

Jibhat al-Nuṣrah, händelse 8b är en 

enkel beskrivning, källa anges inte 

tydligt 
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5. Terrorister riktar en attack med en sprängladdning mot den södra väggen på 

Ummayyadmoskén i Damaskus (orättfärdigt, både eftersom målet associeras med 

civila och förövaren beskrivs som en illegitim stridande part) 

 

Förövarna är följande: 

 

 

Även denna artikel är helt ensidig, men utmärker sig genom att lägga störst vikt vid 

antiregimens orättfärdighet, istället för att beskriva regimen som en rättfärdig våldsutövare. 

Det är också den artikel som mest konsekvent beskriver antiregimen som ”terrorister”. Alla 

källor som anges associeras med regimen. 

2.10 Sammanfattning al-Waṭan 

 

1. Rättfärdiga förövare: 16 

a. Regimen: 16 

b. Icke-regimen: 0 

2. Orättfärdiga förövare: 19 

a. Regimen: 0 

b. Icke-regimen: 19 

 

Al-Waṭans beskrivning av våldsutövningen är helt ensidig. Alla rättfärdiga våldshandlingar 

begås av regimen, och allt orättfärdigt våld tillskrivs antiregimen. Inga källor som citeras är 

associerade med antiregimen, och källor som hävdar annat än al-Waṭan misskrediteras mycket 

explicit. 

 

Antiregimen beskrivs inte som en sammanhållen grupp, utan ibland som ”beväpnade 

grupper”, ”extremistiska grupper” eller liknande, ibland som ”terrorister” eller med namnet på 

en terrororganisation. Inga motiv ges till antiregimens handlande, och handlingar som militära 

 Regimen Antiregimen 

Rättfärdiga 

förövare 

Enheter från armén, händelse 4 är en 

enkel beskrivning, källa anges inte 

tydligt 

 

Orättfärdiga 

förövare 

 Terrorister, de invaderande, händelse 

1 är en enkel beskrivning, källa anges 

inte tydligt 

terroristerna, händelse 2 är en enkel 

beskrivning, källa anges inte tydligt 

terrorister, händelse 3 är en enkel 

beskrivning, källa anges inte tydligt 

terrorister, händelse 5 är en enkel 

beskrivning, källa anges inte tydligt 



34 
 

operationer mot Damaskus länkas samman med terror- och självmordsbombningar utförda av 

”terrorister”. 

 

Ytterligare en intressant iakttagelse som kan göras gäller ordvalet vid beskrivningen av de 

båda sidornas handlingar. Antiregimens handlingar beskrivs nämligen vid flera tillfällen som 

försök (محاولة) eller misslyckanden (فشل), medan regimen utför operationer ( عمليةنفذ ), lyckas 

slå en ring [omkring] (نجحت في فرض طوق) och jagar (الحق) oppositionen. Detta är inte helt 

konsekvent, men så vanligt förekommande att det är nämnvärt. 

 

Sammanfattningsvis beskriver detta att den syriska armén kämpar, och segrar, mot splittrade, 

illegitima grupper vars våldsutövning ofta är verkningslös. 

2.11 Jämförelse av BBC och al-Waṭan 

 

Det förefaller tydligt att BBC och al-Waṭan företräder olika diskurser. Den tydligaste 

skillnaden ligger i beskrivningen av den orättfärdiga förövaren: BBC:s beskrivning domineras 

av regimen som orättfärdig förövare, medan al-Waṭan helt ensidigt beskriver antiregimen som 

orättfärdig förövare. Ytterligare en skillnad föreligger i att BBC är mer mångsidig i sin 

beskrivning av den rättfärdiga förövaren, medan al-Waṭan enbart beskriver regimen som 

rättfärdig. BBC citerar källor från båda sidorna, men ger mer vikt åt oppositionen, medan al-

Waṭan helt bortser från antiregimen som källa.  

 

Sammanfattningsvis beskrivs regimen som den som har rätt vill våldet av al-Waṭan, medan 

antiregimen beskrivs som den rättfärdiga förövaren av BBC, eftersom den inte står för de 

orättfärdiga våldshandlingarna. Både BBC och al-Waṭan är ensidiga i sin rapportering, men 

al-Waṭan i större utsträckning än BBC. 

3. Sammanfattning och slutsatser 

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka skillnader som föreligger mellan BBC 

och al-Waṭan i fråga om vilken part i det syriska inbördeskriget som beskrivs som havande 

rätt till våldsutövande, med utgångshypotesen att sådana skillnader finns. 

 

Den första slutsatsen som måste dras för att diskutera de övriga frågorna är att 

utgångshypotesen stämde för det material jag har undersökt. Artiklarna från al-Waṭan beskrev 

konsekvent och helt ensidigt regimen som rättfärdiga våldsutövare, och anti-regimen som 

orättfärdiga, medan BBC:s artiklar uppvisade en något mer nyanserad bild, men tenderade att 

oftare beskriva regimen som orättfärdiga förövare. I två av de tre fall där BBC citerade en 

beskrivning där anti-regimen beskrevs som orättfärdiga beskrevs samma förövare av BBC 
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även som rättfärdiga, medan beskrivningen av regimen som orättfärdig bara komplicerades i 

ett av sju fall. 

 

Jag drar slutsatsen att den politiska myt, som utgör grunden för al-Waṭans rapportering om 

våldet består i att regimen försvarar sig mot orättfärdigt våld, utförda av illegitima stridande 

parter. Detta eftersom allt orättfärdigt våld utförs av antiregimen. Därutöver används ordet 

”terrorist” utbytbart med andra ord för antiregimen. 

 

Vilken myt BBC utgår från är något mindre entydigt, eftersom båda sidor beskrivs i båda 

roller, d.v.s. både som rättfärdiga och orättfärdiga. Dock kan det sägas att BBC tenderar att 

beskriva regimen som den orättfärdiga förövaren, eftersom det oftare är fallet. Vidare är de 

fall då ordet ”terrorist” används unika på så sätt det endast är genom att använda det ordet 

som BBC beskriver antiregimen som orättfärdig. Ordet ”terrorist” associeras inte annars med 

antiregimen. Förvisso är beskrivningen av antiregimen som rättfärdig förövare komplex i två 

fall, och i den orättfärdiga beskrivningen används just ordet ”terrorist”, vilket skulle kunna 

vara ett argument för att BBC associerar ”terrorist” med antiregimen i allmänhet. Dock 

försvagas kopplingen mellan begreppet terrorist och den övriga antiregimen av att de olika 

beskrivningarna kommer från olika källor och att den orättmätiga alltid kommer från officiella 

syriska källor. Detta pekar alltså inte otvetydigt på att det är samma grupper från antiregimen 

som utför rättfärdiga respektive orättfärdiga våldshandlingar (även om jag har tolkat det så när 

jag har inordnat beskrivningarna under samma handling). Detta kan jämföras med al-Waṭan, 

där samma källor beskriver precis samma förövare som både ”terrorister” och t.ex. ”de 

beväpnade grupperna”. Jag drar således slutsatsen att enligt den myt som ligger till grund för 

BBC:s rapportering av inbördeskriget i Syrien är åtminstone en del av antiregimen (som i 

drygt hälften av fallen beskrivs som ”oppositionen”) konsekvent en rättfärdig förövare, trots 

att det ibland nämns att en annan bild ges av officiella syriska källor. Enligt denna myt drar 

sig inte heller regimen för att utföra orättfärdiga våldshandlingar. 

 

Resultatet av undersökningen passar även med tesen om tudelade motsättningar som 

presenteras av Bazzi (se under rubrik 1.5.1), i det att både BBC och al-Waṭan oftare beskrev 

den ena av sidorna som den orättfärdiga förövaren och den andra som den rättfärdiga, och i 

detta avseende var deras beskrivningar varandras motsatser; den sida som i BBC beskrevs 

som rättfärdig beskrevs av al-Waṭan som orättfärdig, och vice versa. 

4. Avslutande reflektioner och förslag till vidare forskning 

 

Noggrann forskning kan, i idealfallet, inte bara beskriva verkligheten som den är utan även 

göra förutsägelser om hur den kommer att vara. Om de slutsatser jag har dragit i denna 

undersökning stämmer för all, eller nästan all text från de undersökta nyhetskällornas 

rapportering om det syriska inbördeskriget, kan förutsägelser göras om exempelvis hur BBC 

kommer att rapportera om en viss händelse, och särskilt vem som i de flesta fall kommer att 

framställas som rättfärdig eller orättfärdig förövare. Omfattningen av undersökningen som 
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ligger till grund för denna uppsats är dock alldeles för liten för att kunna dra några allmänna 

slutsatser om vare sig BBC:s eller al-Waṭans rapportering i allmänhet, och därför skulle mer 

omfattande forskning vara behövlig för att antingen bekräfta eller falsifiera mina slutsatser. 

 

Tillförlitliga förutsägelser om hur respektive nyhetskälla kommer att rapportera om en 

specifik händelse kan förvisso vara tillfredsställande att göra, men vikten av sådana 

förutsägelser blir i min mening inte tydlig förrän man undersöker vilken effekt den ena eller 

andra beskrivningen har på människors beteende. Vidare forskning om effekten av politiska 

myter på människors och gruppers beteenden vore därför av intresse. Om man exempelvis 

kan se tendenser till upptrappat våld i samband med en vis typ av beskrivningar, gissningsvis i 

samband med ensidig rapportering, avhumanisering och/eller demonisering, och samtidigt kan 

belägga att sådana beskrivningar förekommer i en specifik nyhetskälla, är det önskvärt att 

kunna påpeka detta. Sådan forskning skulle sedan kunna ligga till grund för argument för en 

förändrad rapportering, under förutsättning att man inte anser upptrappat våld vara 

eftersträvansvärt. 
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