
 

  

 



Abstract: 
This study, Palestine & Israel through the eyes of the Swedish newsmedia, has examined how 

four Swedish newspapers framed the Israel-Palestine conflict between the years 2008-2018, as 

well as how the newspaper's coverage changed over time. The study used a quantitative and a 

qualitative method by analyzing frequently used words in the analyzed articles as well as 

in-depth readings of a few individual articles chosen via random selection. The study used 

framing theory as a way of analyzing the texts as well as Johan Galtung's normative theory of 

war- and peace journalism (Galtung 2003, 177-180). The study found that the Swedish 

newspapers most often used an international political frame to contextualize the war between 

Israel and Palestine. Focusing on the actions of international organizations and countries outside 

of the region historically known as Palestine. This way of framing the war also increased in 

tandem with big events in the international community such as Palestine's application to become 

a member of the UN. Furthermore, the results also showed that the Swedish newspapers’ 

portrayal of peace differed somewhat from Johan Galtung's description of “peace journalism”. 

The main difference was that peace journalism focused a lot more on the actions of elites rather 

than the actions of civilians. The elite persons that appeared in this frame were usually political 

actors such as the president of The United States and the foreign minister of Sweden. 
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1.Inledning 
I September 1972 bröt sig åtta medlemmar av den militanta Palestinska organisationen svarta 

september sig in i OS byn i Munich. Männen tog elva Israeliska idrottare som gisslan, 

misshandlade och sköt de som gjorde motstånd. Polisen inkallades och ett försök att storma 

byggnaden gjordes. Gisslantagarna lyckades med hjälp av en TV som fanns i byggnaden lista ut 

var polisen tänkte storma eftersom kamerabilder av stormningen sändes live på tyska 

TV-kanaler. Polisen fick ställa in stormningen och dramat slutade med att de israeliska idrottarna 

dog tillsammans med kidnapparna. (Encyclopædia Britannica, 2018) Händelsen är välkänd och 

är ett exempel på den makt som media kan ha över mänskliga konflikter. Denna makt är oftast 

inte lika direkt som den var i Munich men inte desto mindre verklig.  

    Konflikt är ett koncept som kan te sig mycket annorlunda beroende på kontext. En konflikt 

kan vara allt ifrån en politisk debatt till ett krig mellan två stater till en argumentation mellan ett 

kärlekspar. Det finns med andra ord många sätt att se på en konflikt och vad en konflikt är för 

något. När det kommer till väpnade konflikter kan deras uttryck tyckas vara ganska simpla. Två 

olika sidor konfronterar varandra med vapen. En väpnad konflikt kan även grunda sig i mer 

komplexa och underliggande konflikter. Politiska, etiska, ekonomiska och kulturella konflikter 

kan alla ligga till grund till varför väpnade konflikter uppstår. Konflikten mellan Palestina och 

Israel är en konflikt vars underliggande anledningar är många. Det är en historisk, etnisk, 

politisk, internationell och religiös konflikt på en och samma gång. Det finns på grund av det här 

en stor mängd sätt att beskriva denna långa konflikt. Hur denna konflikt gestaltas har i sin tur en 

påverkan på vart problemet i konflikten anses ligga vilket i sin tur påverkar vilka eventuella 

lösningar som presenteras. I detta har nyhetsmedier en central roll.  

    Kriget i Palestina har sedan länge präglats av en hätsk debatt mellan två sidor. Termer som 

antisemitism och terrorism är vanligt förekommande i debatten och anhängare för både Palestina 

och Israel har hävdat att medierna står på fiendens sida. Mediernas roll är viktig att bevaka. 

Journalister sätter tonen, presenterar lösningar och gestaltar konfliktens sammandrabbningar 

 



(Cottle 2010, 91). Denna studie syftar till att undersöka de svenska nyhetsmediernas roll i 

gestaltningen av Palestina-Israel konflikten. De svenska medierna är intressanta att undersöka, 

inte minst på grund av den tongivande roll som Sverige har haft i konflikten mellan Israel och 

Palestina. Sveriges roll i konflikten sträcker sig tillbaka till Folke Bernadottes första försök att 

skapa en tvåstatslösning 1948 (Sune 2006, 66).  Ett mer modernt exempel kommer i form av 

Sveriges bidrag till Palestina som ligger runt 800 miljoner kronor vilket gör Sverige till en av de 

största bidragsgivarna till Palestina enligt regeringskansliets hemsida. Sverige är också ett av de 

få västerländska länderna som har erkänt Palestina som en stat. Landet har inga militära förband 

placerade i Gaza utöver samarbeten i Temporary International Presence in Hebron (TIPH), en 

övervakande styrka med syfte att upprätthålla internationell humanitär rätt. (regeringskansliet) I 

denna gamla konflikt har Sverige haft en medlande roll som måste utforskas. I nästa kapitel 

utforskas syftet lite mer och de specifika frågeställningar som denna studie försöker besvara.  

 
 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att analysera de svenska tidningarna SVD, DN, Aftonbladet och 

Expressens rapportering av Israel-Palestina konflikten mellan åren 2008-2018. För att besvara 

syftet har två frågeställningar formulerats: 

  

1.    Hur gestaltar de svenska tidningarna SVD, DN, Aftonbladet och Expressen 

konflikten mellan Israel och Palestina? 

2.   Hur förändras bevakningen över tid?  

2. Bakgrund 
 
Konflikten mellan Palestina och Israel är en landkonflikt om området som historiskt har kommit 

att kallas Palestina (Vilket ej ska förväxlas med staten Palestina). Området ligger på östra halvan 

av Medelhavets kust och sträcker sig till floden Jordan (James 2007, 11). Konflikten utkämpas 

främst mellan historiska Palestinas arabiska befolkning och Palestinas judiska befolkning. Den 

 



generella startpunkten för konflikten är den 14 maj 1948 då Israel utnämnde sig som självständig 

stat (Sune 2007, 61). Stridigheter hade brutit ut ett tag innan dess men det är då som konflikten 

blev ett krig mellan två stater. Kort efter självständighetsförklaringen invaderade flera arabiska 

länder Israel, vilket får ses som den officiella startpunkten på kriget (Sune 2007, 19; Gelvin 

2007, 80). 

    Eftersom både staten och området Palestina benämns som Palestina kommer jag att benämna 

området som palestinaområdet och staten som staten Palestina. Konflikten mellan staterna Israel 

och Palestina brukar ofta benämnas som Israel-Palestina konflikten, i denna uppsats kommer 

denna konflikt istället benämnas som Konflikten eftersom Israel-Palestina konflikten är en 

ganska lång benämning. 

 

Figur 1: Karta av Israels territorium i området Palestina, kartan är hämtad från FNs kartografer.[1] 

  

    I nuläget kontrollerar Israel den absolut största delen av palestinaområdet (se figur 1). Staten 

Palestina består idag främst av två områden; olika delar av Västbanken, ett område på gränsen 

 



till Jordanien med kust längst Döda havet som också täcker en stor del av Jerusalem och 

Gazaremsan, en kustremsa i västra delen av Palestina som sträcker sig längst med medelhavets 

kust (Gelvin 2007, 4). Gazaremsan kontrolleras sen ett antal år tillbaka av den Islamistiska 

gruppen Hamas, en militant islamistisk organisation med syfte att etablera en muslimsk stat i 

palestinaområdet (Encyclopedia Britannica 2007). Västbanken kontrolleras av organisationen 

Palestine Liberation Organization (PLO) ett politiskt parti/organisation inom staten Palestina 

(Geldenhuys 1990, 155). 

    Efter sekelskiftet har flera krig utspelat sig i Palestina; främst om Gazaremsan. Ett tog plats 

mellan åren 2008 och 2009 då upprepade våldsdåd mellan Israel och Hamas ledde till 

raketattacker och slutligen intåg av Israeliska trupper in i Gaza. Ett annat skedde i november 

2012 då Israel mobiliserade flera flygattacker mot Gaza efter upprepade raketbeskjutningar in i 

Israel av Hamas. Slutligen inledde Israel en markoffensiv in i Gaza efter upprepade bombningar 

och raketattacker ifrån bägge sidor (Encyclopedia Britannica 2019). 

    Eftersom denna studie undersöker konfliktrapportering måste även begreppet konflikt 

definieras. En konflikt kan vara både politisk, etnisk och religiös. En konflikt definieras i 

Nationalencyklopedin som en motsättning som kräver lösning. Jag kommer att använda mig av 

denna definition eftersom konfliktens bakgrund är så bred och involverar en så stor mängd 

orsaker. I denna definition omfattas både politisk debatt, väpnade krig, religiösa motsättningar 

och politiska demonstrationer. Trots att Israel och Palestina konflikten är och har varit en militär 

konflikt har mängden våld varierat från år till år enligt en rapport publicerad av FNs kontor för 

humanitär rätt (OCHA, 2017). Konflikten utkämpas nu till stor del på ett politiskt plan och därför 

måste en definition som innefattar dessa aspekter tillämpas.   

 



 

3.Forskningsöversikt 

3.1Tidigare forskning 

3.1.1 Fred och krigsjournalistiskt gestaltande 
I nyhetsmediernas bevakning av krig och konflikt har teorin om krigs- och fredsjournalistik 

utgjort en central utgångspunkt inom medieforskning under senare tid. Krigs- och 

fredsjournalistik är en teori som introducerades av den norska medieforskaren Johan Galtung. 

Grundkonceptet i teorin är att nyhetsmediernas rapportering av krig bygger på två typer av 

gestaltningar; krigs- och fredsjournalistik. Genom en krigsjournalistisk vinkel gestaltas konflikter 

som en fotbollsmatch där fokus ligger på truppförflyttningar och strider inom konflikten. 

Fredsjournalistik präglas av en mer pacifistisk ton där fokus ligger på fredsförhandlingar och 

effekten av kriget på den civila befolkningen (Galtung 2003, 117-180).Flera studier som har 

gjorts om ämnet har visat att en av dessa två gestaltningar har varit dominanta i bevakningen av 

konflikter. I en studie av Siraj undersöktes de amerikanska tidningarna The New York Times’ 

och The Washington Posts’ rapportering av det Pakistansk Indiska kriget om Kashmir och 

Himalaya (Siraj 2008). Resultatet av studien visade att krigsjournalistik var mest dominant i 

rapporteringen. Cirka 27% av artiklar hade en krigsjournalistisk vinkel i New York Times och 

25% i Washington Post. Fredsjournalistik var mycket ovanligare, i New York Times förekom 

den i cirka 24% av artiklarna och cirka 16% av Washington Posts artiklar. 

    Resultatet från komparativa studier, exempelvis Strömbäcks och Dimitrovas studie om 

rapporteringen av Irak kriget, visar även att framställningen av konflikter har en nationell 

dimension. Strömbäck och Dimitrova jämförde artiklar skrivna av den svenska tidningen Dagens 

Nyheter och den amerikanska tidningen The New York Times (Strömbäck & Dimitrova 2005, 

399-417). Resultatet av studien visade att The New York Times tenderade att gestalta kriget som 

en militär konflikt, medan DNs artiklar hade en större tendens att gestalta kriget med fokus på 

anti-krigs protesterna som pågick i USA och vem som bar ansvaret för kriget. Times gestaltade 

kriget som en militär konflikt i dubbelt så stor utsträckning som i DN, medan en 

 



anti-krigsgestaltning var dubbelt så vanlig i DNs bevakning som i New York Times. En 

fredsjournalistisk vinkel är alltså mycket vanligare i de svenska nyhetsmediernas bevakning av 

konflikter (Strömbäck & Dimitrova 2005, 399-417). 

3.1.2 Nyhetsmedier i Israel-Palestina konflikten 
 
Israel-Palestina konfliktens långvarighet har gjort att den mycket välbevakad i nyhetsmedier, 

men även inom medievetenskapen har den varit har den studerats mycket. Många studier har 

undersökt nyhetsmediernas bevakning av konflikten i olika länder. I en studie av Han och Rane 

(2011) jämfördes innehållet av två Australienska tidningars bevakning av konflikten med 

allmänhetens åsikt i frågan. Studien tittade på gestaltningen av konflikten och jämförde detta 

resultat med svaren på en nationell online enkätundersökning som skickades till 1021 människor 

runt om Australien. Syftet var att undersöka om de australienska tidningarna skrev från staten 

Palestinas eller Israels perspektiv. Resultatet visade att den australienska allmänheten delade 

många åsikter med det Palestinska perspektivet på konflikten. Analysen av artiklarna visade 

dock inte att någon av perspektiven var med framträdande i de australiensiska tidningarna.  Trots 

att inslag av båda perspektiven fanns i tidningarna syntes inget stöd för att någon av perspektiven 

skulle vara dominanta i bevakningen. Studien visade också att Palestina-Israel konflikten ofta 

gestaltades i termer av en fredsprocess, i den mening att internationella fredsprocesser alltid stod 

i centrum av bevakningen (Han & Rane, 2011). 

    En annan studie gjord av Neureiter (2017) tittade på tre olika nyhetsmediers artiklar om 

konflikten i tre olika länder, Tyskland, USA och Storbritannien. 12 olika tidningar tidningar 

användes, fyra från Tyskland, fem från Storbritannien och tre från USA. Syftet med studien var 

att försöka se vilka former av medial partiskhet som fanns i tidningarnas bevakning av 

konflikten. Resultatet visade att tidningarnas bevakning av konflikten påverkas i stor 

utsträckning av vilken utrikespolitisk relation landet som tidningen verkar i har med Israel, vad 

för politisk inriktning tidningen har och hur landet som tidningen verkar i är uppdelat etniskt, 

mer specifikt hur många judar finns det i landet jämfört med hur många muslimer. Mer liberala 

tidningar var mer benägna att visa Israel i ett mer kritiskt ljus, i länder med större muslimska 

populationer var tidningarna mer benägna att presentera kritiska citat mot Israel och tidningar i 

 



länder med dåliga internationella relationer med Israel var mer benägna att publicera citat som 

var kritiska mot landet. Flera av studiens hypoteser bekräftades men ett par av dem hade ganska 

svaga bevis i materialet. Kopplingen mellan etnisk sammansättning och medial partisk visade sig 

vara statistisk svag men närvarande (Neureiter 2017, 76-79).  

3.2 Teori 

3.2.1 Nyhetsvärdering och Dagordningsteorin 
Den mest centrala teorin i denna uppsats är gestaltningseffekten som ofta kallas för framing på 

engelska. Gestaltningsteorin är ingen självständig teori utan brukar ses som en del av 

dagordningsteorin. För att förstå gestaltningsteorin är därför en föreståelse av dagordningsteorin 

viktig. Dagordningsteorin är en teori som lite förenklat hävdar att nyhetsmedier inte direkt 

påverkar vilka åsikter som konsumenten har men att de istället bestämmer vilka frågor som 

konsumenten ska ha åsikter om (Laughey 2007, 21-23). Det här gör nyhetsmedier genom att ge 

vissa nyheter större utrymme i tidningen, exempelvis genom att rapportera om samma nyheter 

under en längre tid, publicera visa nyheter under noggrant utvalda tillfällen eller genom att 

anlägga särskild betoning på konflikten i en nyhet. Med de här verktygen får nyhetsmedier vissa 

frågor att uppfattas som viktigare än andra och att de kräver ett ställningstagande från 

allmänheten (Laughey 2007, 21-23). 

    Dagordningsteorin brukar sedan delas upp i två delar: priming och framing. Med priming 

menat att utöver att journalister påverkar vilka frågor som anses som viktiga genom 

dagordningen påverkar den också associationer i vår hjärna. Effekten beskrivs av Lars 

Nord(2012) som en psykologisk effekt där tillgängligheten till individuella “minneskluster” 

avgöra vilka frågor som vi anser som viktiga i en politisk debatt. Enligt primingteorin associerar 

vi vissa koncept med andra som samlas ihop i vårt medvetande i så kallade noder(Nord & 

Strömbäck 2012, 109). Ett exempel är att vi ofta associerar Palestina med Hamas, det vill säga 

att dessa närligande koncept utgör en nod i vårt medvetande. Nyhetsmedier påverkar dessa noder 

och vilka koncept som anses tillhöra varandra. 

    Dagordningsteorin visar att vad nyhetsmedier väljer att rapportera om påverkar vad 

konsumenten anser vara viktigt. Det som i sin tur avgör vad nyhetsmedierna rapporterar om 

 



brukar kallas för nyhetsvärdering. Ghersetti (2012) anger fyra olika kriterier som påverkar vad 

som bevakas av nyhetsmedierna. Dessa kriterier är: 

 

1. Närhet, om en händelse sker i närheten av nyhetspubliken som en tidning eller 

nyhetsprogram riktar sig till är det större chans att de kommer att bevaka den händelsen. 

2. Sensation och avvikelser, Händelser som avviker från en etablerad norm kommer att ha 

större chans att bli en nyhet. 

3. Elitcentrering, agerandet av politiska, kulturella och idrottsliga elitpersoner höjer en 

händelses nyhetsvärde. 

4. Förenkling, om en nyhet är lätt att förstå och inte involverar många svårbegripliga 

koncept är det större chans att det blir en nyhet. 

 

    Alla de här kriterierna bidrar till att öka chanserna att en händelse blir till en nyhet. Med närhet 

avses både kulturell, tidsmässig och fysisk närhet till händelsen exempelvis är svenska 

nyhetsmedier mer intresserade av vad som händer i Australien eftersom Australien delar mycket 

av sin kultur med Sverige. På samma sätt är det större chans att en nyhet som har skett nyligen 

får uppmärksamhet i nyhetsmedierna. 

 

3.2.2 Framing  

Denna studie använder sig av kommunikationsforskaren Robert M. Entmans definition av 

begreppet framing. Enligt Entman är framing en process där man “väljer ut enskilda aspekter av 

en upplevd verklighet för att göra dem mer framträdande i en kommunikativ text, för att främja 

en viss problemdefinition, orsakstolkning, moralisk bedömning och/eller föreslagen lösning på 

problemet” (Entman 1993, 109). Mediekonsumenten kan med andra ord påverkas av hur ett 

problem ramas in och vilka perspektiv som presenteras för hen. Eftersom medierna måste välja 

bort viss information för att deras texter ska bli sammanhängande kommer de inte kunna 

framställa en exakt verklighetstrogen bild av vad de väljer att rapportera om. Det här görs delvis 

på grund av aktiva val och delvis genom omedvetna normer inom journalistyrket. Resultatet blir 

 



att vissa perspektiv och världsåskådningar blir mer framträdande i nyhetsmediernas bevakning 

(Nord & Strömbäck 2012, 327). Gestaltning är ofrånkomlig inom kommunikation, oavsett 

medium görs alltid ett val om vad som är relevant att förmedla till konsumenten. 

Kommunikationen kommer därmed alltid, i någon mening, spegla skaparens bild av verkligheten 

(Strömbäck 2014, 114). 

    Gestaltning är ett relevant koncept i denna studies analys av nyckelord i rapporteringen av 

Israel-Palestina konflikten. Om till exempel ett ord som “tvåstatslösning” är mer vanligt 

förekommande i rapporteringen går det att konstatera att denna lösning “gestaltas” som en 

lösning på problemet i större mängd än vad andra gestaltningar gör. Chong och Druckman 

beskriver gestaltning som processen genom vilken en person formar sin uppfattning om en fråga 

(Chong & Druckman 2007, 103-126). När en person ska ta ställning inom en fråga överväger 

hen först möjliga konsekvenser av sitt ställningstagande. Exempelvis om en privatperson ska 

bestämma sig om hen är för eller emot att USAs Israel ambassad förflyttas till Jerusalem 

överväger hen vilka konsekvenser flytten kommer att ha på USAs relation till Israel jämfört med 

de som det kommer att ha på USAs relation till Palestina. De väljer sedan efter hur viktig de 

anser att USAs relation till Israel är ställt mot hur viktig de anser att USAs relation till Palestina 

är. Enligt Chong och Druckman påverkar nyhetsmedier vad ett ställningstagande inom en fråga 

kommer att ha för konsekvenser i läsarens ögon (Chong & Druckman 2007, 103-126). 

3.2.3 Krigs och fredsjournalistik 
 
En annan central teori för denna studie är fredsjournalistik. Teorin bygger på en generell kritik 

mot nyhetsmediers rapportering av konflikter. Enligt Galtung finns det två sätt att bevaka en 

väpnad konflikt, antingen genom krigsjournalistik eller genom fredsjournalistik (Galtung 2003, 

177-180). Krigsjournalistik präglas av att beskriva journalistik som ett nollsummespel med 

vinnare och förlorare där de olika sidorna presenteras som två sidor i en fotbollsmatch. Där målet 

endast är att den egna sidan ska vinna. Den fokuserar på enskilda våldsdåd, dödssiffror och 

skillnader mellan de båda parterna. Fredsjournalistik å andra sidan beskriver krig mer som ett 

globalt problem som måste lösas, med stort fokus på konsekvenserna som kriget har på 

civilbefolkningen (Galtung 2003, 177-180). Teorin har kritiserats för att den hävdar att 

 



journalister bör ge mer uppmärksamhet till fredsförsök för att försöka främja en fredlig lösning 

till globala konflikter. Kritikerna menar bland annat att denna teori medvetet försöker att påverka 

lagstiftning och främja en problemlösning över en annan vilket går emot det journalistiska 

objektivitetsidealet (Lloyn 2007, 1-5). 

    Krigsjournalistiken ska också enligt Lee och Maslog (2005, 311-329) ge större 

uppmärksamhet åt de omedelbart synliga effekterna av krig såsom dödstal och förstörelsen av 

offentlig egendom. En fredsjournalist ska, enligt dem, å andra sidan vara mer intresserad av de 

mindre synliga effekterna av krig, exempelvis personligt och psykologisk trauma och effekten på 

sociala strukturer. Krigsjournalistiken är även mer fokuserad på elitpersoner och skillnader 

mellan de båda sidorna som är involverade i konflikten: kulturella, historiska och etniska (Lee & 

Maslog 2005, 311-329). I denna studie kommer jag däremot inte värdera krigs- eller 

fredsjournalistik som mer moraliskt önskvärt som de har haft i tidigare studier. Krigs- och 

fredsjournalistik skall istället ses som två sätt att gestalta konflikt och krig. Det ena sättet 

utmärks mer av fokus på individuella strider, vinst och förlust medan den andre lägger mer vikt 

på effekter på civila och försök till fred. Jag använder mig av teorin endast som ett sätt att 

betrakta mediers rapportering av krig. I nästa avsnitt diskuteras vilket material studien kommer 

att utgå ifrån samt hur detta material relaterar till undersökningens syfte och frågeställningar. 

4. Material och metod 

4.1 Material 
Materialet som studien kommer att utgå ifrån är texter från Sveriges fyra ledande 

nyhetstidningar: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen. Dessa fyra 

tidningar ligger i fokus eftersom de har störst spridning i Sverige. För att samla in materialet 

används det digitala mediearkiv, retriever (retriever.se). För att ta fram artiklar som berör 

specifikt konflikten användes söktermerna Palestina och Israel i kombination med varandra. De 

här orden måste förekomma i kombination med varandra för att undvika texter som berör andra 

nyheter som Palestina eller Israel har varit med i som inte är relevanta för studiens syfte och som 

kan sänka studiens validitet. Preliminära sökningar gjordes då termerna Israel och Palestina inte 

 



förekom i samma artiklar. Resultatet blev att flera artiklar kom upp som inte hade något med 

Israel-Palestina konflikten att göra. Exempelvis en artikel från Aftonbladet från 2016 som 

handlade om att flera länder, inklusive Israel, hade lättat upp sin drogpolitik. Artiklar som inte 

innehöll både Palestina och Israel i kombination med varandra har därför valts bort, då de inte är 

relevanta till studiens syfte och frågeställningar och uppnår därför inte studiens krav på validitet 

(Johansson 2019, 13). 

    Den kvantitativa delen av undersökningen kommer att utgå ifrån en tidsperiod mellan den 

första januari 2008 fram till den 31 december 2018.  Denna tidsperiod valdes för att staterna 

befann sig i öppen strid med varandra vid flera tillfällen under perioden. Staterna befann sig även 

i fredstillstånd under perioden. Anledningen att studien utgår från en bred tidsperiod är främst för 

att kunna se hur diskursen har förändrats över tid.  

    En vidare avgränsning gäller ledar och opinionsartiklar. Detta eftersom dessa brukar anses fria 

från journalistikens klassiska objektivitetsideal. Här ställs inga krav på att skribenten behöver 

vara mångfacetterad eller opartisk i sin analys av en konflikt. För att öka studiens validitet 

kommer inte heller kulturartiklar inkluderas i urvalet. Efter att en preliminär sökning gjordes 

med hjälp av söktermerna på Retriever visade det sig att kulturartiklar som handlade om böcker 

skrivna om ämnet kom upp i stor mängd. Denna undersöknings främsta syfte är att titta på 

bevakningen av konflikten och inte allehanda kulturella uttryck som berör 

Israel-Palestinakonflikten. Dessa artiklar relaterar inte till studiens syfte eller frågeställningar och 

uppfyller därför inte kravet på validitet (Johansson 2019, 13). Kulturartiklar ses i det här fallet 

som alla artiklar som publiceras i kulturdelen av respektive tidning. Det samma gäller 

sportartiklar som förekommer i sportdelen av respektive tidning. Totalt kommer den första delen 

av studien att utgå ifrån 942 artiklar. 132 artiklar kommer från Aftonbladet, 149 från Expressen, 

296 från SVD och 365 från DN. Rapporteringen i dagspressen är mycket mer frekvent än den i 

kvällspress.  

    Den kvalitativa delen kommer att utgå från ett mindre material än den första eftersom det 

kommer att ta för lång tid att noggrant läsa igenom en så stor mängd material samtidigt som 

materialet från den första delen måste samlas ihop och analyseras. För att granska 

framställningen närmare görs även ett stratifierat slumpmässigt urval av 20 artiklar som kommer 

 



att djupläsas (Hartman 2004, 247). Artiklarna kommer att numreras  kronologiskt. Sedan 

kommer en slumpmässig nummergenerator att generera en siffra för varje år som undersöks som 

beslutar vilken artikel som kommer att användas. Denna del kommer att utgå från fyra artiklar 

från vart annat år som undersöks i den kvantitativa delen. Alltså 2009, 2011, 2013, 2015 och 

2017. En artikel kommer att undersökas för varje tidning som är med i studien. Med andra ord 

kommer totalt 20 artiklar att analyseras. Fem för varje tidning. På detta sätt kan studien stärka sin 

validitet eftersom vi utgår från samma material som den första delen gör(Bengt 2019, 13). Men 

rått material säger inget i sig själv. Det måste analyseras och bearbetas. Hur detta gick till 

framgår i nästa kapitel. 
 

4.2 Metod 
För att besvara denna studiens frågeställningar analyseras studiens resultat med två metoder, en 

kvalitativ och en kvantitativ innehållsanalys. Till hjälp för den kvalitativa inehållsanalysen finns 

det digitala verktyget Nvivo. 

 

4.2.1 Kvantitativ innehållsanalys 
Den kvantitativa innehållsanalysen är ett redskap som används inom medieforskning för att 

kunna sätta numeriska värden på textbaserat material. Syftet med den kvantitativa 

innehållsanalysen är att kvantifiera värden exempelvis genom kodning eller med hjälp av digitala 

verktyg som i denna studie. Metoden är bra för att upptäcka skillnader mellan olika textmaterial 

och för att se kopplingar inom det analyserade materialet (Jane 2003, 56). Exempelvis går det att 

mäta förekomsten av ord med militära konnotationer som angrepp, krig och raketattack i 

förhållande till andra ord och texten som helhet. Metoden skiljer sig från den kvalitativa 

innehållsanalysen som normalt utgår från ett mycket mindre material och som också är mer 

djupdykande i sin analys av textens mening. Den kvantitativa innehållsanalysen är oftast mer 

intresserad av det omedelbart märkbara som kan utläsas inom en text, som exempelvis 

ordfrekvens (Johansson 2019, 194). 

 



    I den här studien använder jag det digitala textverktyget Voyant för att undersöka materialet 

kvantitativt. Voyant är ett digitalt online-baserat verktyg som hjälper forskaren att se mönster i 

stora textmaterial. Genom Voyant kan forskaren bland annat se förekomsten av vanligt 

förekommande ord, ordkombinationer, skillnader mellan korpus samt i vilken kontext orden 

förekommer i. I den här studien kommer jag främst att lägga vikt på ords frekvens, framförallt på 

vanligt förekommande ord som beskriver konflikten, men också på olika ord som 

samförekommer med varandra. För att ta bort ord som inte är relevanta studien kommer jag att 

använda mig av en stopordlista som finns inbyggd i Voyant. Stopordlistan tar bland annat bort 

pronomen och konjunktioner som inte säger något om hur konflikten gestaltas. Stopordlistan har 

även justerats manuellt för att rensa bort metadata som följde med när artiklarna laddades ner 

samt namnet på tidningarna och artiklarnas skribenter, detta för att öka studiens reliabilitet 

(Esaiasson 2017, 198). 

    Den kvantitativa analysen är bra för att ge ett övergripande perspektiv av ett material. En 

nackdel är att alla aspekter inte framkommer genom denna metod. För att komplettera den 

kvantitativa analysen kommer jag därför att mer djupgående läsa igenom ett par artiklar och med 

hjälp av en kvalitativ innehållsanalys få en djupare förståelse av texterna.  

4.2.2 Kvalitativ innehållsanalys 

I den kvalitativa innehållsanalysen går forskaren på djupet i ett textmaterial för att försöka 

utforska texten och utläsa olika teman. I den här undersökningen har den kvalitativa 

innehållsanalysen gjorts i programmet Nvivo. I denna undersökning används den kvalitativa 

metoden för att analysera 20 av artiklarna från de olika tidningarna. Varje artikel kommer att 

granskas noggrant för att hitta eventuella läsbara gestaltningar av konflikten. Den kvalitativa 

ansatsen tar inspiration från Strömbäck och Dimitrovas (2005, 339-479) typologi som består av 

militär konflikt gestaltning, ansvarsutkrävande gestaltning, anti-krigs protest gestaltning och 

förutsägande gestaltning, samt de krigs- och fredsjournalistiska gestaltningarna(Galtungs 

2003,177). Efter en initial läsning av artiklarna noterade jag att gestaltningarna behövde 

modifieras. I en fredsjournalistisk gestaltning inkluderar jag även fredsförhandlingar till skillnad 

från Strömbäck och Dimitrova, då fredsförhandlingar har varit en mycket vanligare händelse i 

 



Israel-Palestina konflikten än i Irakkriget. Krigsjournalistik är en kombination av kategorierna 

“military conflict frame” och “violence of war frame”. Anledningen till att jag kombinerar dem 

är för att båda gestaltningarna faller under det som Galtung kallar krigsjournalistik. Jag tog bort 

“self referential frame”, “responsibility frame” och “diagnostic frame”. “Self referential frame” 

tog jag bort då jag till skillnad från Strömbäck och Dimitrova jag inte använder mig av 

opinionsartiklarna som i större utsträckning refererar till andra medier än nyhetsartiklar, 

detsamma gäller “responsibility frame. Slutligen har jag inte med “diagnostic frame” då  jag inte 

märkte att denna förekom i någon större utsträckning när jag gjorde en preliminär sökning. Jag 

komplementerar även studien med den etniska gestaltningen då jag efter en preliminär sökning 

upptäckte att frågor om etnicitet diskuterades i flera debattartiklar om Israel-Palestina konflikten. 

Bland annat pekades konflikten ut som en anledning till antisemitism (Hökmark 2018, 6). 

    Hur jag tolkar gestaltningarna kommer till stor del bero på vilka delar av konflikten och 

händelser som får stå i centrum i de olika artiklarna. Exempelvis om en artikel handlar om 

fredsförhandlingar mellan länder kommer jag att tolka det här som en fredsjournalistisk 

gestaltning. Om fokus läggs på ett läger för krigsflyktingar kommer jag att tolka det som en 

gestaltning med fokus på effekten på civila. Jag kommer därefter att tolka dessa meningar så att 

jag sedan kan se hur ofta gestaltningarna förekommer inom en text. Det modifierade ramverket 

som till stor del är baserat på tidigare forskning, men också modifierat genom att beakta 

empiriska förekomsten kan sammanfattas i fem distinkta kategorier: fredsjournalistisk 

gestaltning, krigsjournalistisk gestaltning, etnisk gestaltning, internationell politisk gestaltning 

och gestaltning med fokus på effekten på civila.  

    Självfallet kan det finnas flera gestaltningar i en artikel. Det kan till och med finnas flera 

gestaltningar i en mening. I dessa fall kommer jag att koda dem som flera olika gestaltningar. 

Exempelvis om en artikel handlar om hur ett terroristattentat påverkar fredsförhandlingar kan det 

ses som både fredsjournalistik och krigsjournalistik. Om en artikel exempelvis innehåller en 

mening “Premiärminister Benjamin Netanyahu har uttryckt villighet att öppna upp samtal med 

Palestinierna” kommer denna mening att kodas med både en elitfokuserad och en 

fredsjournalistisk gestaltning eftersom både en elitperson och en fredsförhandling är i fokus. Jag 

 



kommer med andra ord inte fokusera så mycket på språkbruk utan istället fokusera på vilka 

aspekter av konflikten artiklarna handlar om.  

4.2.3 Metoddiskussion 

Anledningen till att denna studie använder sig av en kvantitativ och en kvalitativ metod är för att 

både kunna se generella och specifika mönster i materialet. Den kvalitativa metoden har en 

tendens att sakna generaliserbarhet eftersom den utgår från ett ganska begränsat stickprov. Den 

kvantitativa metoden är å andra sidan mer generaliserbar men kan riskera att bli intetsägande 

eftersom den utgår ifrån det som är tydligt läsbart i texterna och inte deras djupare mening 

(Larsson 2000, 113). Den kvalitativa metoden har lägre reliabilitet än den kvantitativa eftersom 

den baserar sig på subjektiva bedömningar från studiens författare (Stokes 2003, 58). 

Bedömningar som kanske skulle te sig annorlunda om en annan författare skulle analysera 

artiklarna. Eftersom jag noggrant har förklarat min tolkningsprocess i metodkapitlet blir det 

enklare för andra forskare att göra samma bedömningar av materialet som jag gjorde vilket 

stärker reliabiliteten (Johansson 2019, 13). Det här kompletteras av den kvantitativa delen av 

denna studie som inte i samma utsträckning är baserad på tolkningar, istället används vanligt 

förekommande ord och ordkombinationer. Med hjälp av den kvalitativa metoden kan vi säga mer 

om vårt kvantitativa resultat och urskilja mer komplexa relationer mellan gestaltningarna. 

    Inom forskning är det även viktigt att vara säker på att undersökningen i fråga uppnår kravet 

på validitet. Alltså att studien undersöker det den säger att den undersöker (Johansson 2019, 13). 

Syftet med denna studie är att undersöka fyra svenska tidningars rapportering av Palestina-Israel 

konflikten. Eftersom studien utgår ifrån dessa tidningars rapportering och undersöker dem över 

en längre tidsperiod går det att säga att den uppnår validitet. Eftersom att materialet består av 

artiklar där Palestina och Israel nämns måste artiklarna i fråga handla om de båda staternas 

förhållande till varandra, vilket under den perioden som studien undersöker har karaktäriserats av 

militär och politisk konflikt. Studien uppfyller med andra ord kravet på validitet. 

  

 



 

5. Resultat och Analys 

5.1 Fredsjournalistisk gestaltning 
 

Den fredsjournalistiska gestaltningen utmärks av ett större fokus på möjligheter till fred och 

mindre fokus till de våldsammare delarna av en konflikt. Exempelvis fredssamtal, fredsprotester 

och deskalering av konflikter. Här är målet för texternas aktörer att försöka sätta stopp för krig 

och våld mellan parterna i en konflikt. Det första ordet med fredskonotationer är ordet fred som 

är det 25e vanligaste ordet och förekommer 456 gånger i artiklarna.  I den kvalitativa delen av 

undersökningen var den fredsjournalistiska gestaltningen en av de vanligaste förekommande. 

Utav de 20 artiklar som undersöktes förekom fredsgestaltningen i 14 av dem. 
 

Tabell 1: Ord som är vanligt förekommande med ordet fred*. 

Ord som förekommer med 

ordet fred*: Dagspress: Kvällspress: 

Både kvälls och 

dagspress: 

Israel 459 154 613 

Palestina 218 88 306 

Abbas 149 24 173 

Trump 86 21 107 

USA 151 23 174 

Mellanöstern 63 36 99 

Sverige 69 36 105 

Total 1195 382 1577 

 

 



   Ordet fred förekommer i stor utsträckning med bland annat orden Palestina och Israel. Även 

stora internationella aktörer såsom USA förekommer ofta tillsammans med ordet fred. Ordet 

USA förekommer exempelvis 32 gånger tillsammans med ordet fred hela korpuset. Det här beror 

troligtvis på att dessa länder och organisationer har haft en aktiv roll i att försöka medla fred 

mellan Israel och Palestina. Många namn på högt uppsatta politiker som Abbas och Trump 

förekommer i tillsammans med ordet fred. 

    Förekomsten av namnen på elitpersoner tillsammans med ordet fred antyder att freds- och 

elitpersonsgestaltningen är vanliga tillsammans. Det här visar också det kvalitativa materialet. Så 

många som tolv artiklar i det kvalitativa materialet innehöll både fredsgestaltningen och 

elitperson gestaltningen.  Ett exempel av det här förekom i en artikel ur Aftonbladet från 2011. I 

artikeln beskrivs den roll som Egypten och dess ledare Hossni Mubarak hade i att få staten 

Palestinas ledare, Yassir Arafat, att gå med på ett fredsavtal med Israel (Cantwell, 2011).  

 

“Egypten spelade en viktig roll som påtryckare på palestiniernas ledare 

Yassir Arafat för att få honom att gå med på ett fredsavtal med israelerna.”  

 

    I det här citatet ser vi hur elitpersoners strävan efter fred får stå i centrum av konflikten. 

Egypten och Hossni Mubarak presenteras som anledningen till att palestinierna vädjar efter fred, 

inte palestiniernas eget beslutsfattande. 

    Enligt Galtung ska fredsjournalistik både ha fokus på fredsprocesser, möjligheter till fred, 

effekten av kriget på individuella samt “människor som skapar fred” (Galtung 2003, 177-180). I 

praktiken verkar detta inte vara fallet, fredsprocesser och möjligheter till fred sker utan fokus på 

civila, istället är politikerna och regenter huvudpersonerna. Artiklarna är skrivna med en 

fredsbejakande gestaltning samtidigt som denna fred beskrivs ligga i händerna på högt uppsatta 

makthavare. Ett  modernt exempel kommer ur en artikel från Expressen 2013. I artikeln ges 

USAs dåvarande president, Barack Obama, en fredsmedlande roll mellan staterna Israel och 

Palestina. 

 

 



“Allt för många amerikanska presidenter har blivit brända när de försökt mäkla 

fred mellan de bittra fienderna – och Obama har hittills hållit sig utanför. – USA 

kan inte vara mera angeläget om fred än vad parterna själva är, brukar han säga. 

Men på onsdag dyker han trots allt upp i Jerusalem. Nu kan han agera från en 

styrkeposition. Som omvald president är han en segrare som – om han vill – kan 

ta initiativ i Mellanöstern utan att behöva snegla på nästa val.” (Lapidus 2013) 
 

    I citatet syns att Obamas besök till Jerusalem inte beskrivs som ett vanligt besök till en allierad 

stat. Besöket tjänar ett syfte av att skapa varande fred mellan staterna Israel och Palestina. Det 

förväntas av Barack Obama att han ska ta initiativet att försöka förhindra krig mellan de två 

länderna. Texten hänvisar till en tradition hos amerikanska presidenter att agera i en 

fredsmäklande roll och antagandet blir att han ska följa i dessa presidenters fotspår. Redan i 

rubriken, “Obama landar utan fredsplan”, kan vi se att Obamas brist på en fredsplan ses som 

något onormalt och något som han förväntas att ha. Artikeln nämner inte vad Israels ledare har 

för plan för att förhindra krig i Palestina utan detta blir istället något som förväntas av en 

elitperson från ett land som står utanför konflikten. 

 

 



Tabell 2: Förekomsten av ordet fred i alla tidningar 2008-2018.

 

 

    I det kvantitativa materialet varierar användningen av ord som kan kopplas till 

fredsgestaltningen. Förekomsten av ordet fred är högt år 2008 med 55 förekomster och sjunker 

sedan i mitten av perioden och ökar i slutet av perioden. En möjlig anledning till att förekomsten 

är högre i början av perioden är det så kallade Gazakriget som pågick mellan 2008-2009.  Under 

åren 2015 och 2016, när en stor våldsvåg svepte över Palestina, förekom fred 66 respektive 47 

gånger i materialet. Användningen av ordet fred är därför delvis kopplat till om parterna i 

konflikten befinner sig i strid med varandra eller inte. En artikel skriven under 2015 handlar just 

om hur årets våldsvåg har påverkat staden Bethlehem och hur dess borgmästare vädjar efter fred 

mellan Israel och staten Palestina. 

 

“Stadens borgmästare Vera Baboun framför en passionerad vädjan om fred när 

hon talar med oss i stadshuset vid torget. - Läget är mycket kritiskt i Palestina, 

fred och rättvisa är långt borta. Vi är en palestinsk stad med martyrer, skadade 

människor, murar, förlorad värdighet, fattigdom och 22 procents arbetslöshet, 

 



säger borgmästaren. - Från julens huvudstad, från fredens stad sänder vi en vädjan 

om fred för att hålla Betlehems stjärna lysande, säger hon.”(Lapidus 2015) 

 

    I citatet syns hur Bethlehems borgmästare vädjar efter fred mellan parterna efter att mängden 

våldsdåd mellan israeler och palestinier har ökat det senaste året. Borgmästarens vädjan är 

centralt i artikeln och fokus ligger på hennes försök skapa fred istället för våldet mellan de två 

länderna. Bakgrunden till borgmästarens vädjan beskrivs vara den stora våldsvågen. Det går att 

argumentera att denna artikel hellre bör ses som krigsjournalistik då den uppfyller Galtungs 

beskrivning av krigsjournalistik eftersom den endast är intresserad av fred vid ett tillfälle då de 

båda sidorna befinner sig i krig. Däremot skiljer sig artikeln samtidigt från hans beskrivning då 

personen som vädjar efter fred knappast kan ses som en elitperson samtidigt som att fokusen på 

fred definitiv är genomgående genom hela artikeln. 

    Ordet fred förekom även under tider av fred men då i mindre utsträckning. Som exempel 

pågick inget öppet krig mellan staten Palestina och Israel under året 2011 men ändå förekom 

rapportering om fredssamtal och möjligheter till en lösning av konflikten i en artikel ur DN. I 

artikeln “Färre kärnvapen när startavtal inleds idag” från februari 2011 diskuteras fredssamtal 

mellan Israel, staten Palestina och den så kallade “Mellanösternkvartetten” trots att inget krig 

pågick under denna tidpunkt.  

 

“Under konferensen kommer den så kallade Mellanösternkvartetten (FN, EU, 

USA och Ryssland) att träffas för att diskutera fredsprocessen mellan Israel och 

Palestina.” 

 

    Det går att se att den här artikeln matchar en beskrivning av fredsjournalistik. Det här går att 

se eftersom Galtung (2003, 177-180) hävdade att fredsjournalistik är intresserad av fred både 

under tillfällen av krig och vid tillfällen av fred i syfte att förhindra att krig bryter ut, vilket 

denna artikel gör. Det visar även på en komplexitet i konflikten då parterna kan avstå från att 

kriga med varandra men fortfarande inte befinna sig i fred med varandra. Freden i Palestina ses 

då inte som stabil utan är något som måste bevaras. 

 



    Det kvalitativa materialet verkar också indikera att både dags- och kvällspressen diskuterar 

fred i ungefär samma utsträckning. Inom dagspress är fred det 29e mest använda ordet med 310 

instanser av ordet fred i textmaterialet. Inom kvällspressen ligger ordet på 28e plats med 146 

instanser. 

 

5.2 Krigsjournalistisk gestaltning 

Den krigsjournalistiska gestaltningen lägger större fokus på de våldsamma effekterna av krig. 

Jag tolkar den som en gestaltning som inte är intresserad av hur stabil fred ska uppnås. Här får 

dödstal, truppförflytningar och individuella attacker stå i fokus. Ord som är kopplade till denna 

gestaltning är inte särskilt vanligt i korpuset. Ordet kriget hamnar på 58e plats bland vanligt 

förekommande ord med den relativt 297 förekomster. 

    I en artikel med rubriken “Två veckor - 292 döda” visar ganska väl hur en krigsgestaltning 

kunde se ut. Artikeln är en genomgång dag för dag två veckor efter utbrottet av Gazakriget,. 

Artikeln beskriver noggrant och i detalj hur många som har dött, hur attackerna har framförts och 

vem de har framförts av. 

 

“December 2008 startade det som kallas den tredje intifadan. Flera civila 

byggnader exploderar inne i Gaza. Sex moskéer sprängs, och en klinik 

likaså. Läkaren Mads Gilbert, som jobbar på Shifasjukhuset, är förtvivlad. 

- En femtedel av alla som kommer hit är skadade kvinnor och barn, säger 

han.”(Bergfeldt, 2009) 

 

    I citatet ser vi hur fokus ligger på förstörelsen och antalet döda och skadade. Visserligen ligger 

fokus även delvis på effekten på civila men de civila namnges eller intervjuas inte i texten utan 

beskrivs istället i siffror som andelar av dödstalet. Enligt Lee och Maslog (2005, 311-329) ska 

krigsjournalistiken ha mer fokus på de fysiska och våldsamma aspekterna av krig, aspekter som 

är tydligt framskrivna här.  

 



    En av de stora skillnaderna mellan den krigsjournalistiska gestaltningen och andra 

gestaltningar är att konflikten oftast beskrivs i abstrakta termer, med ett avlägset perspektiv och 

opersonlig. Enligt Lee och Maslog(2005) beskrev krigsjournalistiken krig som en tävling mellan 

två länder där målet var att vinna kriget. I en artikel från Svenska Dagbladet ser vi hur 

Gazakriget 2014 ses som en stor militär förlust för Israel och beskrivs i abstrakta termer: 

 

“Hittills har över 570 palestinier, 25 israeliska soldater samt två civila israeler fått 

sätta livet till sedan offensiven tog fart för två veckor sedan. För Israels del är det 

den största militära förlusten sedan kriget i Libanon 2006. Dessutom har USA:s 

utrikesdepartement meddelat att två amerikaner, som stred för den israeliska 

militären, har dödats i strider i Gaza, rapporterar TT.” (Nyman, Majlard, 2014) 

 

    Här karaktäriseras kriget som ett spel där dödstal kan liknas vid antal mål i en fotbollsmatch. 

Att Israelerna har förlorat många soldater ses som att förlora matchen. Beskrivningen av 

konflikten är också opersonlig. Läsaren får inte veta varken hur soldaterna eller de civila som är 

involverade i konflikten har påverkats utöver att ett antal har fått sätta livet till. Deras historier 

utforskas inte utöver det faktum att de dog som konsekvens av kriget.  

Ett annat exempel av den krigsjournalistiska gestaltningen kommer i en artikel ur Aftonbladet 

som berättar om hur en militär ledare för Hamas dödades av ett israeliskt angrepp. 

 

“Upptrappningen i Palestinakonflikten kom när israeliskt bombflyg sprängde en 

bil. I fordonet satt Hamas militärchef Ahmed Jabari, 46. I explosionen dog även 

fyra civila och flera skadades, bland annat en liten pojke som fick svåra 

brännskador, skriver BBC. Attacken kom efter flera dagar av missil och granat 

angrepp mellan Hamas och Israel.”(Eriksson 2012) 

 

    I artikeln sätts den militära delen av konflikten i fokus. Här beskrivs i detalj hur attacken gick 

till och vad för vapen som användes. Den enda personen som nämns vid namn av de som dör är 

en militär ledare. Läsaren får visserligen delvis veta hur de civila påverkas men igen är 

 



beskrivningen opersonlig och fokus ligger på de våldsamma konsekvenserna alltså hur många 

som har dött och om de har skadats och inte på de mer psykologiska konsekvenserna som 

psykologiskt trauma. 

    Ordet kriget förekommer med många ord som är vanligt förekommande överlag i 

textmaterialet. Ord som Palestina och Israel. Intressant nog så är också orden Irak, Syrien och 

1948 vanligt förekommande med ordet kriget. Eftersom 1948 är året då kriget mellan staterna 

Israel och Palestina bröt ut, visar det här att tidningarna bitvis pratar om kriget i en historisk och 

global kontext.  Ett exempel kommer ur artikeln “Från periferi till brännpunkt”(Hammargren 

2008). Artikeln handlar om en palestinsk flykting efter utbrottet av det första kriget mellan Israel 

och Palestina. Redan i ingressen går det att se det historiska perspektivet i texten:  

 

“I januari 1949, i slutfasen av det första arabisk-israeliska kriget, ryckte israeliska 

styrkor norrut genom Negevöknen mot Medelhavskusten i riktning mot Gaza 

stad. I området befann sig den egyptiska expeditionsarmé som trängt in i landet 

våren 1948 samt två hundra tusen palestinska flyktingar, som drivits bort eller 

flytt från sina hem i stridszoner längre norrut. ”(Hammargren, 2008)  

 

    I citatet går det att se att artikeln fokuserar på våldsdåd fast med en historisk kontext. Kriget 

mellan araber och israeler står i fokus. Truppförflyttningar är en stark indikator på en 

krigsjournalistisk gestaltning. Här nämns hur israeliska styrkor rörde sig i det arab-israeliska 

kriget, samt hur palestinier fördrevs från sina hem av israeliska trupper. Här ligger effekten på 

civila i fokus så det skulle gå att argumentera att detta utgör en civilgestaltning istället för en 

krigsgestaltning. Anledningen till att detta utgör en krigsgestaltning och inte en civilgestaltning 

är att perspektivet är mycket bredare i denna gestaltning. De civilas liv sätts inte i fokus, istället 

blir beskrivningen av deras problem avlägset och opersonligt. Texten beskriver inte hur livet som 

flykting är, vad flyktingarna tycker och känner om det som händer dem, läsaren får inte veta 

namnen på flyktingarna eller vad som hände med dem efter de flydde norrut. Läsaren får endast 

veta att de var tvungna att fly från där de bodde som en effekt av kriget. 

 

  

 



 

Tabell 3: Förekomsten av ordet krig över tid i dags- och kvällspress. 

Förekomsten av ordet krig: Dagspress: Kvällspress: 

Både dags och 

kvällspress: 

2008 17 2 19 

2009 17 30 47 

2010 4 5 9 

2011 14 5 19 

2012 16 16 32 

2013 5 5 10 

2014 35 10 45 

2015 13 27 40 

2016 29 19 48 

2017 2 5 7 

2018 17 4 21 

Total 169 128 297 

 

Användningen av ordet kriget ökar under tillfällen då Israel och Palestina befinner sig i öppet 

krig med varandra. Bland annat 2009 då första Gazakriget pågick. Det är också mycket vanligare 

förekommande i kvällspressen jämfört med dagspressen  

 

    Användningen av ordet kriget är starkt kopplat till om parterna befinner sig i krig eller inte. 

Under bägge Gazakrigen ökar användningen av ordet till 47 användningar 2009 och 45 2014, 

och rapporteringen av konflikten ökar överlag när de två staterna krigar mot varandra. 2015 då 

en våg av våldsdåd svepte över regionen utgjordes artiklarna av runt 101000 ord medan under 

2011 när båda sidorna befann sig i fred med varandra utgjordes det av runt 42 000 ord. 

 



    Det finns vissa skillnader mellan kvällspressens och dagspressens användning av ordet kriget. 

Ordet kriget kommer dubbelt så högt upp bland vanligt förekommande ord i kvällspressen 

jämfört med dagspressen. I kvällspressen kommer ordet på 40e plats med 128 förekomster 

medan den hamnar på 87e plats i dagspressen med 169 användningar. Ordet “döda” förekommer 

också i större utsträckning i kvällspressen, vilket är ett ord som knappt kommer upp i 

dagspressen. I kvällspressen förekommer ordet 129 gånger medan det bara förekommer 83 

gånger i dagspressen, kvällspressen verkar alltså något mer benägna om att prata om konflikten i 

termer av att någon eller några har dött. 

5.3 Etnisk gestaltning 
 
Israel-Palestina konflikten är en konflikt mellan två stater men det är också en konflikt mellan 

två folkslag. Den här gestaltningen utmärks av att frågor om antisemitism, etnicitet och rasism 

uppmärksammas inom konflikten mellan staterna Israel och Palestina i de svenska tidningarna. 

Jag tolkar den som en gestaltning där frågor om rasism och antisemitism får ligga i fokus. 

Ord relaterade till etnicitet var överlag inte så vanligt förekommande i materialet. Ordet araber 

kommer så långt ner som på 711e plats bland de vanligaste förekommande orden med 64 

förekomster. Ett ord med starkt etniska konnotationer var ordet judiska som förekom 322 gånger 

i texterna och som var det 30e vanligaste förekommande ordet. Konflikten som en etnisk konflikt 

förekom i tre artiklar av de kvalitativt analyserade artiklarna. Ett exempel på hur den etniska 

gestaltningen kunde se ut kommer ur en artikel i Aftonbladet från april 2013. Artikeln “bjöd in 

en antisemit till middag” handlar om hur den svenska organisation Islamiska förbundet bjöd in 

Azzam Tamimi till deras muslimska familjedagar:  

 

“Även ideologen Azzam Tamimi medverkar. Han har enligt tidskriften 

Expo påstått att Israel är en cancer. 2004 glorifierade han 

självmordsbombare i Palestina”(Forsberg, Kerpner 2013) 

 

    I den här texten sätts konflikten in i en antisemitisk kontext där fokus ligger på israeler och 

arabers etniska skillnader. I den här artikeln ligger fokus inte på Israel-Palestina konflikten där 

 



denna konflikts etniska aspekter förklar. Artikeln handlar istället om hur konflikten mellan 

israeler och palestinier påverkar livet i tidningens hemland, Sverige. Azzam Tamimi skrivs i 

texten fram som en antisemit och signalerar att konflikten även har en etnisk dimension. 

Användningen av ord som jude, judiska, judinna osv verkar öka under periodens gång, både i 

antalet förekomster och antal förekomster i relation till textens storlek. Under 2008 förekommer 

sådana uttryck 104 gånger medan den ligger på 146 användningar år 2018 i slutet av perioden. 

2016 hamnar orden på 22a plats bland vanligast förekommande ord medan de under 2017 och 

2018 hamnar på 12e och 6e plats för respektive år.  Det här kan indikerar att frågor rörande 

etnicitet får mer plats i diskursen kring Israel och Palestina. En anledning till detta kan vara att 

diskussionen om antisemitism har blivit större och att Palestina-Israel konflikten visas som en 

del i denna diskussion. I en av artiklarna syns detta tydligt då artikeln utspelar sig i Sverige men 

berör bland annat konflikten mellan Israel och staten Palestina. 

 

“Det är inga extremister som skriker judehora, judejävel och heilar mot henne i 

korridoren. De är vanliga ungdomar med arabiskt ursprung som kopplar hennes 

judiska identitet till konflikten mellan Palestina och Israel”(Trus, 2018) 

 

    I citatet ser vi att även i slutet av perioden framställs konflikten mellan Israel och 

Palestina som en anledning till antisemitismen i Sverige. Hatet som riktas mot kvinnan i 

texten beskrivs som en produkt av Israel-Palestina konflikten. Ungdomarnas arabiska 

ursprung noteras vilket kopplas till konflikten mellan Israel och staten Palestina. 

Antisemitismen som kvinnan får utstå får alltså en stark koppling till konflikten mellan 

palestinier och israeler.  

 



Tabell 4: Förekomsten av ord som börjar med arab* och jud* mellan 2008 och 2018 

Ord som börjar med arab* och 

jud* Dagspress: Kvällspress: 

Både dags- och 

kvällspress 

2008 205 14 219 

2009 64 49 113 

2010 93 13 106 

2011 115 26 141 

2012 52 88 140 

2013 45 66 111 

2014 165 28 193 

2015 147 131 278 

2016 88 29 117 

2017 75 82 157 

2018 137 62 199 

Total 1186 588 1774 

 

Användningen av ord som kan kopplas till en etnisk gestaltning som judinna, arab och 

jude varierar mycket i kvällspressen men är ändå på väg uppåt medan dagspressens 

användning av dessa ord främst ökar i samband med perioder då bevakningen av 

konflikten är hög. Generellt är användningen av dessa ord som störst i mitten och i slutet 

av perioden. 

 

    Användningen av ord kopplade till etnicitet är lite vanligare i kvällspressens artiklar 

om Israel-Palestina konflikten än i dagspressens. Det första ordet med etniska 

konnotationer som dyker upp i både dagspressens bevakning är ordet judiska som hamnar 

på 52 plats och ordet judar som hamnar på 30 plats i kvällspressen. Ordet judiska 

 



förekommer 215 gånger i dagspressen och ordet judar förekommer 142 gånger i 

kvällspressen. 

    Kvällspressens användning av ord som jude, judiska, judina etc verkar även öka i slutet 

av perioden. 2008 förekommer sådana ord endast 5 gånger medan den förekommer 61 

gånger 2018. Samma mönster syns inte i dagspressen. Här ökar orden istället i samband 

med att bevakningen av konflikten ökar. 2014 och 2010 då konflikten var välbevakad är 

dessa uttryck också välanvända. 

5.4 Internationell gestaltning 
Den internationella gestaltningen är en gestaltning som lägger fokus på interaktioner mellan 

stadsstater och internationella aktörer såsom FN och EU. Jag tolkar det som en gestaltning där 

förhandlingar mellan länder och aktörer som inte är Israel eller staten Palestina får ta stor plats. 

Enligt Entmans (1993, 109) definition av gestaltningsteorin främjar en gestaltning en 

orsakstolkning och/eller en förslagen lösning på problemet. I den internationella gestaltningen är 

orsaken till konflikten agerandet av internationella aktörer och det är hos dem som lösningen på 

problemet tycks ligga. 

 

Tabell 5: Förekomsten av namn på internationella aktörer i texterna 

Förekomsten av namn på internationella 

aktörer: Dagspress: Kvällspress: 

Både dags och 

kvällspress 

USA 910 222 1132 

Sverige 723 573 1296 

FN 642 148 790 

EU 475 111 585 

Total 2750 1054 3804 

 

    Namnen på många stora internationella aktörer utgör en stor del av de top tio vanligaste 

förekommande orden i korpuset. De vanligaste förekommande orden med söktermerna Israel och 

 



Palestina, indikerar att konflikten ofta gestaltas som ett internationellt politiskt spel. I alla 

tidningar som bevakades kom internationella aktörers namn upp tillsammans med Israel och 

Palestina. I alla tidningar var även orden erkännande och stat vanligt förekommande med 

söktermen Palestina, 126 och 87 förekomster tillsammans med termen för respektive ord. Stat 

förekom. Vilket visar att frågan om Palestinas legitimitet som stat läggs högt upp på agendan. 

    Vid en kvalitativ läsning av materialet bekräftas många av de slutsatser som gjordes utifrån det 

kvantitativa materialet. Agerandet av internationella aktörer är centralt i den svenska pressens 

bevakning av konflikten. Ansvaret för att lösa konflikten sägs inte ligga på de olika parterna 

inom konflikten utan istället på det internationella samfundet och diverse internationella 

makthavare. Den Internationella gestaltningen av konflikten var också en av de vanligaste i det 

kvalitativa materialet. Konflikten med en internationell gestaltning förekom i 13 av de 20 artiklar 

som undersöktes. I artikeln “Obama vill ha samtal - inte medlemskap - för Palestina” går det att 

se hur den här gestaltningen kunde ta sig uttryck. 

 

“Nu kämpar amerikanske presidenten Barack Obama för att undvika att 

situationen (att Palestin ansöker om medlemskap i FN) uppstår och i stället få i 

gång fredssamtal. USA menar att ett medlemskap leder till låsningar i 

fredsprocessen med Israel.” (Andersson, 2011) 

 

    I det här citatet ser vi att staten Palestinas medlemskap i FN står i centrum för konflikten 

mellan staterna Israel och Palestina. Internationella aktörer utöver staten Palestina och Israeler är 

här centrala i konflikten. I artikeln skrivs Obama fram som en huvudperson och som en aktör 

som kan ha en stark påverkan på utgången av konflikten mellan staterna Palestina och Israel. 

Det är också värt att notera konfliktens internationella prägel genom de möjliga negativa 

konsekvenserna som följer upptagningen av staten Palestina i det internationella samfundet 

genom ett medlemskap i FN. 

    Att legitimera staten Palestina som en stat i det internationella samfundet på detta sätt förstås 

paradoxalt nog som ett hot mot en annan stat, Israel. Det här visar konfliktens komplexa och 

internationella dimension. 

 



    Många av de vanligaste förekommande orden i artiklarna korrelerar med många namn på 

elitpersoner. Ordet Abbas är exempelvis vanligt tillsammans med ordet FN. Det här indikerar att 

elitpersoner får stort utrymme i tidningarnas bevakning av konflikten. I artikeln “inget ursäktar 

antisemitismen” intervjuas utrikesminister Margot Wallström och förklarar bland annat hennes 

roll i konflikten. 

 

“En annan stor fråga är den mångåriga konflikten mellan Israel och Palestina som 

fått ny fyr på brasan efter att Donald Trump erkänt Jerusalem som israelisk 

huvudstad 

-Vi har en helt samstämmig syn i EU-kretsen om att det inte var till hjälp i 

fredsprocessen i Mellanöstern, säger Wallström.” (Holmqvist, 2017) 

 

    I detta citatet får två internationella elitpersoner ta stor plats i konflikten mellan 

staterna Israel och Palestina. Deras beslut framställs som av störst vikt för hur konflikten 

kommer att utspela sig. Wallström, en elitperson, får uttala sig utifrån agerandet av en 

annan elitperson, Donald Trump. Dessa två internationella politiker hamnar i förgrunden 

medan Israels och staten Palestinas agerande trycks in i bakgrunden. Här får inte Israel 

eller statens Palestinas ledare stå i fokus utan det är specifikt elitpersoner som kommer 

från länder utanför Palestina området. I den internationella gestaltningen är elitpersonerna 

främst politiker, men det förekommer även andra aktörer. Ett exempel kommer ur 

artikeln “Påpassad påve undvek klavertramp” som handlar om ett besök som påven gör 

till Jesrusalem och Palestina området: 

 

“Efteråt rådgjorde påven i Nasarets Bebådelsekyrka med Israels 

premiärminister Benjamin Netanyahu. Under samtalet tog påven avstånd 

från den iranske presidentens hotelser om att utplåna Israel.” (Shachar, 

2009) 

 

 



    I det här citatet kan vi se att påven, en religiös auktoritet och elitperson, får sin 

röst hörd och spelar en aktiv roll i internationell politik tillsammans med en annan 

politisk elitperson, Benjamin Netanyahu. Israels relation till andra internationella 

aktörer, Iran, ställs centralt i konflikten. Påven är ingen politisk aktör men trots 

det framstår som en viktig spelare i konflikten i detta citat. 

 

Tabell 6: Förekomsten av ordet USA och Sverige över tid.

 

Användningen av namnen på internationella aktörer ökar i samband med stora 

mediala händelser. Exempelvis Palestinas ansökan om medlemskap i FN 2011 

och Sveriges erkännande av Palestina som stat 2014. 

 

    Användningen av namnen på internationella aktörer ökar i samband med stora 

mediala händelser under den bevakade perioden. Ett exempel är att användningen 

av ordet Sverige ökar under 2014 vilket var året då Sverige officiellt erkände 

Palestina som stat. Både den råa och den relativa frekvensen ökar under denna 

period. Den råa frekvensen går från 39 förekomster 2013 till 270 förekomster 

 



2014. Ett annat exempel är att användningen av ordet USA går upp runt mitten av 

perioden, från 61 förekomster 2010 till 150 förekomster 2011. Det var under detta 

år som Palestina ansökte om medlemskap i FN, vilket var något som USA ställde 

sig starkt emot. Det blir då förståeligt att användningen av termen USA ökar i 

nyhetsmediernas bevakning eftersom de spelar en central roll i denna mediala 

händelse. 

    Det finns också skillnader i kvällspressens och dagspressens användning av ord 

som är förknippade med den här gestaltningen (se tabell 5). Exempelvis var tre av 

de top tio vanligaste förekommande orden förknippade med internationell politik i 

dagspressens artiklar. I kvällspressens artiklar var det endast två ord av de topp tio 

vanligaste förekommande orden kopplade till internationell politik. I 

kvällspressen var detta Sverige med 573 förekomster och USA med 222 

förekomster. I dagspressen var det USA med 910 förekomster, Sverige med 723 

förekomster och FN med 642 förekomster.  

 

5.5 Civil gestaltning 

Gestaltningen med fokus på effekten på civila är en gestaltning där enskillda människors 

upplevelser inom den civilsamhället är i fokus. Denna gestaltning består alltså av artiklar och 

reportage där civilas berättelser kring konflikten presenteras. Till skillnad från fredsgestaltningen 

utforskas här även effekterna av våldsdåd. Ett exempel är artikeln “Flyktinglägret blev hans hem 

efter den stora katastrofen” i artikeln utforskas ödet av Jamil Ismael Hamad, en palestinsk man 

som blev flykting efter kriget mellan staterna Palestina och Israel 1948.  

 

“Jamil Hamad berättar: - Jag såg min bror bli bakbunden och få en ögonbindel på 

sig. Han radades upp tillsamans med andra mot en vägg. 74 män sköts ihjäl av en 

ensam soldat med ett maskingevär. Han härmar ljudet av skottsalvorna: ratatatata. 

- Jag blev åsyna vittne till allt detta säger han och sätter ett pekfinger under ögat 

 



för att understryka hur detta skakande ögonblick för alltid etsat sig fast i hans 

minne.” (Hammargren, 2008) 

 

    I citatet ser vi hur Jamil påverkas av Israels självständighetskrig. Enligt Galtungs normativa 

synsätt fokuserar den fredsjournalistiska gestaltningen på de osynliga effekterna av krig, såsom 

psykologisk trauma, medan krigsjournalistiken fokuserar mer på de synliga, såsom dödade och 

skadade. I denna artikel syns däremot både de synliga effekterna, Jamils bror dödas, och de 

osynliga, den psykologiska effekt som detta har på Jamil. Denna gestaltning flyter då in i både 

krigs- och fredsgestaltning och kan inte ringas in i varken eller av dessa gestaltningar. 

Den civila gestaltningen förekom endast i två artiklar av de 20 som granskades kvalitativt. Jag 

har dock tagit in ytterligare exempel för att det ska bli tydligare hur gestaltningen såg ut. En av 

artiklarna som innehöll den civila gestaltningen var “Gammalt avtal styr vattnet”. I artikeln 

beskrivs hur konflikten och miljöproblem har orsakat ojämn vattenfördelning mellan Israeler och 

Palestinier.  

 

“–Men det är inte för oss, utan för israelerna, säger han och sätter därmed fingret 

på den ojämna fördelningen av resurser mellan Israel och Palestina. För 

palestinierna finns vattnet mitt för deras ögon, om än ofta otillgängligt.” 

(Stiernstedt, 2017) 

 

    I citatet visas effekten som konflikten och delningen mellan de två länderna fysiskt den 

palestinska mannens tillgång till vatten. Hans svårigheter och problem får stå i centrum. Det 

handlar om människors vardag under tider av tid och konflikt. Hur de hanterar de fysiska och 

psykologiska problemen som uppstår under väpnad konflikt. Läsaren får lära känna de civila på 

ett mer personligt plan och ta del av deras tankar och känslor och veta vad de tycker om det som 

händer omkring dem. Ett annat exempel av den civila gestaltning är i artikeln “Palestinsk pappa 

lät hjärtat bestämma”. I artikeln berättar palestinien Ismael Khatib om hur han lät läkare donera 

organen på hans ihjälskjutna barn till andra barn i nöd. I artikeln får läsaren höra Khatibs 

 



anledning till varför han gjorde det han gjorde. Vi får en bild av hans liv både före och efter hans 

son dog och hans syn på konflikten utforskas. 

 

“En motvillig hjälte som ryser av obehag när jag kallar honom så. Liknar han en 

hjälte så skulle det vara en antihjälte i en gammal fransk film: han är mager som 

en sticka, med en ständig cigarrett dinglande från underläppen och hans mörka 

ögon utstrålar vemod som kunde räcka för ett helt kvarter. Hans diskreta 

kroppsspråk och trevande stämma är ljusår från sedvanlig palestinsk iver och 

talträngdhet.” (Shachar, 2008) 

 

    I citatet  beskrivs Khatibs utseende och en bild målas upp för läsaren. I citatet är Khatib inte 

bara en civil utan läsaren får också en inblick i hans personlighet och får lära känna honom på ett 

mer personligt plan. Här står Khatibs berättelse om hans upplevelser av våldet i fokus. 

    Det var svårt att se skillnader över tid med den civila gestaltningen. Den största anledningen 

till detta var att det var svårt att peka på vanligt förekommande ord som kunde kopplas till denna 

gestaltning specifikt. Det går exempelvis inte att använda personnamn som i den elitcentrerade 

gestaltningen, då flera olika vitt skilda namn används i dessa artiklar till skillnad från den 

elitcentrerade gestaltningen där en mer begränsad mängd namn används vilket kan leda till att 

dessa kommer upp som vanligt förekommande ord. Ett reportage om en civilperson kan också se 

väldigt olika ut beroende på vem som intervjuas och vad som diskuteras kan skilja sig mycket 

från artikel till artikel. Det här gör det också svårt att hitta ett ord som relaterar till denna 

gestaltning. 

  

 



 

6. Slutdiskussion 
Denna uppsats har undersökt de svenska tidningarna SVD, DN, Aftonbladet och Expressens 

bevakning av Israel-Palestina konflikten. Studien har undersökt hur konflikten har gestaltats och 

hur bevakningen har förändrats över tid. En av de viktigaste slutsatsen av denna studie är att i de 

svenska tidningarnas bevakning handlar konflikten i Palestina inte bara om vad Israel och staten 

Palestina gör i konflikten, internationella aktörer är ofta minst lika viktiga.  Användningen av ord 

som kan kopplas till denna gestaltning ökar också i samband med stora händelser i internationell 

politik. Det här antyder att dessa händelser ses som viktiga i rapporteringen. Förekomsten av ord 

som stat tillsammans med dessa internationella aktörer visar också att frågan om det 

internationella samfundets erkännande av Palestina står centralt. 

    En orsak till varför nyhetsmedierna gestaltar konflikten med en internationell gestaltning kan 

vara vilken politisk association de individuella tidningarna har. Eftersom många av tidningarna 

har en liberal politisk tillhörighet skulle detta kunna bidra till en positivare syn på internationella 

samarbeten. Det här skulle bekräftas av Neureiters (2017) studie av Israel och Palestina 

konflikten, där det visade sig finnas en koppling mellan tidningarnas politiska tillhörighet och 

deras framställning av konflikten. 

    En annan anledning till att den internationella gestaltningen är så vanlig kan vara sättet som 

nyhetsmedier värderar vad som anses vara en nyhet. Ghersetti (2012, 212) konstaterade att det 

finns fyra olika variabler som nyhetsmedier använder för att värdera om en nyhet är värd att 

publicera eller inte. En av dessa är närhet vilket kan ge en förklaring till varför Sverige och USA 

får så stor plats. Enligt Ghersetti betyder närhet inte endast fysisk närhet utan även kulturell 

närhet. USA och länderna inom EU har en starkare kulturell koppling till Sverige än vad staten 

Palestina och Israel har. Det blir då självklart att konflikten skrivs från perspektivet av dessa 

internationella aktörer och inte de stater som är i centrum av konflikten. 

    Resultatet visar att fredsjournalistiken är vanligare än krigsjournalistiken i tidningarnas 

bevakningen av Israel-Palestina konflikten. Resultatet bekräftar tidigare studier som har gjorts 

om ämnet. Enligt Strömbäcks och Dimitrovas studie av Irakkriget har svenska medier en större 

 



tendens att bevaka konflikter med fokus på möjligheter till fred (Strömbäck & Dimitrova 2005, 

399-417), vilket också syns här. Ord som kan associeras till denna gestaltning var vanliga i 

artiklarna från den bevakade perioden vilket indikerar att Israel-Palestina konflikten ofta 

diskuteras med fred i åtanke. Både den fredsjournalistiska och den krigsjournalistiska 

gestaltningen ökade i samband med stora våldsdåd och öppna krig mellan staterna Israel och 

Palestina. Ord som relaterar till fredsgestaltningen förekom även då de båda sidorna befann sig  i 

fred med varnadra men då i mindre utsträckning. Enligt Galtung (Galtung 2003, 177-180) 

rapporterar fredsjournalistiken om fred både under tider av krig och vid tider av fred. 

Anledningen till detta är att ge uppmärksamhet till fred i förebyggande syfte, vilket syntes tydligt 

i tidningarnas rapportering.  

    Intressant nog har den fredsjournalistiska gestaltningen också använts annorlunda i texterna än 

hur Galtung beskrev att den skulle användas. Fokus har exempelvis sällan legat på civilpersoners 

strävan efter fred. Elitpersoner och högt uppsatta personer ses som ansvariga för att skapa fred 

mellan Israel och staten Palestina. Det här går emot Galtungs idé av att fredsjournalistik ska vara 

fokuserad på civilas försök att skapa fred, där civila aktioner såsom fredsprotester får mer 

uppmärksamhet än fredsavtal mellan länder. Denna civil fokuserade fredsjournalistik syntes inte 

någonstans i materialet. Det är värt att konstatera att Galtungs teori om fredsjournalistik är en 

normativ teori, där Galtung ger läsaren en mall för hur rapportering om konflikter bör hanteras. 

Anledningen till detta kan återigen vara nyhetsvärdering. En annan av Ghersettis variabler, för 

vad som ses som en nyhet, är om nyhetens fokus ligger på elitpersoner eller ej. Enligt Ghersetti 

(2012, 212) har elitpersoner makten att påverka många människors liv och högt avvikande 

livsstilar. Det är alltså deras makt över människor och deras annorlunda liv som gör att de blir 

intressanta för läsarna. Det här kan göra så att civila trycks åt sidan och blir mindre närvarande i 

texterna. 

    Den etniska gestaltningen var den som användes minst i rapporteringen. Den etniska 

gestaltningen används sällan för att förklara kriget i Israel och staten Palestina. Snarare får den 

etniska aspekten av konflikten ofta fungera som en förklaring till etniska spänningar i Sverige. 

Enligt Entmans (1993, 109) definition av gestaltning främjar en gestaltning en specifik 

orsakstolkning eller problemdefinition. Orsakstolkningen som främjas i denna gestaltning är att 

 



rasistiska och antisemitiska handlingar som sker här i Sverige beror, i alla fall delvis, på etniska 

spänningar mellan araber och judar i Palestina området och problemet sägs ligga mellan dessa 

två grupper. Trots att den etniska gestaltningen var ovanlig indikerar materialet att den håller på 

att bli vanligare. Detta eftersom etniskt laddade ord blir allt vanligare i den senare delen av 

perioden. Det här kan bero på att diskussioner kring antisemitism och rasism blir allt vanligare i 

nyhetsmedier. I och med att dessa diskussioner blir vanligare dyker även referenser upp till 

konflikten mellan Israel och staten Palestina upp i nyhetsmedierna. Detta eftersom denna 

konflikt har en så stark etnisk aspekt till sig.  

    Den civila gestaltningen förekom i ganska få av de lästa artiklarna och det var svårt att urskilja 

hur stor den var i det kvantitativa materialet. Den civila gestaltningen hade många likheter med 

krigsgestaltningen eftersom båda fokuserade på konsekvenserna av krig. Den stora skillnaden var 

att den civila gestaltningen var mycket mer personlig och närgående. Den kunde också fokusera 

på andra effekter av krig utöver de fysiska, så som den psykologiska effekten på människor 

vilket kan liknas till Galtungs (2003, 177-180) beskrivning av fredsjournalistik där andra effekter 

utöver dödstal och skador på infrastruktur är i fokus. Denna gestaltning hamnade med andra 

någonstans emellan dessa två gestaltningar. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Med tanke på hur vanlig den internationella gestaltningen var i resultatet krävs vidare forskning 

på effekterna av den internationella politiska gestaltningen. Den oundvikliga frågan blir vad 

denna gestaltning har för effekt på allmänheten. Får konsumenterna av nyhetsmedier en bred och 

övergripande bild av problemet eller bara en förståelse på det internationella samfundets roll i 

konflikten. Om jag skulle spekulera misstänker jag att denna typ av journalistik leder till en djup 

förståelse om det internationella samfundets påverkan på konflikten men lite till ingen förståelse 

av varför staterna Israel och Palestina befinner sig i krig med varandra. Frågor som Israels 

blockad av Gazaremsan, palestinska flyktingar och frågor om israeliska bosättningar kan sägas 

ha en större påverkan på freden mellan Israel och Palestina än till exempel Sveriges erkännande 

av Palestina som stat, men det är inget som utforskas i Sveriges bevakning av konflikten och då 

är frågan om nyhetskonsumenten verkligen får en bra bild av kruxet av konflikten. Mer 

 



forskning krävs också på framställningen av de båda parterna inom konflikten. I början av denna 

studie fanns aspirationer att undersöka även detta. En bedömning gjordes dock senare i studiens 

skrivprocess att detta inte skulle vara möjligt utifrån det material som undersöktes.  
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