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Abstrakt	  

”Arabiska våren – framställningen av revolutionen i Mellanöstern/Nordafrika i mainstream-

media” är titeln på denna studie som har syftet att studera hur mainstreamkanalerna Al Jaze-

era och BBC rapporterat kring revolutionerna i Tunisien och Syrien för att på så sätt kunna 

uttala om den ”Arabiska vårens” framställning. Syftet har också varit att jämföra mediekana-

lernas konstruktion av revolutionerna med varandra för att belysa eventuella likheter och 

skillnader i rapporteringarna. 

Med utgångspunkt av tidigare forskning kring identitetsteori, diskursanalys som teori, 

andrafiering och postkolonialism har mediekanalernas rapporteringar analyserat med hjälp av 

den kritisk diskursanalytiska metoden. 

Resultaten och slutsatserna som kan tas i denna studie är kortfattat att Al Jazeera kon-

struerar diskursen om revolutionen genom att underminera postkoloniala strukturer. Al Jaze-

era tar en ställning mot väst och dess intressen, samt aktörer förknippade med väst där de väs-

tallierade andrafieras som ”De onda Andra”. BBC andrafierar revolutionen där konstruktion-

en av diskursen om revolutionerna uttrycks i postkoloniala diskurser. BBC andrafierar aktörer 

i revolution i dimensionerna ”De goda Andra” och ”De onda Andra”, där de förstnämnda till-

lämpas på västallierade och den andra förknippas med aktörer som väst inte har goda politiska 

relationer med. 

Nyckelord	  
Andrafiering, diskursanalys, identitetsteori, medieframställning, orientalism, postkolonialism, 

revolution, Syrien, Tunisien. 



 
	  

 

Förord	  

Den här studien har varit av stort intresse för mig att genomföra. Det blev inte som jag hade 

tänkt mig från början med att innefatta fler revolutioner och fler mediekanaler. Jag får hoppas 

på att det kommer finnas tillfälle för det i framtiden där jag har fler sidor till mitt befogande, 

om ingen annan hinner före mig. Jag blir mer och mer intresserad av det postkoloniala forsk-

ningsfältet ju mer jag kommer i kontakt med teoretiker inom området och kommer säkerligen 

inte släppa dessa teoretiker i synsättet i mitt vardagsliv och i framtida arbete. Min syn på värl-

den har förändrats i samband med användandet och bekantskapen med diskursanalys. Saker 

som jag kanske har tagit förgivet innan är jag mer kritisk inställd till idag. Mina vänner (inga 

namn nämnda) brukar säga till mig att jag är väldigt kritisk av mig, då kanske jag har blivit ett 

step bättre på det nu. 

Enligt flera forskare inom det postkoloniala forskningsfältet är syftet med postkoloniala 

studier att synliggöra postkoloniala strukturer som präglar vårt sätt att se på, tala och skriva 

om ”De Andra”. Leon Barkho skriver, ”[a] vital role of a critical analyst is to help readers 

first to become conscious of how the more powerful in the society work to control our lives 

through their discourse and that we cannot be emancipated unless we can recognize how and 

why they do that.” (Barkho 2008: baksidan av bokomslaget). Det är i dessa termer som man 

kan betrakta vad denna studie har medfört. Studien bekräftar att medierapporteringar vinklas 

utifrån den politiska relationen som respektive mediekanals positionering har med det som 

rapporteras om. Min förhoppning är att läsaren blir mer varsam i framtida kontakter med rap-

porteringar i median. Kanske önskar jag mig också att alla ska vara mer eller mindre kritisk 

inställda till all slags beskrivningar, texter, information och det som så ofta benämns för fakta, 

att alla bör ha en diskursanalytisk sida av sig. 

Jag har fått en hel del hjälp från min handledare Jonna Johansson och är tacksam för 

hjälpen. Med hennes gedigna kunskap inom området har hon öppnat upp mina ögon ännu mer. 

Utan att nämna några namn vill jag passa på och tacka alla på statsvetenskapliga avdel-

ningen för fyra underbara, givande och kunskapsrika år. Tack! 

 

 

Galiar Nizarki 

Göteborg 

2011-05-20 
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1.	  Inledning	  

Tarek al-Tayyib Muhammad ibn Bouazizi, mer känd som Muhammad Bouazizi, var en tuni-

sisk gatuförsäljare som satte eld på sig själv den 17:e december 2010. För honom var hand-

lingen enda utvägen (Hammargren 2011). Han brände sig själv till döds framför guvernörs-

byggnaden i sin hemstad Sidi Bouzid i centrala Tunisien efter att ha blivit offentlig förnedrad 

och trakasserad av en kvinnlig polis1. Handlingen ses som den ”tändande gnistan” till det som 

idag benämns för den ”Arabiska våren”2 och/eller ”Jasminrevolutionen” där protester och re-

volution uppkom mot regimen och den kvinnliga polisen verkade som representant för regi-

mens förtryck medan Muhammad Bouazizi som folkets representant. Uttalandet ”den tän-

dande gnistan” har bland andra Malcolm Gladwell använd sig utav i boken ”Den tändande 

gnistan” (2009) där han belyser vissa händelsers avgörande betydelse för sociala epidemiers3 

utbrott. Exempelvis, mordet på den österrikisk-ungerske tronföljaren Franz Ferdinand och 

hans hustru den 28 juni 1914 ses som den tändande gnistan till första världskrigets utbrott ef-

ter en hel del spänningar och motsättningar mellan nationer och allianser. Eller 11 september-

attackerna mot civila och militära mål i USA som den tändande gnistan till det världsomfat-

tande internationella kriget mot organiserad terrorism.  

Bland staterna i Nordafrika och Mellanöstern fanns det en hel del missnöje och motsätt-

ningar som behövde det lilla extra för att protester och/eller revolutioner skulle urartas, land 

efter land med Tunisien i spetsen. I gemene individs huvud spekulera[de]s det kring att förstå 

vad det egentligen var som hände. Frågor som man i sammanhanget ställ[er]de sig var många: 

Vad är/var den ”Arabiska våren”? Har araber också en såpass politisk kultur att de agerar till-

sammans för att förändra sin tillvaro?4 Araber, de som lever bäst under förtryck som en ame-

rikansk soldat kommenterade i en diskussion mellan honom och Akis Kalaitzidis (en tidigare 

lärare till mig) i ett av de befintliga sociala medierna. Medierapporteringen kring händelserna 

var och är (i de fall där revolutionerna pågår) enorma. För vissa revolutioner var mediabevak-

ningen intensivare än andra. Diskussionen med den amerikanske professorn startades med en 

kommentar från honom som löd som följande, ”Not a word about Yemen… episodic am-

                                                
1 Att bli förnedrad av en kvinna tas väldigt hårt i Tunisien (i stort sett hela ”arabvärlden”) vilket även Muham-
mad Bouazizi gjorde. 
2 ”Arabiska våren” är benämningen på ett antal revolutioner som sattes igång i Nordafrika och Mellanöstern med 
förhoppningen och målet att störta auktoritära ledare och regimer som suttit vid makten i decennier. 
3 Sociala epidemier är ett begrepp som används av Malcolm Gladwell och avser vissa fenomens genomslags-
kraft/genombrott. 
4 Dessa frågor är inte studiens forskningsfrågor utan retoriska frågor som ställs i den befintliga kontexten. 
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nesia? :-)”. Man undrar varför det inte skrevs om Jemen vid den tidpunkten. Var det en tillfäl-

lig minnesförlust? Eller berodde det på något annat, kan man fråga sig spontant.  

Enligt Jesper Strömbäck (2009) utgör medierna den främsta informationskällan i mo-

derna samhällen men medierna är inte alltid neutrala. Varje gång vi kommunicerar vare sig 

det är media eller andra aktörer sker det ett urval av ”fakta, perspektiv, aspekter och vinklar” 

(Strömbäck 2009: 9). Genom urvalet konstrueras en bild av “De Andra” som skiljer sig från 

oss. Bilden av hur de är sätts i kontrast till hur vi är. Det är de rådande strukturerna som finns 

i samhället som påverkar journalisten att rapportera på ett visst sätt. Journalister är lik andra 

människor påverkade av samhällsstrukturer (Falkheimer 2001: 154f), eller som Peter Berglez 

uttrycker det, ”Nyhetstexten produceras och finns till i ett samhälle, och det är samhället, med 

allt vad detta stora abstrakta begrepp kan tänkas rymma, som utgör textens orsak” (Berglez 

2000: 196, kursiv i original). Strukturer i form av normer, värderingar, lagar etc. som ständig 

möjliggör eller begränsar den individuella interaktionen. Hur man sedan ser på sig själv och 

“De Andra” konstrueras socialt och blir en del av rådande normer. Identiteter är som nämnt 

socialt konstruerade och påverkar vår syn på ”De Andra”.  Det finns forskare (exempelvis 

Masoud Kamali) som menar på att medierna i väst har blivit verktyg för oss, ”de forna kol-

onialmakterna och nuvarande världsherrarnas politiska skådespel” (Loomba 2006: 11), att 

färga våra vänner och allierade som goda och “De Andra” för ”demoner som hotar världsfre-

den” (Ibid.). De som associeras med oss och som vi betraktar som våra vänner inbegriper vi 

i ”Vi:et” medan de som har en annan världsbild och inte delar våra värderingar betraktas som 

“De Andra”. Denna distinktion talas det mycket om i diskursanalysen som utgår ifrån att 

identiteter är socialt konstituerade (Bergström & Boréus 2005: 327f). Vår identitetsskapande 

får sin mening i kontrast till en andra och tredje part, dvs. “De Andra” konstruerar vår identi-

tet. Median där den befinner sig är i sin tur påverkade av de rådande strukturer och en del av 

identitetsskapandet. 

Med tanke på att medierna är påverkade av rådande strukturer i rapporteringarna är det 

av stort intresse att undersöka hur vi, jag och du, genom mainstreammedierna, har uppdaterats 

kring de arabiska revolutionerna (den ”Arabiska våren”). Jag kommer att inrikta mig på medi-

eframställningen av den ”Arabiska våren” med inriktning på den första revolutionen, revolut-

ionen i Tunisien som ses som den tändande gnistan för kedjerevolutionerna i Nordaf-

rika/Mellanöstern och revolutionen i Syrien som fortfarande pågår. Mainstreammedian kom-

mer att vara Al Jazeera och BBC. 



 
	  

 3	  

Disposition	  
Studien består av sju kapitel där första kapitlet går in på forskningsområdet och befintlig tidi-

gare forskning inom området om identitetsskapande, postkolonialism etc., syftet och fråge-

ställningarna för studien men också avvägningar som studien har ställts inför. Det andra ka-

pitlet behandlar den teoretiska referensramen för studien med diskussioner kring diskursteori, 

andrafiering, postkolonialism etc. Det empiriska materialet presenteras tillsammans med de 

metodologiska tillvägagångssätten och analysmodellen i tredje kapitlet. Fjärde och femte ka-

pitlen är analys kapitel. Sjätte kapitlet är en jämförande kapitel där även resultatet för studien 

redogörs. Ett sjunde kapitel redovisar slutsatserna som kan tas från studien och diskussioner 

kring studien och eventuella framtida forskning. 

Forskningsområdet	  
Forskningsområdet som studien tar sig an är ganska bredd och omfattande som leder till att 

det omöjligt går att redogöra för alla i denna studie. Men det finns vissa titlar (och författare) 

som jag inte kan undvika att framhäva i en studie av denna art. De teman som är centrala i 

denna studie och som jag kommer att behandla lite kort i forskningsområdet är identitet och 

identitetsskapande, andrafiering samt postkolonialism. Detta del-kapitel ska ses som en intro-

duktion till forskningsområdet som studien tar sig an samt relevant tidigare forskning inom 

området. 

En av de kanske viktigaste forskarna inom identitetsteori är Benedict Anderson, som i 

boken ”Den föreställda gemenskapen: Reflexioner kring nationalismens ursprung och sprid-

ning”5 (1993) behandlar nationellt identitetsskapande. Anderson menar att nationer är före-

ställda gemenskaper som sammanbinder människor i en nation för att avgränsa de från andra 

grupper eller nationer. Gemenskapen är föreställd eftersom medborgarna i nationen känner 

gemenskap med andra medborgare i nationen utan att medlemmarna har känt, träffat eller ens 

hört talas om ”mer än en minoritet av övriga medlemmar, och ändå lever i vars och ens med-

vetande bilden av deras gemenskap.” (Anderson 1993: 21). Denna process blev grunden till 

våra nuvarande moderna nationer. Språket blir således ett viktigt redskap för gemenskapen 

mellan grupper i nationen och dess identifiering. Gemenskapen förstärks i samband med 

tryckkonstens uppkomst (tryckkapitalism) där kommunikation via tidningar, romaner etc. 

möjliggör strävan till en konstruktion av en gemensam kultur. I senare tid är det massmedian, 

                                                
5 Benedict Anderson har med boken ”Den föreställda gemenskapen” kommit att sätta prägel på alla forskare 
inom området och ligger till grund för identitetsstudier under de senaste 20 åren. 
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utbildningsystem (Ibid: 113) etc. som har fått ta på sig rollen som gemenskapens förstärkande 

och omstrukturerande. Gemenskapen består främst av den kulturella faktorn där religionen 

och språkligamångfalden (särskilda språk knutna till relativt fasta territorier) får en avgörande 

betydelse. Anderson talar om myters betydelse för gemenskapens förstärkande, exempelvis 

om stora krig som gemenskapen har genomgått. Även symboler som delas av gemenskapen är 

av stor betydelse, exempelvis en gemensam flagga som är kopplad till starka historiska min-

nen. Symbolerna, myten och minnen är således viktiga för gemenskapens identifiering, dvs. 

den nationella identifieringen. 

Den kulturella faktorn med betydande vikt på religionen och den religiösa gemenskapen 

ligger även till grund för Samuel Huntington och hans populärvetenskapliga skrift ”Civilisat-

ionernas kamp: mot en ny världsordning”. Huntington betonar slutet på ideologiernas krig i 

samband med Kalla krigets slut och uppmärksammar nio civilisationer i världen där framtida 

konflikter kommer att ligga. Civilisationerna är Västerländska, Latinamerikanska, Afrikanska, 

Islamska, Kinesiska, Hinduiska, Ortodoxa, Buddhistiska och Japanska (Huntington 2006: 28f). 

Det är främst konflikten mellan de islamska och västerländska civilisationerna som Hunting-

ton betonar, där en större del i hans bok behandlar denna konflikt. Överlag är det den kultu-

rella skillnaden mellan de olika civilisationerna som är i fokus. Huntington menar att de län-

der, nationer och/eller folk som befinner sig i respektive civilisation identifierar sig med 

varandra och kan betraktas som en civilisation. Identifiering i civilisationerna sker enligt Hun-

tington genom ”familjen, religionen, språket, historien, värderingar, seder och samhällsin-

stitutioner” (Huntington 2006: 20). Man ”identifierar sig med kulturellt betingade grupper: 

stammar, etniska grupper, religiösa samfund, nationer och – övergripande civilisationer.” 

(Ibid.). Till skillnad från Anderson som menar på att identiteter är flexibla och tidsbundna 

menar Huntington att de är ”ensidiga och oflexibla”, och av denna anledning benämner kon-

flikter mellan civilisationer för ”identitetskrig” (Ibid: 349, citattecken i original).6 Anderson 

framhäver nationella identiteter medan Huntington i princip beskriver gemensamma drag hos 

olika civilisationer och vad som skiljer de från andra civilisationerna. Det är genom att identi-

fiera civilisationerna som värderingen av civilisationen aktualiseras. Värderingarna uttrycks i 

ett ”vi” mot ”dom” som Huntington uttrycker det. 

                                                
6 Vi ska vara medvetna om att Huntington har fått mycket kritik för uppdelningen i civilisationer. Edward Said 
är en av de som har vid flertal tillfällen riktat direkt kritik mot Huntington och i en föreläsning som finns till-
gänglig på Youtube menar på att de flesta konflikter i världen sker inom det som Huntington benämner för civi-
lisationer, och inte mellan civilisationer (Said 1996). 



 
	  

 5	  

En intressant aspekt av ”vi” och ”dom” som Huntington själv är med och bildar är i 

samband med diskussionen om alla civilisationer kan bli demokratiska. I sin artikel ”The 

Clash of Civilizations?”7 (1993) betonar Huntington att det är naivt att tro att alla civilisation-

er kan bli demokratiska eller att de är villiga att bli demokratiska (Huntington 1993: 30). Un-

gefär som att vissa inte är ämnade för att ta del av demokratins privilegier. Civilisationer som 

den muslimska civilisationen eller kinesiska har inte i sin identitetsskapanderoll viljan att be-

tona sig själva som demokratier, menar Huntington. Man ska inte hoppas på att den ”Arabiska 

våren” är ännu en demokrativåg som Huntington skissat upp i ”Democracy Third Wave” 

(1991), om man ska analysera revolutionerna utifrån Huntingtons teori. 

Huntington är inte den ende som har delat upp världen i skilda civilisationer (tendenser). 

Ett annat exempel är Benjamin Barber med boken ”Jihad versus MacWorld” (1995) där den 

ena tendensen är inriktat på det välkända (för det mesta amerikanska) företag som har kontroll 

över den politiska processen (McWorld) där kännetecknen är universell marknad (fredlig 

vinstmaximering). Den andra tendensen betonar betydelsen av traditioner (extrem nationalism, 

radikala religiösa, trångsynthet och aggressivitet) (Jihad). Företagen som omfattar McWorld 

är exempelvis McDonald´s, Coke, CNN, Radisson, MTV etc. Nationer som berörs av Jihad är 

nationer som inte identifierar sig med dessa företag (Barber 1995). Huntington identifierar 

individerna i de skilda civilisationerna med varandra utifrån den kulturella (religiösa) faktorn. 

Barber belyser två övergripande uppdelningar av världen där de i vardera delen identifierar 

sig med varandra samtidigt som de tar avstånd från den andra identifikationen. 

Identiteter, identitetsskapande och framställningen i ”Vi” och “De Andra” är en viktig 

del i denna studie. Det är en fråga om hur vi identifierar “De Andra” som säger något om vår 

egen identitet. Denna process benämns av flera forskare för ”andrafiering” eller engels-

kans ”othering”, dvs. identifiering av oss själva identifierar “De Andra” och vice versa. Där-

med följer det naturligt att redogöra för ett antal välkända ansikten och titlar som behandlar 

andrafiering i samband med det postkoloniala forskningsfältet. Det postkoloniala forsknings-

fältet är den teoretiska utgångspunkten för denna studie och kommer att tas upp utförligt se-

nare i studien. Frantz Fanon och Edward Said är två välkända röster inom den postkoloniala 

litteraturen. Fanon uppmärksammar “Vi” och “De Andra” i samband med diskursen om den 

vite och svarte i boken ”Svart hud, vita masker” (1997). Fanon vidare beskriver hur den vite 

människan har genom hudfärgen överlägsna sig den svarte människan. ”Det är ett faktum: 

                                                
7 Artikel skrevs några år innan boken och det som skiljs mellan artikeln och boken är att Huntington fördjupar 
och tydliggör sitt påstående. Märk en skillnad mellan titeln på artikeln där det avslutas med ett frågetecken som 
har tagits bort i titeln på boken, för honom är civilisationernas kamp ett faktum och ingen frågetecken längre. 
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vita betraktar sig som överlägsna de svarta” (Fanon 1997: 27), skriver Fanon. Fanon menar att 

identiteten som den vite har är på alla sätt överlägsen den svartes. 

Edward Said med ”Orientalismen” (2008) uppmärksammar kolonialmakternas (före 

detta kolonialmakter) beskrivning av de koloniserade (före detta koloniserade) som mindre 

värda även efter kolonialtiden. Genom att kritisk analysera ett antal texter från Storbritannien 

och Frankrike drar Said slutsatsen om hur orientalen framställs. Kunskapen om orientalen (öst, 

nuvarande Mellanöstern) framställs i förhållande till occidenten (västvärlden) och vice versa. 

Om väst framställs som civiliserade framställs öst som ociviliserade. Öst framställs som mot-

satsen till väst, det är en fråga om vi och “De Andra”. Med Saids ord, ”Ty orientalismen var i 

sista hand en politisk vision av verkligheten vars struktur framhävde skillnaden mellan det 

kända (Europa, Västerlandet, “Vi”) och det okända (Orienten, Österlandet, ”De Andra”)” 

(Said 2008: 117, citattecken i original). Said menar på att väst har skapat myten om öst och 

agerar utifrån detta. Edward Said aktualiserar “Vi” och ”De Andra” även i sitt andra 

verk ”Covering Islam” men istället för diskursen om väst och öst uppmärksammar han dis-

kursen om väst och Islam. Said studerar vilken syn världen men främst västerländsk media 

omfattar (cover) islam. Det som studien lite kort kommer fram till är att median i väst filtrerar 

bort det goda och positiva med islam i förmån för det negativa. Den muslimske mannen my-

tologiseras med en bild som den förtryckande, de muslimska nationerna som korrupta, ex-

tremistiska och farliga. Israel å andra sidan framställs som goda i anslutning till muslimer, 

främst på grund av partnerskapet mellan Israel och väst (Said 1997). 

Det som vi kan ta med oss från Frantz Fanon och Edward Said är kunskapen om den 

postkoloniala diskursen som lite allmänt går ut på att strukturerna från kolonialismen lever 

kvar i vår syn på nationer som har varit koloniserade. Kolonialismen gick kort ut på att forma 

och omforma de koloniserade till att bli civiliserade genom att påtvinga dem de västerländska 

värderingarna (Loomba 2005: 17ff). Postkolonialismen handlar därigenom om att de koloni-

ala strukturerna lever kvar, man ser fortfarande de före detta koloniserade som ociviliserade 

och mindre värda. Sättet som vi identifierar de forna koloniserade är konstruerade genom 

språket i olika diskursiva praktiker (i sociala processer) med maktrelationer starkt påverkade 

av identifieringen under kolonialtiden. 

I likhet med Edward Saids uppmärksammande av hur media (västerländsk media med 

fokus på de amerikanska medierna) framställer eller omfattar (cover) främst islam och musli-

mer i ”Covering Islam” uppmärksammar Leon Barkho tre gigantiska mediekanalers (Al Jaze-
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era, BBC och CNN) framställning av konflikten i Mellanöstern i sin avhandling8 (2008). 

Barkho betonar mediekanalernas makt i den internationella politiken och belyser dess makt 

över den politiska dagordningen. Genom kritisk diskursanalys analyserar Barkho intervjuer 

med ledande personer i respektive mediekanal, interna dokument och rapporteringar. Barkho 

kommer kortfattat fram till att BBC:s och CNN:s rapporteringar består av en ton som kan an-

ses framställa Israel som goda (en av oss) och i samma anda Palestinier som onda (”De 

Andra”). Al Jazeera i sin tur tar Palestiniernas part och framställer Palestinierna som goda och 

Israel som de onda. Alltså, BBC och CNN anses vara på Israels sida i konflikten medan Al 

Jazeera är på Palestiniernas sida. Skillnaden mellan mediekanalerna är att Al Jazeera följer sin 

officiella ståndpunkt medan BBC och CNN förnekar ståndpunkten officiellt. Enligt Barkho är 

det naivt att tro att mediekanalerna är neutrala och objektiva i sina rapporteringar eftersom de 

avsiktligt formar händelserna i olika riktningar (Barkho 2008: Passim). Barkhos avhandling är 

egentligen det närmaste tidigare forskningen till den studie som jag avsett att genomföra. 

Barkho studerar (likt min studie) mediernas rapporteringar med hjälp av kritisk diskursanalys. 

Forskning kring den ”Arabiska våren” är begränsad eftersom det är en relativt ny hän-

delse. Det som har skrivits inom området är främst i form av rapporteringar av händelseför-

loppet, memoarer under revolutionerna, frågor kring vägen till demokrati efter en revolution 

samt islamisters maktövertagande efter revolutionerna och vad det kan innebära för ”västvärl-

den”. Exempelvis behandlar Roland Freudenstein9 frågan om vad väst, med EU och USA i 

spetsen, kan göra för att förbättra tillvaron i arabvärlden efter den arabiska våren i en artikel 

(2011) publicerat i ”European View” med titeln ”The Arab Spring: what´s in it for us?”. 

Freudenstein tar upp frågor kring en förbättrat stabilt demokrati i Mellanöstern/Nordafrika, 

förbättrat migrations politik, uppbyggnaden av det civila samhället och eventuella hot från 

muslimska parter i regionen (exempelvis Muslimska brödraskapet i främst Egypten som har 

chansen att ta tillfället i beaktande och skapa en tillvaro som kan komma att hota våra värde-

ringar i västvärlden).  

Även Michael J. Totten10 betonar hotet från muslimska grupper i ett skedde efter revo-

lutionerna, i artikeln ”Arab Spring or Islamist Winter?” (2012) publicerat i ”World Affairs”. 

Författaren kommer bl.a. fram till att risken för att muslimska grupper ska få en större roll i en 

rad länder (exempelvis Egypten) är stor under transformationen från ”envälde till demokrati”. 
                                                

8 ”Strategies of power in multilingual global broadcasters: how the BBC, CNN and Aljazeera shape their Middle 
East news discourse” 
9 Biträdande direktör och chef för ”Centre for European Studies” 
10 Journalist och bloggare. Rapporterar från bl.a. Mellanöstern, Balkan och Kaukasien. 
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Simon Cottle11 skriver också om den arabiska våren i en artikel (2011) publicerat 

i ”Journalism” med titeln ”Media and the Arab uprisings of 2011: Research notes” och bely-

ser vissa punkter som bör studeras i framtida forskning, dvs. han själv studerar inget fenomen 

ingående. En av punkterna som Cottle belyser som viktig att undersöka är nya sociala mediers 

roll i revolutionen. Med hans egen formulering, 

New social media – YouTube, Twitter, Facebook – along with online bloggers 
and mobile telephony, all played an important role in communicating, coordinat-
ing and channeling this rising tide of opposition and variously managed to bypass 
state controlled national media as they propelled images and ideas of resistance 
and mass defiance across the Middle East and North Africa. (Cottle 2011: 648) 

Cottle belyser vid upprepade gånger vikten av den sociala median i kommunikationen för för-

verkligande av revolutionen i arabvärlden. Ytterligare en punkt som författaren betonar (och 

som är relevant för denna studie) är de arabiska och västerländska mediernas roll i revolution-

erna. Cottle anser att de statliga arabiska medierna var begränsade i rapporteringarna och de 

västerländska medierna hade sina respektive länders politiska ställning i form av handelsrelat-

ioner att tänka på i rapporteringarna. På grund av detta fick medierna en begränsad roll i revo-

lutionerna. Hade medierna rapporterat intensivare kring revolutionerna och inte haft den egna 

vinningen i beaktande hade revolutionerna varit mer framgångsrika och effektiva, enligt 

Cottle. 

Ytterligare en forskare som betonar media i samband med revolutionerna är Rashid 

Khalidi12 i artikeln (2011) ”The Arab Spring” publicerat i tidskriften ”The Nation”.  Khalidi 

betonar bl.a. att den västerländska mainstreammedian har fram till den arabiska våren rappor-

terat om arabiska stater i samband med ”kriget mot terrorism” och därmed framställts i nega-

tiva termer. Med hans egen formulering,  

They are the ones who systematically taught Americans not to see the real Arab 
world: the unions, those with a commitment to the rule of law, the tech-savvy 
young people, the feminists, the artists and intellectuals, those with a reasonable 
knowledge of Western culture and values, the ordinary people who simply want 
decent opportunities and a voice in how they are governed. (Khalidi 2011) 

I anslutning till arabiska våren och flera revolutioner i en rad arabiska stater har det bevisats 

hur fel bilden av araberna har konstruerats i den västerländska median, enligt Khalidi. Ara-

biska våren är ett tydligt bevis på att den bild som den västerländska mainstreammedian har 

framhävt om araberna inte stämmer. Araberna visade att de också är intellektuella och poli-
                                                

11 Professor i medie- och kommunikationsvetenskap och vice chef för ”School of Journalism, Media and Cultur-
al Studies” (JOMEC) i Cardiff University. 
12 Innehar Edward Said professor i moderna arabiska studier i Columbia University och chef för “Middle East 
Institute of Columbia´s School of International and Public Affairs” 
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tiska som värnar om mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, ungdomars politiska aktivitet 

etc., enligt Khalidi. 

Om det nu är så som en del författare påstår att den västerländska median rapporterar 

om araberna som underordnade oss i väst (bl.a. Edward Said och Rashid Khalidi belyser 

detta), hur ser rapporteringarna ut i anslutning till den arabiska våren, är frågan. I samband 

med uppmärksammandet av medias roll i revolutionerna (så som Cottle betonar det) upp-

kommer intresset av att undersöka hur rapporteringen av revolutionerna såg ut i revolutioner-

nas startskede. Inga tidigare studier/forskning har behandlat medierapporteringarna kring den 

arabiska våren med utgångspunkt av diskursanalys, av de studier som jag har kommit i kon-

takt med. 

Med den inledande diskussionen kring tidigare forskning (forskningsområdet) om hur 

världen har delats upp i olika civilisationer där identitetsskapande gett/ger upphov till andrafi-

ering i form av “Vi” (i väst, occidenten) och “De Andra” (öst, orienten) kommer jag in på 

forskningsproblemet, som handlar om hur “Vi” i västvärlden identifierar och framställer revo-

lutionerna i den ”Arabiska våren” med utgångspunkt av det postkoloniala forskningsfältet. 

Forskningsproblem	  
I den inledande diskussionen framkommer det att media kan i sin rapportering vara påverkade 

av rådande samhällsstrukturer och att identiteter är socialt konstruerade. Vi kan även konsta-

tera att när vi identifierar oss själva identifierar vi även “De Andra”. Med utgångspunkt i det 

postkoloniala forskningsfältet sker identifikationen av “De Andra” påverkade av strukturer 

från kolonialtiden. Tidigare forskning visar dessutom på att den västerländska median har 

kommit att i sina rapporteringar i samband med arabvärlden konstruera en bild av de som un-

derordnade oss i väst och därmed andrafierar de som ”De Andra”. Detta väcker ett intresse 

hos mig och gör det för mig högst relevant att studera medieframställning av revolutionerna i 

Nordafrika och Mellanöstern för att undersöka hur man har framställt revolutionerna med 

hjälp av den teoretiska postkoloniala diskursanalysen. Revolutionernas aktualitet gör det mer 

intressant samtidigt som det inte finns mycket forskning kring dessa revolutioner ännu. For-

skarvärlden är fortfarande i en fas av chocktillstånd och man vill inte dra alltför snabba slut-

satser, enligt min mening. Med detta sagt uttalar jag mig inte om att området är helt outforskat. 

Jag intresserar mig för att analysera hur mainstreammedierna Al Jazeera och BBC framställ-

de ”Arabiska våren” (revolutionerna i Nordafrika/Mellanöstern) inriktat på revolutionerna i 

Tunisien och Syrien. Studien avser att undersöka varje fall för sig och komparera mediekana-

lerna med varandra men också revolutionerna för att belysa eventuella skillnader och likheter 
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i rapporteringen. Med bakgrund av forskningsområdet väljer jag identitetsteori i anslutning 

till det postkoloniala forskningsfältet som teoretiska utgångspunkter. 

Förutom att studien har en beskrivande ansats som går ut på att redogöra för hur 

den ”Arabiska våren” har framställts i mainstreammedia har den en förklarande ansats. Den 

förklarande ansatsen är inriktat på att testa det postkoloniala angreppssättet, dvs. förklara me-

dieframställningens utformning men även pröva om det postkoloniala angreppssättet är an-

vändbart i förklaringen av medieframställningens utformning. 

I det postkoloniala forskningsfältet görs det en distinktion mellan väst/occidenten och 

öst/orienten. I samband med detta uppkommer intresset av att använda BBC och deras rappor-

teringar som är lokaliserad i den ”västerländska” ”civilisationen” och Al Jazeeras rapporte-

ringar som är stationerad i den ”arabiska världen”. Genom att undersöka hur dessa kanaler 

framställer revolutionerna studeras båda sidor av myntet, den västerländska diskursen (före 

detta kolonialmakter) och den arabiska diskursen (före detta koloniserade). 

Anledningen till att jag gör ett urval ifråga om revolutioner är att det för det första är 

många revolutioner och för det andra är det viktigt med kvalitet istället för kvantitet i en stu-

die med den postkoloniala diskursanalysen som utgångspunkt. Det är intressant att studera 

Tunisien eftersom det var startskedet av ”Arabiska våren” och ses som den tändande gnistan 

till revolutionerna i ”Arabiska våren”. Valet av Syrien beror dels på den geografiska position-

eringen och dels dess relation till västvärlden. Mer om detta i avvägningar. 

I en revolution uppkommer det flera viktiga aktörer där vissa har större roll än andra. 

Det finns inhemska aktörer som regimen sittande vid makten, en opposition villig att ta över 

makten och folket13. Vilken roll dessa aktörer har varierar från revolution till revolution. Ef-

tersom det är medierapporteringen av revolutionerna som ligger i fokus kommer dessa in-

hemska aktörer att ha en större roll i studien. Genom att studera hur medierna konstruerar ak-

törerna kan framställningen av revolutionen framhävas. En revolution kan inte framställas 

som en enhetlig aktör eftersom det i revolutionen förekommer tre skilda aktörer. 

 

 

 

                                                
13 Mer om aktörer i revolutioner i teoridelen. 
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Syfte	  &	  frågeställning	  
Studiens syfte är att studera hur mainstreammediekanalerna Al Jazeera och BBC rapporterat 

kring revolutionerna i Tunisien och Syrien för att på så sätt kunna yttra mig om den ”Arabiska 

vårens” framställning. En del av syftet blir att jämföra medieframställningen av dessa revolut-

ioner med varandra men också jämföra mediekanalerna (Al Jazeera och BBC) med varandra 

för att åskådliggöra tänkbara likheter och/eller skillnader och således förklara medieframställ-

ningens utformning utifrån det postkoloniala forskningsfältet som utgångspunkten. 

De ur syftet framtagna forskningsfrågorna är: 

• Hur framställdes revolutionerna i Tunisien och Syrien i Al Jazeera och BBC? 
o Hur framställs och identifieras inhemska aktörer i revolutionerna? 

Genom att analysera revolutionen i Tunisien och Syrien i Al Jazeera och BBC uppkommer 

den (med tanke på mediekanalernas stationering i olika delar av världen och skillnader mellan 

Syrien och Tunisien) intressanta forskningsfrågan: 

• Finns det några likheter respektive skillnader mellan hur Al Jazeera och BBC 
konstruerar de olika aktörerna i relation till revolutionerna i Syrien och Tunisien? 

Avvägningar	  
Avvägningar eller urval som behövs göras i denna studie är gällande revolutioner och medi-

ekanaler. Jag börjar med ett resonemang i valet av Al Jazeera och BBC, och fortsätter med 

valet av Tunisien och Syrien. I samband med resonemanget redogör jag kort om mediekana-

lerna och länderna för att orientera läsare lite. 

Varför	  Al	  Jazeera	  &	  BBC?	  
I valet av mediekanaler har jag tänkt mig att välja ”mest-olika-design” (Esaiason et al. 

2007:116f, Landman 2008: Passim) för att få variation i rapporteringen. Jag anser att valet av 

Al Jazeera och BBC blir mest olika fall eftersom de är lokaliserade i skilda diskurser och där-

igenom ger två bilder av samma händelse. Dessa mediekanaler kan dessutom inbegripas i det 

som benämns för mainstreammedia. Begreppet mainstream är från engelskan och översätts till 

förhärskande, traditionell och vanlig av Nationalencyklopedins (Ne). Noam Chomsky menar 

på att det finns en slags media som är eliter och ”agenda setting” med stora resurser som 

andra inte kan mäta sig med. Dessa medier är dessutom så framstående att de är vanligast fö-

rekommande bland publiken som de är avsedda till, dvs. har flest tittare där de är lokaliserade 

(Chomsky 1997). 
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Det slags media som kan anses vara representativ i ”västvärlden” 14  och är 

gorlunda ”neutral” (även om media kan i princip inte vara helt objektiv eller neutral) är BBC. 

Västvärlden i denna studie hänvisas till Huntingtons begränsning till västvärlden, nämligen 

västra Europa, USA, Canada och Australien. BBC har, som Leon Barkho skriver, en arme av 

näst intill 10 000 journalister och rapporterar i 33 språk (Barkho 2008: 6) och därmed utgör 

en resursstark mediekanal som har stor makt över dagordningen. 

Al Jazeera kan i sin tur ses som representativ för det som benämns för arabvärlden 

(muslimska världen, orienten). Än en gång vänder jag mig till Leon Barkho som menar på att 

Al Jazeera har kommit att bli en slags media vars makt har blivit så enorm att makthavarna 

och beslutsfattarna runt om i världen inte kan undgå dess betydelse (Ibid.). Aram Bakshian15 

belyser Al Jazeeras betydelse under revolutionerna i Nordafrika och Mellan östern på följande 

sätt, ”Even Al Jazeera´s fiercest critics have come to acknowledge both its increasing global 

impact and its indispensable role in covering the wave of revolutionary ferment sweeping the 

Middle East.” (Bakshian 2012). Bakshian berättar om hur Al Jazeera har kommit att utvecklas 

som en mainstreammediekanal som har kunnat vara oberoende av Qatars politiska relation till 

omvärlden. Al Jazeera är ögonen och öronen av den arabiska världen, menar han. ”Like it or 

not, it is no exaggeration to say that Al Jazeera has been the eyes and ears of this crucial news 

story [upproren i arabvärlden]” (Ibid.). Al Jazeera sänds i två språk, arabiska och engelska. 

Det finnas inte större skillnader mellan den arabiska och engelska versionen enligt bland 

andra Barkho (Barkho 2008), därför använder jag mig utav den engelska versionen. 

De medier som inte ses som mainstreammedia är i detta fall kanaler som för det mesta 

är begränsade till nationen och inte internationell. Al Jazeera och BBC väljer jag dessutom för 

att dessa används mest i den geografiska indelningen som de befinner sig i, enligt undersök-

ningar som företaget globescan har genomfört (därmed faller val som ”Al Arabia” bort) 

Varför	  Tunisien	  &	  Syrien?	  
Även valet av fall (Tunisien och Syrien) har jag ”mest-olika-design” (Esaiason et al. 

2007:116f, Landman 2008: Passim) som utgångspunkt med samma förklaring som innan, dvs. 

geografisk spridning men också relation till västvärlden. Utgångspunkten är att trots fallen är 

olika (geografiskt och relationsmässigt) fungerar det postkoloniala angreppssättet som förkla-

                                                
14 Märk här att det är endast den territoriella indelningen av väst som jag använder mig utav och inte Hunting-
tons civilisations indelning i termer av kulturella skiljelinjer. 
15 Amerikansk talskrivare åt ett flertal Amerikanska presidenter samt föreläsare vid John F. Kennedy School of 
politic i Harvard. Bakshian hyllar Al Jazeera för dess representativitet av det arabiska folket i tidskriften ”The 
National Interests” (Bakshian 2012). 
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ring till medierapporteringens framställning av revolutionerna eftersom postkolonialismens 

idéer gäller även stater som inte varit koloniserade. 

Det är de senaste revolutionerna i Nordafrika och Mellanöstern som jag i denna studie 

intresserar mig för. Länder i Nordafrika och Mellanöstern där revolution har blivit ett faktum 

är många. Vissa revolutioner har blivit lyckade i termer av att den auktoritära regimen har fal-

lit (exempelvis Tunisien, Egypten, Libyen och Jemen) medan i andra länder har revolutionen 

fortsatt under längre tid utan någon ”framgång” (Syrien och till en viss grad Bahrain) och i 

vissa länder har revolutionerna varit kortvariga utan någon större utveckling (exempelvis Ma-

rocko, Qatar och Saudiarabien). Jag väljer Tunisien eftersom landet är belägen i Afrika och 

har god relation till västvärlden. Jag hade likväl kunnat välja revolutionerna i Egypten, Libyen 

eller Jemen, där samtliga länder har genomgått en revolution och regimerna har ersatts. Det 

som gör revolutionen i Tunisien så speciell är att revolutionen i Tunisien var den tändande 

gnistan till revolutionerna i resterande Nordafrika och Mellanöstern. Jag väljer Syrien ef-

tersom landet ligger i Mellanöstern och har begränsade och dåliga relationer med västvärlden. 

Jag hade likväl kunnat välja revolutionen i exempelvis Bahrain men den avgörande aspekten 

är att jag vill ha ett fall som inte har goda relationer till ”västvärlden”, vilket Bahrain har. 

Som jag nämnde i inledningen är jag intresserad av mest-olika-design och väljer revo-

lutionen i Syrien och Tunisien utifrån designen. Jag anser att dessa är de mest olika fallen som 

finns bland revolutionerna i Nordafrika Mellanöstern. Trots att det skiljer sig mellan fallen i 

dagsläget finns det en hel del likheter mellan länderna bakåt i historien. Bägge länderna har 

varit franska kolonier. Tunisien som fransk koloni genomgick en tid präglat av grymheter i 

negativ bemärkelse, vilket enligt min mening många är överens om. Det finns många spår 

kvar från kolonialtiden, varibland det franska språket som är den andra officiella språket i 

landet där ungefär hälften av landets befolkning behärskar någorlunda. Politiskt har Tunisien 

haft goda kontakter med västvärlden och med resterande arabvärlden. 

Syrien har till skillnad från Tunisien varit fransk koloni under kortare tid, i drygt 25 år. 

Självständigheten kom inte förrän flera års oroligheter mellan syrierna och kolonialmakten 

Frankrike. Syrien är liksom Tunisien ett arabiskt land med islam som den officiella religionen. 

Syrien styrs av en diktator idag som Tunisien innan revolutionen. Syrien har varit i konflikt 

med Europa och USA genom att ständigt har tagit strid mot Israel (som har goda kontakter 

med västvärlden och är den närmast allierade med USA). Tillsammans med andra arabländer 

har Syrien redan vid Israels bildande 1948 angripit landet, utan större lyckande. I dagsläget 

har Syrien goda kontakter med Islamska republiken Iran, Fatah i Palestina och Hizbollah i 

Libanon, tre aktörer som är fintlig inställda till väst. 
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2.	  Teoretisk	  referensram	  &	  begreppsdefinition	  

För att kunna se och analysera texten behöver jag ett par glasögon, teoretiska sådana. Alla be-

höver det i vetenskapliga texter. Därför ägnar jag denna del till att diskutera valda teoretiska 

utgångspunkter som består av diskursteori, andrafiering (identitetsskapande), postkolonialism 

samt revolutionsaktörer. 

Diskursteori	  
Diskurs kan användas som både metod och teori, det är de flesta forskare överens om. Vissa 

forskare, som exempelvis den norske professorn Iver B. Neumann, går så långt som att pro-

blematisera skillnaden mellan metod och teori speciellt anslutet till diskurs. Jag är bland de 

som anser att man kan tala om diskursanalys som teori och diskursanalys som metod. 

Definitionen av begreppet diskurs är likt andra samhällsvetenskapliga begrepp mång de-

finierat där en enhetlig definition inte finns. Begreppet diskurs använts olika av olika forskare 

och akademiska kulturer (Weiss & Wodak 2003: 13) vilket förklarar begreppets många defi-

nitioner. Diskurs härstammar från språkvetenskapen och har kommit att bli allt viktigare i 

samhällsvetenskapen (Neuman 2003, Howarth 2007, Esaiasson 2007). Winther och Phillips 

försöker på sig en definition som lyder, ”en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller ett utsnitt av världen). (Winther & Phillips 2000: 7, kursiv i original). Det be-

stämda sättet att tala om och förstå världen är socialkonstruerad. En vanlig förekommande 

förklaring till begreppet diskurs är ”att det är fråga om en reglerad samtalsordning med in-

stitutionaliserade framställningsprocedurer (eller praktiker)” (Börjesson 2003:19). Detta inne-

bär att diskurser är språkliga praktiker som omfattar regler för hur man talar (Boréus 2011: 

151). Regler skapade under historien och bundna till kulturer styr samtalets innehåll och form. 

För en diskursanalytiker finns det inte objektiva verkligheter. Verkligheten får sin betydelse i 

samband med idéer om den, verkligheten är en så att säga socialkonstruktion (Börjesson 

2003: 21, Winther & Phillips 2000: 15ff). T.ex. och vad som kanske är relevant för denna 

studie: en terrorist med allt vad det innebär är en social överenskommelse som är bunden till 

det kulturella och den historisk specifika kontexten den är definierat i. Det finns därmed inte 

en självklar och objektiv sanning om terrorism. Vår uppfattning av terror, terrorister och 

terrorism är ingen spegelbild av verkligheten utan ”en produkt av våra sätt att kategorisera 

världen”, som Winther & Phillips skulle uttrycka det (2000: 11). 
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Som jag nämnde innan är kunskap inte självklar, den är historiskt och kulturellt bunden 

och konstruerade i den sociala interaktionen. Kunskap är dessutom det som reglerar handling-

ars genomförbarhet, dvs. om en handling är naturlig eller otänkbar (Winther & Phillips 2000: 

12). Om en handling ses som en terroristhandling begränsar det våra möjligheter till att ge-

nomföra handlingen. I samband med kunskapens styrning av handlingar aktualiseras maktbe-

greppet som är utsprid över sociala praktiker (Ibid: 20), eller som Boréus uttrycker 

det, ”[m]akt är inget som utövas av ett subjekt eller mot ett visst subjekt, utan utvecklas i re-

lationen mellan människor och innebär begränsningar för vissa, möjligheter för andra.” 

(Boréus 2011: 311). Därmed är makt nära förknippad med kunskap. Makten ska inte ”förstås 

uteslutande som förtryckande utan som produktiv: makten konstruerar diskurser, kunskap, 

kropp och subjektiviteter” (Winther & Phillips 2000: 20). Det är i anslutning till makten som 

jag exempelvis kan skapa diskursen om det onda. Där vi i den sociala praktiken (samhället där 

vi befinner oss i) har kommit överens om kategorier för ondska och kan kategorisera onda 

handlingar för onda. I relation till denna studies fokus på medierapporteringarna i Al Jazeera 

och BBC om revolutionerna i Syrien och Tunisien kan det möjligen vara så att man inte talar 

gott om aktörer i revolutionen som har nära samarbete med al Qaida. Det sker en så kallad 

medialt filter av informationen innan det rapporteras (Strömbäck 2009). Media verkar som det 

diskursiva fältet i rollen av vad man får och inte får rapportera. 

Som ni har märkt är språket en viktig aspekt för en diskursanalytiker, där man anser att 

verkligheten är strukturerad genom språket. Det är genom den skrivna, talande och visande 

(bilder) kommunikationen som kunskapen om verkligheten återges. Det är genom ”språket 

[som vi] skapar /…/ representationer av verkligheten, som aldrig bara är speglingar av en re-

dan existerande verklighet” (Winther & Phillips 2000: 15, min anmärkning). Det är med hjälp 

av språket som vi formar verkligheten och inte endast återger den. 

I inledningen till diskursteorin nämnde jag att det finns flera forskningstraditioner inom 

diskursteorin. Den forskningstradition som jag i denna studie kommer att inrikta mig på är 

kritisk diskursanalys. För kritisk diskursanalys finns det ”fem gemensamma drag” enligt 

Winther & Phillips som beskriver forskningstraditionen ganska bra. Fyra av de gemensamma 

dragen är extra viktiga för min studie (med bakgrund av valet av teorier). Dessa är; 1) ”Soci-

ala och kulturella processer och strukturer har en delvis lingvistisk-diskursiv karaktär” 

(Winther & Phillips 2000: 67). Utöver talspråk och skriftspråk omfattar diskursen bilder 

(Ibid.). 2) ”Diskurs är både konstituerande och konstituerad” (Ibid.). Det innebär att med 

språket kan man påverka världen samtidigt som den är socialt och historiskt bundet (Ibid: 68). 

3) ”Språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget” (Ibid.). Detta innebär att 
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man genomför en textanalys av språkbruket i det sociala handlandet (Ibid.). 4) ”Kritisk forsk-

ning” (Ibid:70). I samband med det fjärde draget är och kan kritisk diskursanalys inte vara 

politisk neutral. Detta på grund av att man förespråkar social-/samhälls-förändring (Ibid.) (se 

den femte draget i fotnot)16. Flera av dessa gemensamma drag har jag redan belyst i texten 

tidigare. De gemensamma dragen är viktiga för studien eftersom det är exempelvis den dolda 

förklaringen i rapporteringarna som jag är intresserade utav. Det är den kulturella och histo-

riska aspekten genom det postkoloniala forskningsfältet som jag angriper mig på rapporterna 

för att framhäva ett eventuellt andrafiering. Exempelvis förordar det postkoloniala forsknings-

fältet att den historiska beskrivningen av de koloniserade lever kvar i våra beskrivningar av 

dem än idag. 

Andrafiering	  (”Vi”	  &	  ”De	  Andra”)	  
En grundläggande aspekt i diskursanalysen (speciellt kritisk diskursanalys) är att kunskapen 

är något som är socialt konstruerad, därmed är identiteter en konstruktion. Det är därför det 

oftast benämns för identitetsskapande. I samband med redogörelsen av forskningsområdet 

(tidigare forskning) berörde jag kort identitet och identitetsskapande i anslutning till Benedict 

Andersons ”Den föreställda gemenskapen” som berör för det mesta den nationella nivån och 

nationers identitetsskapande. Anderson menar på att den nationella identiteten har konstrue-

rats i samband med att individer och grupper som har haft gemenskaper har succesivt vänd sig 

till varandra och med tiden skapat en nationell identitet (med stor hjälp av tryckkonsten, 

tryckkapitalismen). Gemenskapen förstärks i samband med språket, kulturen och religionen. 

Identifieringen sker i anslutning till myter, symboler och minnen som gemenskapen delar, ex-

empelvis genom en gemensam nationell flagga eller gemensamma minnen som utkämpandet 

av krig eller myter om legender. I motsats till Anderson menar Anthony D. Smith att den nat-

ionella identifieringen sker genom myter, symboler, minnen, värderingar och traditioner 

(Smith 2001: 13ff) som mer eller mindre är naturliga, ligger i etniska grupperingar. Detta är 

helt otänkbart för konstruktivister som menar på att den nationella identiteten är skapad ge-

nom den sociala interaktionen (exempelvis Benedict Anderson). Att nationer är naturliga av-

visas även av Smiths gamle lärare Ernest Gellner som menar att ”[e]n grupp människor är ald-

rig bara en summa av individer /…/ istället är den alltid en sammanslutning inom vilken med-

                                                
16 Den femte gemensamma draget är - ”Diskurs fungerar ideologiskt” (Ibid: 69). Diskursiva praktikerna effektu-
erar till att skapa och omskapa ojämlika maktförhållanden mellan exempelvis sociala relationer och klasser, vil-
ket benämns som ideologiska effekter. Därmed har diskursen en ideologisk funktion. Genom att uppmärksamma 
diskursiva praktikerna kan man identifiera de ideologiska effekterna och genom sociala handlingar skapa mer 
jämlika förhållanden (Ibid.). Detta är inte viktigt i denna studie eftersom studien inte är inriktat på ideologier. 
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lemmarna har en social ställning som för med sig vissa förväntningar, givna rättigheter [etc.]” 

(Gellner 1999: 21, notering av mig). I samband med ökade rörligheten geografiskt och socialt 

medför behovet av en högkultur knuten till de politiska gränserna (Ibid: 50). Inom gruppen 

känner man lojalitet med varandra eftersom man identifierar sig med varandra. Därmed upp-

står det ett slags patriotism i samband med (kulturella) homogeniteten i gruppen som ound-

vikligen leder till att man tar avstånd från andra grupper för att hävda sin egen grupps ställ-

ning (Gellner 1997). 

Jonna Johansson (2007) skriver i sin avhandling att diskurser är konstruktioner skapade 

i den sociala interaktionen, således är identiteter konstruktioner (13). Identiteter är inte något 

som är givna av naturen utan skapade av oss. I detta sammanhang aktualiseras det nyinstitut-

ionella antagandet om att strukturer som är skapade genom historien påverkar våra (aktörer-

nas) interaktioner (Hay 2002). Det är genom de socialt skapade identiteterna i samband med 

diskursen som vi har idéer om oss själva och samhället runt omkring oss (Johansson 2007: 

14). I samband med identiteter och identitetsskapande aktualiseras begreppet andrafiering 

(engelskans ”othering”) (Plumwood 2006:505). Andrafiering handlar om att i samband med 

identifiering av oss själva identifierar vi “De Andra”, dvs. genom att säga något om vilka vi är 

berättar vi om vilka “De Andra” är och vice versa. Identifieringen av oss själva gör vi genom 

att skilja oss från “De Andra” (Johansson 2007: 46f), eller som Anderson argumenterar att 

den föreställda gemenskapen talar om att vi har en gemenskap med oss fast inte med andra. 

Vi har därigenom tendensen att identifiera oss som goda, positiva och lyckade medan ”De 

Andra” är onda, negativa eller misslyckade, dvs. mindre värda än vad vi själva är. 

Masoud Kamali är en av de som använder sig utav begreppet andrafiering. Han gör det i 

samband med en statlig utredningsrapport (2005). Kamali menar på att i samband med skap-

andet och utvecklingen av EU:s försök att skapa en europeisk identitet har andrafieringen 

stärkts, ”[k]onstruktionen av en ”europeisk identitet” medför oundvikligen exkludering av 

“De Andra”, vare sig dessa är ”invandrare”, ”utlänningar” eller ”svarta” (Ibid: 37, citattecken 

i original). Kamali beskriver processen som följande, ”Det nationella projektet för att skapa 

ett homogent nationellt “Vi” har gått hand i hand med att skapa “De Andra”[,] /…/ konstrukt-

ionen av nationens ”vi-känsla” går hand i hand med konstruktionen av “De Andra”.” (Ibid: 

45) 

Det vi kan konstatera är att identiteter skapas socialt i samband med kulturella, religiösa 

och språkliga gemenskaper. I samband med identifiering av oss själva identifierar vi ”De 

Andra”, det sker en så kallad andrafiering. Detta belyser Huntington väldigt bra i följande ci-

tat, ”Vi vet bara vilka vi är när vi vet vilka vi inte är, och ofta bara när vi vet vilka vi är emot.” 



 
	  

 18	  

(Huntington 2006: 20). Huntington framhäver andrafieringen som diskuterats innan, dvs. 

identifiering av oss (”Vi:et”) ställts mot “De Andra”. Det är av värde att problematisera iden-

tifieringen av ”De Andra” genom att ställa sig frågan om alla som innefattar i fliken ”De 

Andra” ges samma identifiering, dvs. likställs. Vilho Harle17 argumenterar för att det inte är 

som sådant. Det sker en andrafiering av ”De Andra” med en negativ klang som i sin tur säger 

något om oss själva, dvs. identifieringen av ”De Andra” identifierar oss. Med Harles egen 

formulering, ”Just as one cannot know what large means without a sense of the small, one 

cannot comprehend oneself fully if one has no appreciation of who and what one is not. 

(Harle 2000: 15, kursiv i original). Om det förekommer att vi är vänner med vissa kan vi inte 

betrakta de som onda. Det sker en uppdelning av ”fienden” där det finns onda fiender och de 

bland fiender som är goda eftersom de är våra vänner. Därmed är den politiska relationen vik-

tig och till och med avgörande för identifieringen av ”De Andra” (Ibid: 15ff). 

Processen av andrafiering är en viktig teoretisk utgångspunkt för studiens frågeställ-

ningar. Genom att kritisk granska medierapporterna kan identifieringen av revolutionerna (in-

hemska aktörerna) framhävas. Det är med hjälp av processen av andrafiering som jag kan 

analysera framställningen av revolutionerna. 

Postkolonialism	  
Andrafieringen är högst relevant i det postkoloniala forskningsfältet som har samma utgångs-

punkt men som lägger vikten i andrafieringen under kolonialtiden vilket lever kvar i dagens 

postkoloniala samhälle. Till att börja med är postkolonialismen ingen enhetlig teori utan ett 

forskningsfält som inbegriper teoribildningar som kolonialism, poststrukturalism, orientalism 

etc. (Loomba 2008, Eriksson et al. 1999). Begreppet postkolonialism består av förstavelsen 

post och begreppet kolonialism. Här ska begreppet kolonialism inte beblandas eller likställas 

med imperialism annars hade det hetat postimperialism och inte postkolonialism, som Robert 

J. C. Young uttrycker det (Young 2001: 15ff). Kolonialismen handlade om att erövra och be-

härska andra platser kulturellt och resursmässigt. Kolonialmakterna formade det nya sam-

hället (det koloniserade samhället) till att bli civiliserade och bli påtvingade de västerländska 

värderingarna. Som Loomba uttrycker det, ”[a]tt ”forma ett samhälle” i det nya landet innebar 

ofrånkomligen att av-forma eller om-forma de samhällen som fanns där tidigare /…/” 

(Loomba 2005: 18, kursiv & citattecken i original). Under kolonitiden förväxlades en hel del 

skrifter som ”offentliga och privata uppteckningar, brev, affärsdokument [etc.]” (Ibid.) som 

                                                
17 Vilho Harle är finsk professor i Internationella studier i Lapplands Universitet i Finland. 
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ligger till grund till den bild som man hade på de koloniserade. Prefixet post avser en tid efter 

kolonialismen men definitivt inte ett slut på kolonialismen (McLeod 2010: 5f). Postkolonial-

ister argumenterar för att kolonialismen präglar världen i allt större utsträckning (Eriksson et 

al. 1999: 16f). Ungefär som att den kunskap man hade om Syrien och Tunisien under tiden de 

var Franska kolonier finns fortfarande kvar i vår bemötande av och kunskap om dem. 

Det som postkoloniala teoretiker vill belysa är att den struktur som skapades under kol-

onialtiden fortfarande präglar världen. I samband med interaktionen med de före detta koloni-

serade (de som ibland benämns för den tredje världen) uppkommer den kunskap man hade 

om de upp i nytt skeende. Det historiska bemötandet av de i historien koloniserade har fört till 

maktförhållanden som konstruerad den så kallade tredje världen. Likt poststrukturalister ar-

gumenterar postkolonialister för språkets betydelse för skapandet av identiteter. Som jag har 

redogjort i tidigare del är identiteter socialt konstruerade i de språkliga praktikerna. Dessa 

språkliga praktiker i sociala interaktioner skapar strukturerna i samhället (Goldmann 1997: 

262f) som i sin tur påverkar aktörernas ageranden (Hay 2002). Postkolonialister menar där-

med på att de forna koloniserades identiteter har konstruerats av kolonialmakterna genom 

olika sociala praktiker med maktförhållanden som grundläggande faktor (Eriksson 1999: 33). 

Enligt Foucault kan man inte skilja makt och kunskap från varandra. Kunskap finns inte av 

sig själv, utan konstrueras i skilda maktförhållanden. Det är således i dessa diskurser som di-

kotomin “Vi” och “De Andra” skapas. Theodor Adornos menar i sin tur på att de som har 

makten att konstruera identiteter, dvs. formulera kunskapen om den andre och sig själv, tar 

sina vänner i beaktande i identifieringen. Adornos hävdar att de som besitter makt och de som 

är bundna till makthavarna erhålls ”förbehållsam respekt” medan “De Andra” (omvärlden) 

förknippades med svaghet, underordning etc. (Ibid: 36ff). Det sker först en distinktion mellan 

oss i ”vi:et” och “De Andra” där “De Andra” är förknippade med de onda. Bland “De Andra” 

finns det de som är bundna med makthavarna som ses som ”de goda andra”. Hans analys 

stärker vikten av att analysera medierapporteringen av inhemska aktörerna i revolutionen för 

att se skillnader i rapporteringen mellan mediekanalerna.  

I strävan till att exemplifiera hur andrafiering kan se ut enligt postkolonialismen tar jag 

hjälp av Edward Said. Efter att ha studerat skilda västerländska texter kommer Said fram till 

att kunskapen om ”orienten” har konstruerats som motpolen till ”occidenten” (västvärlden), 

dvs. den orientaliska diskursen som motpol till diskursen om ”occidenten” (Said 2008). Said 

menar på att ”[v]ästerlandet har lagt beslag på och uppfunnit Österlandet, för att med denna 

motbild framhäva de egna framgångarna, den egna rationaliteten och anspråket på världsom-

fattande och politisk dominans” (Ibid: 52). Said menar på att i de västerländska skrifterna 
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framställde man ”orienten” som det okända och oss själva som det kända (Ibid: 117). Bilden 

av ”orienten” (”öst” “De Andra”) har skapats genom myter. Myter om hur de anses vara i för-

hållande till oss i väst. I bilden av araber och muslimer döljer sig hotet om Jihad, ”en skräck 

för att muslimerna (eller araberna) tänker erövra världen” (Ibid: 427). Detta begrundad på my-

ter förknippad med ”muslimerna” eller för den delen araberna. Genom att betona vissa förete-

elser hos araber konstrueras myten om jihad. Det är bland annat dessa myter som Said fokuse-

rar på i studien om hur den arabiska diskursen konstruerats. Förutom att bilden av orienten 

från kolonialismen lever kvar kan den till och med ses vara starkare idag med hänvisning 

till ”relationen mellan maktpolitik och massmedias inflyttande” (Eriksson 1999: 21). Ef-

tersom det är media som jag fokuserar mig på i denna studie blir det intressant att se om bil-

den av revolutionerna har framställts som det postkoloniala forskningsfältet framhäver. 

Sammanfattningsvis går postkolonialismen ut på att framhäva diskursen om “De Andra” 

som lever kvar från kolonialtiden. Genom språket har bilden, identiteten av de forna kolonise-

rade (orienten, österlandet, “De Andra”) konstruerats av kolonialmakterna (occidenten, väs-

terlandet, vi). I samband med detta identitetsskapande har orienten givits en bild som är un-

derordnade occidenten. Konstruktionen av orientaldiskursen har skapats i diskursiva praktiker 

(sociala relationer) i motpol till occidentaldiskursen och lever kvar i allt större grad i väster-

landets sätt att interagera (exempelvis via media) med österlandet. 

Begreppsdefinition:	  Revolution	  &	  dess	  användning	  i	  studien	  
Anledningen till att jag tar upp begreppet revolution är att dels definiera begreppet kort och 

allmänt men också belysa skilda aktörer i en revolution. Jag har yttrat mig om revolution och 

anser att det är den rätta benämningen på händelserna i den arabiska världen och det som be-

nämns för den ”Arabiska våren”. Revolution kan definieras som ”en snabb, djupgående och 

våldsam samhällsförändring, där nya grupper kommer till makten och där den politiska ord-

ningen förändras.” (Goldmann 1997: 242). Utan att gå in på djupet kan vi konstatera att hän-

delserna/protesterna i Nordafrika och Mellanöstern var och i vissa fall är revolutioner ef-

tersom en snabb, djupgående och i många fall våldsam samhällsförändring ägde/er rum. 

För att belysa innebörden i begreppet revolution vänder jag mig till kontraktsteoretikern, 

John Locke. Locke hävdar att om den lagstiftande och/eller verkställande makten inte efter-

följer sina löften får de som har tillsatt dessa även avsätta dem. Med hans egna ord, ”de som 

tillsätter honom [fursten, i detta fall ledare] och därmed fortfarande måste ha makt att avskeda 

honom, om han sviker förtroendet?” (Locke 1998: 181f, min anmärkning).  
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Det som är intressant för studien är aktörerna som kan identifieras i en revolution. I 

John Lockes diskussion kring rätten till att avsätta en ledare framkommer det tre framstående 

aktörer. En av dem är fursten (styret, regimen eller ledaren) som styr landet och är den som 

ska avsättas om förtroendet är förbrukad. För att koppla det till studien kan styret vara Mu-

barakregimen, Ben Ali regimen, Gaddafi regimen, al-Assad regimen etc. Den andra aktören 

är folket som har tillsatt fursten och har rätt att agera som domare och avsätta fursten om nöd-

vändigt (exempelvis tunisiska, egyptiska, syriska folket). Den tredje aktören är oppositionen 

som vill avsätta fursten och ta dennes plats (exempelvis muslimska brödraskapet i Egypten). 

John Locke aktualiserar oppositionen i samband med risken i att det ”[k]anske kan [vara] illa-

sinnade och upproriska män [som] sprid[er] en sådan uppfattning hos folket, även om fursten 

bara gör bruk av sitt rättmätiga prerogativ.” (Locke 1998: 181, min anmärkning). På detta 

svarar Locke att folket får verka som domare och avgöra om fursten har förlorat sitt förtro-

ende eller inte. I revolutioner finns det alltså tre inhemska aktörer som har en mer eller mindre 

roll. Det jag är intresserad av är hur inhemska aktörer i revolutionerna framställs av oss här i 

väst? 
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3.	  Metodologisk	  referensram	  

För klarhetens skull ska jag börja med att skriva något om materialet som kommer att använ-

das i denna studie. Det empiriska materialet som ligger till grund för denna studie är rapporte-

ringar från de valda mainstreammedierna (Al Jazeera och BBC) om revolutionerna i Tunisien 

och Syrien. Tidsintervallet för insamlingen av rapporteringarna för Tunisien blir 17 december 

2010 till 14:e januari 2011 och för Syrien blir det 15 mars 2011 till 29 mars 2011 (mer om 

valet av tidsintervallen kommer att redogöras i anslutning till analyseringen av revolutioner-

na). Materialet är rapporteringar i den skrivna texten, den talande och/eller visande (video). 

Materialet hämtas från respektive mediekanals arkiv som finns tillgänglig på deras webbsida. 

Det är viktigt att ha i beaktande att min avsikt inte är att vara källkritiskt till det empiriska 

materialet eftersom det inte är intressant för mig om det som rapporteras är sanning eller inte. 

Det intressanta för studien och dess syfte är hur de valda revolutionerna framställs av media 

och inte om det som skrivs är sant eller inte. 

Materialet som ligger till grund för studien är rapporteringar i form av texter, bild (vi-

deo) och/eller ljud som i sin tur också transkriberas18 till texter. Analysering av texter leder 

ofrånkomlig till textanalys som metod. I samband med andrafiering, diskursteori och postkol-

onialism som teoretiska utgångspunkter för studien är det på plats att använda mig utav den 

kvalitativa textanalysen. Kvalitativa textanalysen som metodologisk utgångspunkt stärks i 

samband med mitt forskningsproblem, syfte och frågeställningar. Jag skulle ha kunnat an-

vända mig utav den kvantitativa innehållsanalysen med att räkna upp hur ofta ett visst be-

grepp används etc. Detta utesluter jag eftersom det är det dolda i texten och läsningen mellan 

raderna som är det intressanta med de slags teoretiska utgångspunkter som jag har valt.  

Lite övergripande innebär kvalitativ textanalys att ”ta fram det väsentliga innehållet ge-

nom noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår.” (Esaiason et al. 

2007: 237). Peter Esaiasson (et al.)(2007) refererar till den svenske filosofen i teoretisk filo-

sofi Mats Furberg som har fångat det centrala i den kvalitativa textanalysens tillvägagångssätt 

på följande sätt, ”Det handlar om att läsa aktivt, att ställa frågor till texten och att se efter om 

texten, eller man själv, kan besvara dessa frågor.” (Ibid.). Esaiasson (et al.) fortsätter med att 

dela upp den kvalitativa textanalysen i den systematiserande och den kritiskgranskande. 

                                                
18 Transkribering av intervjuer, samtal, nyheter etc. bör göras för att tydligt kunna läsa vad det egentligen är som 
sägs. När det talas om en händelse kan man lätt komma att glömma vissa saker som sägs eftersom man kanske 
tar de för givna. 
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Skillnaden mellan dessa två huvudtyper och som är betydande för mitt val de emellan är att 

den systematiserande används för beskrivande forskningsproblem medan den kritiskgrans-

kande innefattar även en förklarande ansats. Studien har i avsikt att beskriva hur den ”Ara-

biska våren” framställs men också ge en förklaring till framställningen, därav blir valet av den 

kritiskgranskande huvudtypen naturligt. Av alla inriktningar19 av kritiskgranskande huvudty-

pen väljer jag diskursanalysen eftersom en avgörande betydelse ges för texter och mänskliga 

uttryck för konstruktionen av verkligheten genom språkliga praktiker (Ibid: 239). 

En del av syftet och forskningsfrågorna till denna studie är att jämföra mediekanalernas 

rapportering av revolutionerna med varandra. Revolutionernas medieframställning jämförs 

eftersom fallen skiljer sig mellan varandra och därmed kan medieframställning skilja. Gäl-

lande mediekanalerna finns det också skillnader mellan de där det också kan förekomma en 

del skillnader i deras rapporteringar. Diskursanalysens fokus kommer att ligga på varje fall 

för sig och sedan kompareras med varandra. De intressanta förklaringsfaktorerna är att titta på 

relationen mellan den sittande (i de fall revolutionen har varit lyckat20 kommer den avgående 

regimen att vara i fokus) regimen och västvärlden eller för den delen andra aktörers relation 

till västvärlden. 

Diskursanalys	  
Diskursanalysen har kommit att bli den vanligaste textanalytiska metoden inom samhällsve-

tenskapen, enligt Esaiasson et al. (2007: 239). Det kan bero på att diskursanalysen är så bred 

med många inriktningar, men också att diskursanalysen uppmärksammar aspekter i det soci-

ala livet som oftast tas för givna och som ”därmed kan vara svåra att belägga med systema-

tiska empiriska undersökningar.” (Ibid: 240). För en diskursanalytiker består ”verkligheten” 

av en hel del diskurser där diskursanalys handlar om att analysera dessa diskurser. Diskursa-

nalysen handlar således om  

[A]tt studera diskurser och sociala konstruktioner [vilket] innebär /…/ att funder 
över det som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle ha kunnat sägas. Diskur-
ser är talordningar och logiker som bestämmer gränserna för vad som är socialt 
och kulturellt accepterat som ´sant, ´trovärdigt, ´förnuftigt´, ´gott´, med mera. 
(Börjesson 2003: 21, citattecken i original, min anmärkning). 

Det är följaktligen de dolda strukturerna i diskursen som intresserar mig i analyseringen av 

rapporteringarna. Det är inte endast det språkliga i rapporteringarna som jag fokuserar mig på, 

utan även den sociala och historiska anknytningen (se diskursteori). Begreppet diskurs an-
                                                

19 Se Esaiasson et al. (2007) för inriktningar av den kritiskgranskade huvudtypen (238ff). 
20 Lyckat i bemärkelsen att regimen har byts ut. 
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vänds i denna studie som ett sätt att skriva, tala och visa på revolutionerna i Syrien och Tuni-

sien. Diskursens utformning är beroende av den diskursiva praktiken21, dvs. vilken media det 

är som förmedlar revolutionsdiskursen (om det är Al Jazeera eller BBC). Al Jazeera som en 

diskursiv praktik befinner sig i ett samhälle som kan ses som motvinden till det postkoloniala 

synsättet, dvs. den sociala praktiken22 för Al Jazeera blir således den anti postkoloniala dis-

kursen. BBC som diskursiv praktik verkar i det postkoloniala sociala praktiken vilket kan på-

verka dess rapporteringar. 

Eftersom det finns dolda strukturer som påverkar och formar texterna krävs det en kri-

tisk analys av texterna (Esaiasson 2007). Texten ska således inte ses endast som informat-

ionsbärare utan ska betraktas som en social handling. Man ska vara kritisk inställd till texten 

genom att ge uttryck för misstänksamhet och ställa frågor som ”Varför ser nyhetstextens in-

nehåll ut som den gör? Ur vilket perspektiv beskrivs verkligheten?” (Berglez 2000: 195). Det 

handlar om att ställa sig frågorna: varför ser texten ut som den gör? och ”how else could it 

have been designed?”(Ibid.), som Fairclough uttrycker det. För att på så sätt försöka besvara 

på frågan ”på vilka sätt texten kan sägas vara en produkt av den kultur den faktiskt förekom-

mer i[?]” (Ibid: 203). Det krävs således att jag som analytiker av medierapporteringarna måste 

ställa mig utanför den kultur jag befinner mig i för att inte påverka resultatet. 

Analysmodell	  
Det finns inga givna verktyg, modeller etc. för diskursanalysen. Det är beroende av vilka teo-

rier man använder sig utav som komplement till diskursanalysen. Diskursteorin och diskursa-

nalysen ersätter inte teorier och metod. Diskurs bäddas in i teoretiska system, som Howarth 

uttrycker det (Howarth 2007: 11). Utifrån de valda teorierna och metoden skapar jag en ana-

lysmodell som besvarar studiens frågeställningar och syfte. 

Till att börja med kommer jag att läsa genom samtliga rapporter för att skapa mig en 

bild av materialet. Sedan kommer jag att noggrann läsa rapporterna för att hitta de dolda 

strukturerna (med utgångspunkt i postkoloniala forskningsfältet) i rapporterna och sättet 

andrafieringen sker på (om det nu sker en andrafiering överhuvudtaget). Eftersom det är revo-

lutionerna och deras framställning som är i fokus kommer jag ta upp aktörerna i revolutioner-

na och analysera hur dessa framställs. I analyseringen av varje aktörsperspektiv är det av be-

hov att koda materialet som i denna studie består av rapporteringar från valda mainstreamme-

dia. Jag kommer att koda materialet genom att identifiera förekommande centrala teman. Te-
                                                

21 ”de produktions- och konsumtionsprocesser som är förbundna med texten” (Winther & Phillips 2000: 74) 
22 ”den bredare sociala praktik som den kommunikativa händelsen är en del av” (Winther & Phillips 2000: 74). 
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man bör dels härledas från de valda teoretiska utgångspunkterna för studien samt materialet 

man har (Winther & Phillips 2000: 122). Teman kommer att också identifieras i samband med 

framkommande ”myter, symboler och minnen” (Johansson 2007: 55ff) som bland andra Said 

använder sig utav i sina undersökningar (se teorin). Även Anderson betonar vikten av myter, 

symboler och minnen i identitetsskapande (se forskningsområde). För mig som studerar 

materialet är det av stor vikt att tillåta materialet tala för sig själv. Jag som analytiker bör inte 

ta fram förbestämda teman och inte ge plats åt andra förekommande teman. I samband med 

analyseringen av materialet finns det utrymme för att förkasta eller omformulera teman och 

anta ny identifierade sådana. Genom att studera teman och dess utformning i rapporterna 

kommer utformningen av diskursen identifieras, dvs. att revolutionen har framställts på det 

ena eller andra sättet. 

I samband med identifieringen av teman kommer idéer23 förknippade med teman att 

identifieras. Genom att identifiera idéer med utgångspunkt av teoretiska utgångspunkterna 

andrafiering, postkolonialism och orientalism kan bilden av diskursens utformning förtydligas. 

Mickael Walls använder sig av samma tankegång i sin avhandling24. Walls studerar svenska 

grundskolors historietextböcker för att visa på hur idén om den västerländska civilisationen 

kan ha för inverkan i framställningen av konflikten mellan Israel och Palestina. På samma sätt 

kommer jag att använda mig av idéer, dvs. idéer förknippade med teman. Exempelvis myten 

om araben består av idéer som kanske ”sadistisk, svekfull och lågtstående” (Said 2008:427). 

Sammanfattningsvis, aktörsperspektiv, teman och idéer (i Syrien och Tunisien) är delar 

i analysmodellen som kommer att ligga till grund för analyseringen av materialet. Analysmo-

dellen som ligger till grund för denna studie (se nedan) består utav revolutionerna uppdelad i 

aktörsperspektiv (horisontellt i tabellen nedan) och mediekanalerna Al Jazeera och BBC (ver-

tikalt i tabellen nedan) i cellerna kommer teman (myter, minnen och symboler) och idéer för-

knippade till dem att framhävas. 
Tabell 1. Analysmodell. 

 
                                                

23 Definitionen av termen idé i denna studie är idé som ”en viss föreställning om hur samhället fungerar, ett vär-
dedöme om hur något i samhället borde vara /…/ dvs. en icke ifrågasatt utgångspunkt för resonemanget.” (Berg-
ström & Boréus 2005: 58f). 
24 Med titeln ”Framing the Israel/Palestine Conflict in Swedish History School Textbooks” (2010). 
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4.	  Medieframställning	  av	  Jasminrevolutionen	  

I detta kapitel kommer fokus ligga på studiens första forskningsfråga och avser att besvara 

hälften av frågan som har med revolutionen i Tunisien att göra, dvs. Hur framställdes revolut-

ionen i Tunisien i Al Jazeera och BBC? Kapitlet kommer att vara uppdelat mellan mediekana-

lerna och inom mediekanalerna kommer fokus ligga på inhemska revolutionsaktörerna för att 

besvara på frågan; Hur framställs och identifieras inhemska aktörer i Jasminrevolutionen? 

Jasminrevolutionen är benämningen på revolutionen i Tunisien. En revolution som bör-

jar 17:e december 2010 i samband med att Muhammad Bouazizi sätter eld på sig själv. Dagen 

efter händelsen börjar protesterna och demonstrationerna som leder till att Tunisiens dåva-

rande ledare Ibn Ali flyr från landet den 14:e januari 2011 och avgår som ledare. Det är rap-

porteringar i Al Jazeera och BBC från den 17:e december fram tills den 14:e januari, kring 

jasminrevolutionen som jag analyserar i denna studie. 

Al	  Jazeeras	  framställning	  av	  Jasminrevolutionen	  
I detta del-kapitel kommer följande fråga att fokuseras: Hur framställdes Jasminrevolutionen i 

Al Jazeera? Al Jazeera som är beläggen i Qatar och kan anses ha den arabiska diskursen som 

utgångspunkt. Det intressanta blir att i detta del-kapitel studera hur diskursen om den tuni-

siska revolutionen framställs. Tunisien, vars dåvarande regim (Ibn Ali regimen) hade goda 

kontakter med västvärlden. 

Al Jazeera började rapportera kring revolutionen i Tunisien redan tre dagar efter att 

Muhammed Bouazizi tände eld på sig själv. Den första rapporteringen är från den 20:e de-

cember 2010. Det tog några dagar för att de tunisiska protesterna fick uppmärksamhet i 

mainstreammedierna runt om i världen. Förklaringen till att det dröjde tills Al Jazeera började 

rapportera kring händelserna kan vara att det var något nytt och Tunisien hade inte fått lik-

nande protester på decennier. Vem kunde ana att Bouazizis agerande skulle leda till att Ibn 

Ali skulle avgå efter 23 år på makten och att revolutionerna skulle sprida sig till andra länder i 

Nordafrika och Mellanöstern. 

Regimen	  Ibn	  Ali	  	  
Ibn Ali regimen framställs i negativa termer i två övergripande teman som identifierats i rap-

porteringarna i Al Jazeera, nämligen regimen som västallierad och auktoritär. Redan i de 

första artiklarna framställs Ibn Ali som en långvarig ledare som inte tillåter demonstrationer 
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och upplopp, dessutom en allierad till väst i fråga om al-Qaida bekämpning. Följande utdrag 

framhäver idéerna, ”Riots are rare in Tunisia, which has been run for 23 years by President 

Zine al-Abidine Ben Ali and works closely with Western governments to combat al-Qaeda 

operatives.” (AL Jazeera 25 dec 02:52, AL Jazeera 28 dec 00:13). Den tunisiska regimen för-

knippas med västvärlden (främst USA och europeiska länder) konstant i rapporteringarna. 

Västvärldens syn på Tunisien är att landet är stabilt och liberalt, ”Tunisia is generally viewed 

in the West as one of the most stable and politically "moderate" countries in the region.” (AL 

Jazeera 29 dec 15:58, citattecken i original). Al Jazeera rapporterar också om att landet har 

prisats av väst, ”The country has in the past been praised by Western allies as a model of sta-

bility and prosperity in the Arab world.” (AL Jazeera 6 jan 22:23, AL Jazeera 9 jan 20:39). 

Eftersom västvärlden har goda relationer med Tunisien uppmärksammas inte revolutionerna i 

väst, både av media och politiker, ”Most Western governments and major media organisa-

tions have not addressed or covered the events in Tunisia.” (AL Jazeera 5 jan 20:56). Al Jaze-

era skapar därmed en myt om Ibn Ali regimen som älskad av väst och på så sätt andrafieras. 

Trots att det finns oroligheter och orättvisor i landet har västvärlden goda kontakter med 

regimen i Tunisien (enligt rapporterna), ”Despite having a poor human rights record, Western 

countries - particularly the EU and the US - continue to have close relationships with Tunisia 

and remain silent on abuses there” (AL Jazeera 3 jan 13:10). I samband med bristen på 

mänskliga rättigheter uppkommer andra temat som identifierats i artiklarna, nämligen myten 

om regimen som auktoritär. I Al Jazeeras rapporteringar betonar man Ibn Ali´s mångåriga le-

darskap utan rättigheten till att uttrycka missnöje, genom exempelvis demonstrationer eller 

alternativa politiska partier. Regimens hantering av protesterna framställs som brutal och 

omänsklig, ”Tunisia has been ruled by Ben Ali for 23 years with an iron fist and this is the 

first time that he has been challenged by people from various towns” (AL Jazeera 28 dec 

20:17). Ibn Alis ledarskap genom åren används I andrafieringen, dvs. 23 års förtryck används 

i andrafieringen av Ibn Ali regimen. Som det rapporteras är det regimen som är våldsam och 

inte folket vilket vi kommer se senare i analysen. Följande citat framhäver detta, 

Tunisian police have used batons to disperse a rare demonstration in Tunis, the capi-

tal, calling for jobs in a show of solidarity with youths protesting in poorer regions. 

Around 1,000 people took part in the demonstration on Monday, called by independ-

ent trade union activists. Security forces prevented them from marching towards a 

main Tunis thoroughfare. A Reuters reporter saw at least a dozen protesters sustaining 

light injuries from police batons, mainly to the head, and some others fainted. (AL Ja-

zeera 28 dec 00:13) 
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Som det uttrycks i utdraget ovan använder regimen våld gentemot protesterande folket som 

marscherade. Mycket fokus läggs på våldet med exempel på rubriker som, ”Protesters killed 

in Tunisia riots” (AL Jazeera 9 jan 20:39). Mer våld, ”Security forces have been accused of 

using excessive force against the protesters.” (AL Jazeera 11 jan 19:35). Mycket fokus ligger 

på hur Ibn Ali personligen varnar demonstranterna, ”Ben Ali /…/ warned earlier that protest-

ers would be punished if rioting continued in the country” (AL Jazeera 29 dec 15:58, AL Ja-

zeera 03 jan 17:18). Det är inte endast arbetslösheten som är problemet utan 

även ”[c]orruption, authoritarianism, repression.” (AL Jazeera 3 jan 13:10).  

Al Jazeera framställer Ibn Ali regimen som våldsam och västvänlig och andrafieras till 

att tillhöra ”De Andra” (västvärlden, ”occidenten”, ”De onda Andra”). Därmed konstrueras 

bilden av regimen som en symbol för västallierad och våldsam gentemot det egna folket. 

Tunisiska	  oppositionen	  
Ingen direkt utnämnd opposition framställs i Al Jazeeras rapporteringar. Flera aktörer upp-

kommer och benämns oftast för opposition och inte vilken opposition det är. I följande citat 

framkommer oppositionen, 

"There is a huge frustration, with no hope to find a job and they were humiliated by 

the government," Nejib Chebbi, an opposition member and the head of the Al Mawkif 

newspaper, told Al Jazeera. (AL Jazeera 29 dec 15:58) 

I utdraget ovan får en oppositions aktör tillfälle att kommentera det tillstånd som Tunisien har 

befunnit sig i under många år. En annan figur från oppositionen kommenterar Tunisiens till-

stånd som följande, ”We have a problem in the management of the country and it is not only 

in Sidi Bouzid, it is across the country” (AL Jazeera 26 dec 09:20).  

Uttalanden från oppositionella figurer ses som fakta utan att ifrågasättas eller sättas 

gentemot regimens uttalanden, ”Opposition politicians said that dozens of lawyers were ar-

rested during protests” (AL Jazeera 4 jan 12:02). Följande citat framhäver idén om opposit-

ionen som på folkets sida, ”The opposition criticised the government's response and said that 

protests were fuelled by lack of human rights” (AL Jazeera 4 jan 12:02). 

Oppositionen framställs i Al Jazeera som aktörer på folkets sida och emot regimens 

handlingar. Oppositionen uppkommer i artiklarna och ges en positiv bild. Oppositionen får 

därigenom en symbol för befrielse från diktaturen och andrafieras som ”De goda Andra”. 
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Tunisiers	  revolution	  
I Al Jazeeras rapporteringar där de protesterande behandlas förekommer det två övergripande 

teman där det ena är att demonstranterna är fredliga och den andra är att protesterna består av 

ett enat folk, det tunisiska folket. Temat fredliga tunisiska protesterande folket framhävs i 

samtliga förekommande artiklar som jag har kommit i kontakt med i den valda tidsintervallen. 

Protesterna framställs som fredliga marscher och strejker gentemot auktoritetens våldsamma 

hantering av dem. Exempelvis, ”The march then turned violent when police tried to contain 

the protesters by firing tear gas canisters, one of which fell into a mosque.” (AL Jazeera 4 jan 

12:02). Här visar man på att marschen var fredlig och ickevåldsam fram tills polisen besköt 

dem med tårgas. Fredliga protester framhävs även i följande citat, ”There was a savage attack 

on the lawyers, who were protesting extremely peacefully” (AL Jazeera 31 dec 09:50). I cita-

tet framkommer advokater som protesterar, därmed uppkommer andra identifierade temat för 

det tunisiska folket, nämligen ett enat folk. Temat framställs i form av idén om att det inte 

endast är unga tunisier som är manipulerade av extremistiska aktörer som protesterar, utan 

även vuxna och kanske mer specifikt professionella (i citatet advokater), 

Around 300 lawyers were also reported to have rallied in a street close to the govern-

ment's palace in the Tunisian capital of Tunis. (AL Jazeera 28 dec 20:17).  

Lawyers have joined students and youths on the streets of the capital and trade unions 

are reportedly lending their support to the movement (AL Jazeera 29 dec 15:58)  

Street protests by students, professionals and youths angry at a shortage of jobs and 

restrictions on public freedoms have grown into the most widespread and violent 

flare-up of popular dissent in President Zine al-Abidine Ben Ali's 23-year rule. (AL 

Jazeera 6 jan 22:23) 

I utdragen ovan från olika tidpunkter och artiklar framställs de protesterande som inte endast 

unga arbetslösa tunisier utan även professioner som gått ut i protest mot regimen. I följande 

citat framställs bilden tydligt då demonstranterna benämns för ”tunisiska folket”, ”Tunisian 

people are coming out and showing their anger for lack of food, lack of jobs and also lack of 

human rights.” (AL Jazeera 28 dec 20:17). Märk här att det är det tunisiska folket man be-

nämner demonstranterna för. Det är ett enat folk, det är unga som protesterar och de äldre för 

de ungas tillvaro, det är även advokater och andra professioner som är ute på gatorna och pro-

testerar.  
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Idén om det tunisiska enande folket som protesterar fredligt framhävs även i videoklip-

pen som Al Jazeera framhäver. I klippen vissas det kvinnor och män, unga och gamla, tjejer 

och pojkar som marscherar och uttalar slogan på arabiska (se bild 5 och 6 i bilaga, som 

klippts ut från videoklippen) 

Sammanfattningsvis visar rapporteringarna på en bild av det tunisiska folket som inte 

enbart ”vildar”, våldsamma aggressiva araber, utan har en känsla för fredliga protester. På så 

sätt försöker Al Jazeera motverka myten om araber utifrån västvärlden perspektiv, det som 

postkoloniala forskningsfältet belyser (se Edward Said i teorikapitlet). 

BBC:s	  framställning	  av	  Jasminrevolutionen	  
I denna del-kapitel kommer följande fråga att fokuseras: Hur framställdes Jasminrevolutionen 

i BBC? Det intressanta med BBC är att det är stationerad i Storbritannien och anses därmed 

vara påverkade av den brittiska sociala diskursen. 

Till att börja med kan det konstateras att inte fram tills den 25:e december 2010 började 

BBC rapportera om protesterna i Tunisien. Det tog åtta dagars demonstrationer fram tills 

BBC började intressera sig för protesterna. En förklaring kan vara att revolutionen i Tunisien 

var den första revolutionen och ingen hade tänkt sig att protesterna skulle spridas och få en 

effekt som den fick, dvs. leda till presidentens avgång. Noterbart är att det tog längre tid för 

BBC att börja rapportera kring Jasminrevolutionen än vad det gick för Al Jazeera. 

Ibn	  Ali	  regimen	  
I samband med regimen och beskrivningen av den i rapporteringar i BBC kommer jag även 

att aktualisera orsakerna bakom revolutionen som det beskrivs i rapporterna. Tre övergripande 

teman kan identifieras i rapporteringarna som skapar diskursen om regimen. 

Ena temat som identifierats i rapporteringarna är myten om orsaken bakom revolution-

en, dvs. anledningen till oroligheterna och protesterna. BBC framställer orsaken till revolut-

ionen som en fråga om arbetslöshet i landet. Arbetslösheten blir således en symbol för revo-

lutionen. Som det ser ut i rapporteringarna är det regimens misslyckande i landets ekonomi 

och arbetslösheten som är de egentliga orsakerna bakom oroligheterna och inte något annat. 

Följande citat framhäver detta, ”recent economic discontent has provoked the most violent 

unrest in more than a decade.” (BBC 5 jan 19:05). Rubrikerna lyder som följande, ”Fourteen 

killed in Tunisia unemployment protests” (BBC 10 jan 10:23). Det är, enligt BBC, arbetslös-

heten som har satt igång protesterna och är orsaken bakom Mohammed Bouazizi handling, ”A 

Tunisian graduate whose attempted suicide set off violent protests over unemployment across 
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the North Africa nation has died.” (BBC 5 jan 19:05). Det är mat på bordet som är målet för 

de protesterade enligt BBC:s rapporter. Detta uttrycks tydligt även i bilder där fokus ligger på 

en man som sträckt upp sin hand med en baguette i handen25 som symbol för mat. 

Andra identifierade temat är myten om den tunisiska regimen som icke våldsam om inte 

nödvändig. Här framhävs idéer om att regimen använder våld i samband med att protesterna 

är våldsamma. Detta framhävs mycket tydligt i följande utdrag, ”The Tunisian government 

has ordered all schools and universities to be indefinitely closed following continuing violent 

protests.” (BBC 10 Jan 19:06).”The Tunisian government has imposed a night-time curfew in 

the capital, Tunis, and surrounding regions. It comes after violent protests in several districts 

of the capital” (BBC 13 jan 03:55). I utdragen framkommer att regimens åtgärder är kopplade 

till våldsamma protester, idén om att regimen inte vill använda sig utav våldsamma aktioner 

men är tvungna till det som självförsvar. I följande citat ser man tydligt kopplingen mellan 

protesternas våldsamheter som följs av regimens våldsamma aktioner,  

Late on Tuesday, youths threw stones at police and vandalised shops, cars and a gov-

ernment office in the working-class suburb of Ettadamen26. Security forces responded 

by firing tear gas and shots into the air. (BBC 12 Jan 10:01) 

Det framkommer att regimen använder sig utav våld, men att våldet är i självförsvar. I sam-

band med att regimen använder sig utav våld framhävs västvärldens respons i rapporterna. 

BBC rapporterar om att Washington hade kontaktat Tunisiens ambassad för att säkerställa att 

mänskliga rättigheter följs, ”The state department said officials had encouraged the Tunisian 

government to ensure civil liberties were protected.” (BBC 7 jan 22:49). Eftersom den tuni-

siska regimen inte alltid kan säkerställa mänskliga rättigheter ska USA och väst se till att på-

minna de i deras hantering av protesterna. Protesterna ska hanteras på bästa möjliga sätt, och 

det är bland andra forna kolonialmakten Frankrike som vet hur det ska gå till, ”France said it 

"deplored" the violence, and called for calm.” (BBC 10 Jan 19:06, citattecken i original). Det 

är värt att påpeka att i de flesta rapporteringar förekommer det om reaktionerna från USA, EU 

och Frankrike. Detta tolkar jag som att BBC belyser den roll som västvärlden har i Tunisien. 

En roll som skapande av lösningar och fredliga alternativ. På så sätt skapas myten om väst 

som fredlig och rationell, och öst som aggressiv och irrationell. Detta påminner om argumen-

tationerna för rättfärdigande av kolonisationer där målet var att ”civilisera” folket i kolonierna 

eftersom de var ”ociviliserade” (Loomba 2008). 

                                                
25 Se bild 2 i bilaga. 
26 En stad i Tunisien. 
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Alternativa	  oppositionen	  
Oppositionen får ingen större roll i Jasminrevolutionen i BBC:s rapporteringar. Någon direkt 

utpekad tänkbar opposition kan inte identifieras. Oppositionen framhävs i anslutning till re-

gimens uttalanden. Exempelvis uttalar regimen om att ”extremist minority has been mislead-

ing the young” och att regimen ”blaming gangs who were carrying out terrorist acts”. (BBC 

11 jan 20:46). Som det framhävs i citaten skulle det tunisiska folket inte göra uppror gentemot 

regimen om inte det finns en organiserad opposition som manipulerar unga tunisier att göra 

protester. Dessa protester skulle långt ifrån vara våldsamma om inte det hade varit för reli-

giösa extremister. Det finns många exempel på detta i rapporteringarna. Det uttrycks väldigt 

tydligt i följande utdrag, ”religious extremist movements and extremist movements from the 

left says being behind it.” (BBC 12 jan 10:01, BBC 13 jan 03:55). Oftast brukar BBC rappor-

teringarna i anslutning till Jasminrevolutionen problematisera och konkretisera uttalande, men 

anklagelserna om att det skulle kunna vara extremistiska islamister som ligger bakom protes-

terna problematiseras inte. Ingen oppositionell grupp eller ledare kommer i uttryck i rappor-

terna. Man refererar till uttalanden från regimen som om det vore fakta utan att ifrågasätta det. 

Utifrån rapporteringarna framställs en tänkbar (men inte direkt utpekad) opposition som 

extremister och islamistiska fundamentalister. Diskursen om oppositionen framställs genom 

myten om araben som extremist och som ett hot mot västvärldens värderingar. Rädslan finns 

att den alternativa oppositionen kan vara extremister, och symbolen för oppositionen blir så-

ledes extremism, 

[T]he growing threat of extremist elements is a concern /…/ if leaders don't offer a 

positive vision and give young people meaningful ways to contribute, others will fill 

that gap. (BBC 14 jan 23:54). 

Av anledning om att andra kan ”fylla gapet” ska regimen vara försiktig med hanteringen av 

protesterna, ”Washington was looking at the most effective way to respond to the unrest and 

get the results it wanted.” (BBC 7 jan 22:49). 

Sammanfattningsvis har jag i denna text redogjort för hur en tänkbar alternativ opposit-

ion har framställts i BBC:s rapporteringar. De visar sig att texten är ett exempel på myten om 

araben som extremist och islamistisk eftersom de inte är anknutna till oss (se Adornos i post-

kolonialismen i teorikapitlet). Eftersom regimen kan ansas vara bundna till västvärlden är 

de ”De goda Andra”. Men oppositionen är inte identifierad där det finns risk för islamska ex-

tremister att komma till makten. 
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Revolutionerande	  Tunisier	  
De första rapporterna i BBC som behandlar protesterna i Tunisien uppmärksammar våld-

samma protester där unga tunisier vandaliserar, ”The wave of trouble began in December” 

(BBC 13 jan 15:20). 

[T]he groups involved in these acts of violence and trouble encircled and attacked a 

national guard post by throwing fire bombs and stones. (BBC 25 dec 01:24) 

Today I went to the centre of the city. It was all burnt - the banks, the police station, 

every government building was burnt. (BBC 12 jan 20:39).  

I citaten framkommer det att det är ”problemmakare” som utför våldsamma handlingar genom 

att försätta officiella platser med eld. Det finns då inget annat sätt att svara på dessa våld-

samma protester än att besvara med eld, ”[a]fter attempting to disperse the crowd by firing 

warning shots, security forces opened fire in self defence.” (BBC 25 dec 01:24). Som det 

framkommer identifieras folket, speciellt unga tunisier, som våldsamma i rapporteringen. 

Det noterbara är benämningen på demonstranterna som attackerare och inte som det tu-

nisiska folket eller demonstranter, vilket framkommer i följande citat, ”[t]his incident led to 

one death and two injured among the attackers.” (BBC 25 dec 01:24). Citaten fortsätter 

med ”Several national guard agents suffered burns, including two who are in a coma” (Ibid). 

Diskursen om de protesterade tillskrevs som attackerare som skadades medan polisen fick 

lida för skador de hade fått. Jag tolkar detta som att om attackerare skadats eller skjutits är det 

inte större bekymmer och om det är polisen som skadas är det allvarligt. 

Bilden av den våldsamme unge Tunisien framkommer tydligt i bilderna till rapporterna. 

En bild som vänder blickarna till sig och som kommer upp flera gånger är en bild av en folk-

massa med demonstranter där fokus och in-zoomning ligger på en man med krulligt hår och 

lång näsa med en ilsken blick27. Av alla individer i folkmassan väljer man att zooma in man-

nen med ilsken blick. Bilden kom att påminna mig om Edward Saids studie ”Orientalismen” 

där han skriver om att rapporteringar om oljepriserna och oljan från Mellanöstern oftast gjor-

des i samband med en bensinstation någonstans i ett arabland med en skäggig, ilsken och 

blodtörstig man med arabiskt påbrå (Said 2008: 425f). 

I anslutning till demonstranterna eller protesterande tunisierna identifieras myten om 

“De Andra” som våldsamma och aggressiva. Det är myten om araben som inte kan hantera 

situationer utan våldsamheter (se Said 2008 och Loomba 2008). 

                                                
27 Se bild 1 i bilaga 1 
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5.	  Medieframställning	  av	  revolutionen	  i	  Syrien	  

I detta kapitel kommer jag att besvara en del av första forskningsfrågan till studien, nämligen; 

Hur framställs revolutionen i Syrien i Al Jazeera och BBC? Kapitlet är uppdelat mellan medi-

ekanalerna Al Jazeera och BBC och inom varje mediekanal finns det uppdelningar mellan 

inhemska aktörer i revolutionen, dvs. regimen, oppositionen och folket, för att på så sätt be-

svara på frågan; Hur framställs och identifieras inhemska aktörer i revolutionen i Syrien? 

Revolutionen i Syrien är en revolution som jag inte riktigt kan bedöma dess startpunkt 

(datum). Problemet är att Syrien är och har varit ett stängt land där det inte finns möjligheter 

för utländska medier att rapportera. Dessutom har det inte skrivits om revolutionen i större 

utsträckning av forskare. Jag begrundar informationen om att den syriska revolutionen börjar 

15:e mars 2011 på information från Landguiden.se och Britannica. Informationen stärks i an-

slutning till att de första rapporteringarna om revolutionen i Syrien i BBC och Al Jazeera är 

från 15:e mars 2011. Revolutionen i Syrien är en pågående revolution vilket ställer mig inför 

ett urval av material. Jag sätter den 29:e mars 2011 som slutdatum för insamling av rapporte-

ringarna eftersom det är främst revolutionens startskede som är intressant. Detta datum sätter 

jag för att jag inte kan samla in rapporteringar hela tiden och behöver begränsa mig i materi-

alet. Dessutom ser jag datumet som en naturlig brytning28 då den syriska regeringen avgår och 

ersätts av en ny regering tillsatt av president Bashar al-Assad (Landguiden, Britannica). Det är 

viktigt att komma ihåg att i detta kapitel (såsom i föregående kapitel) fokuserar jag mig på 

vad mediekanalerna tar upp och inte hur det ”egentligen” ligger till. Om exempelvis Al Jaze-

era eller BBC inte tar upp någon opposition kan jag inte behandla oppositionen ifrån annan 

litteratur. För att upprepa mig och förtydliga, det är rapporteringarna i de valda mainstream-

medierna som jag är intresserade av och inte en objektiv sanning. 

Al	  Jazeeras	  framställning	  av	  revolutionen	  i	  Syrien	  
I denna del-kapitel kommer följande fråga att besvaras; Hur framställdes revolutionen i Syrien 

i Al Jazeera? Al Jazeera började rapportera och spekulera kring en tänkbar revolution i Syrien 

redan innan det fanns tecken på att det skulle bli någon revolution i landet. Den 9:e februari 

2011 (ca sju dagar innan revolutionens utbrott) skriver en reporter en artikel med rubriken 

                                                
28 Observera att brytningen inte är någon slut på revolutionen eller avsättningen på hela regimen. Endast rege-
ringen byts ut. Anledningen till att jag benämner det för brytning är att det är brytningen på materialinsamlingen 
och inget annat. 
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”Syria: 'A kingdom of silence'” (AL Jazeera 09 feb 17:18). I artikeln diskuteras det kring var-

för revolutionen inte har påbörjats med förklaringar som, ”Analysts say a popular president, 

dreaded security forces and religious diversity make a Syrian revolution unlikely.” (Ibid.). Det 

förekommer även andra artiklar innan den 15:e mars (utbrottet för revolutionen i Syrien), ex-

empelvis följande artikel med rubriken ”Is Syria the next domino?” (AL Jazeera 06 mars 

10:04). Sedan följs artiklar som behandlar själva revolutionen som börjar den 15:e mars 2011. 

En förklaring till att Al Jazeera börjar rapportera om Syrien och en tänkbar revolution är att en 

revolution var väntat med tanke på att det hade genomförts revolutioner i flera andra stater 

i ”arabvärlden” med liknande styre som i Syrien. 

Al-‐Assad	  regimen	  
I medieframställningen i Al Jazeera av den syriska regimen är det Bashar al-Assad som är i 

fokus, han och hans familjs långvariga styre i Syrien. I samband med framställningen av pre-

sident al-Assad har tre teman kunnat identifieras, nämligen al-Assad regimen som auktoritär, 

våldsam i den syriska revolutionen samt FN som tillrättavisande aktör.  

Diskursen om auktoritet framhävs med idéer som strider mot demokratiska principer så 

som vi i väst uppfattar de som. Det är idén om regimen som förtryckande som skapar den 

auktoritära diskursen om regimen. Idéerna består av att regimen är den värsta i Mellanöstern 

som inte tillåter politisk opposition med hård bevakad mediesamhälle, 

The regime is considered one of the most repressive in the Middle East with polit-
ical opposition locked up and media tightly controlled. (AL Jazeera 15 mars 
19:44) 

Temat auktoritära regimen innehåller dessutom idén om politisk fångenskap, 

Officials say political prisoners in Syria have violated the constitution and that 
outside criticism of the state's human rights record is interference in Syria's af-
fairs. (AL Jazeera 15 mars 19:44) 

… långvarigt ledarskap, 

In 1982, Hafez al-Assad, the father of current President Bashar al-Assad, sent 
troops to put down a rebellion in the city of Hama, killing thousands. (AL Jazeera 
19 mars 13:03) 

… en historia av förtryckande, 

Human Rights Watch, the New York-based rights group, has said Syria's authori-
ties were among the worst violators of human rights in 2010, jailing lawyers, tor-
turing opponents and using violence to repress ethnic Kurds. (AL Jazeera 19 mars 
13:03) 
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In 2004, Kurds in eastern Syria, many of whom are not allowed Syrian citizenship, 
mounted violent demonstrations that spread in Kurdish regions across Syria, re-
sulting in 30 deaths. (AL Jazeera 19 mars 13:03) 

Och undantagstillstånd i landet, 

The current emergency law allows people to be arrested without warrants and im-
prisoned without trial. (AL Jazeera 25 mars 08:21) 

Diskursen om regimen framställs med en historia av våldsamhet, förtryck och mord. I rappor-

teringarna upprepas historien om regimens förtryck hela tiden. Al-Assad regimen andrafieras 

och framställs inte som vanliga araber utan mer som våldsamma förtryckande araber som inte 

hör hemma i arabvärlden. Detta framhävs tydligt i samband med beskrivningen av regimens 

våldsamma hantering av demonstrationerna, det andra identifierade temat. I rapporteringarna 

framkommer det klart och tydligt att det är regimen som är våldsam och inte det syriska folket. 

Regimens våldsamheter framkommer i samband med idén om användandet av batonger och 

arresteringar, ”Government supporters and police armed with batons urged the demonstrators 

to go home, before arresting four people, witnesses told the Reuters news agency.” (AL Jaze-

era 16 mars 14:31). Våldsamheterna framkommer i rapporterna i anslutning till ökade militära 

insatser, ”Syrian authorities have stepped up arrests of dissidents since the Arab uprisings be-

gan in January” (AL Jazeera 19 mars 13:03). Skadande av folket är ytterligare idéer som för-

knippas med auktoriteter,  

A witness told Al Jazeera that more than 100 people were killed. /…/ He said 
many people have gone missing and bodies have been dragged away from the 
streets. The town was in chaos, he said. (AL Jazeera 24 mars 12:21) 

Al Jazeera fokuserar mer på skadade kvinnor och barn för att belysa våldsamheterna i högre 

grad, ”Security forces opened fire, they used bombs and live ammunition /…/ There are many 

injuries, including women and children.” (AL Jazeera 23 mars 11:36). Våldsamheten belyses 

ytterligare när större fokus ligger på en händelse där en krypskytt ska ha skjutit 

ner, ”A senior Syrian official said snipers had shot and killed two passers-by on Saturday in 

the coastal city.” (AL Jazeera 27 mars 12:29). Eftersom det är en krypskytt det handlar om är 

det kallblodigt. Negativa bilden av regimen som våldsam framkommer tydligt i videosänd-

ningarna. Där de protesterna benämns för fredliga och regimens hantering som brutala. (AL 

Jazeera 23 mars 23:39). 

I Al Jazeeras rapporteringar framkommer det inte mycket om vilken reaktion västvärl-

den har på den syriska revolutionen. Istället hänvisas reaktionerna till FN. I följande utdrag 

framhävs detta, 
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Ban "urges the Syrian authorities to refrain from violence and to abide by their in-
ternational commitments regarding human rights which guarantee the freedom of 
opinion and expression, including the freedom of the press and the right to peace-
ful assembly. (AL Jazeera 18 mars 23:36, citattecken i original) 

Det förekommer någon gång där USA fördömer regimens hantering men det är inte i större 

fokus. På så sätt markerar Al Jazeera genom rapporteringarna att västvärlden inte är mycket 

bättre än arabländerna som ska tala om hur en regim bör uppföra sig. Med andra ord, myten 

om väst som fredliga och frälsande avvärjas av Al Jazeera. 

Opposition?	  
Märkvärdigt är det att Al Jazeera inte tillägnar någon uppmärksamhet till en eventuell identi-

fierad opposition. I rapporteringarna framkommer det endast en gång spekulationer kring vad 

en eventuell opposition skulle innebära för västvärlden. Följande utdrag från en Al Jazeera 

rapport framhäver idén om en framtida syrisk opposition som rädsla för väst, 

In the Western conservative media, the recent turmoil has been seen as a tipping 
point, which only serves to shift political power to “Islamic extremists.” This pro-
jection may have more to do with the West’s fears over the Arab world than the 
realities on the ground. (AL Jazeera 25 mars 15:26, citattecken i original) 

Det är anmärkningsvärt att enda gången Al Jazeera framhäver syriska oppositionen under den 

undersökta tidsintervallen görs i anslutning till vad det kan innebära för väst. Det framkom-

mer en ton i citatet som att det är bra om en opposition kommer till makten i Syrien eftersom 

det kan komma vara emot västvärlden. Här förstärks myten om araber som ett hot mot väst-

världen, eller i alla fall en rädsla för västvärlden (jämför exempelvis med Edward Said om 

hotet om ”Jihad” (2008: 427)). 

Syrier	  
Det syriska folket framställs i Al Jazeeras rapporteringar som eniga med en gemensam kamp i 

revolutionen. Detta identifierar jag som temat gemenskapens syrier. I rapporteringarna bely-

ses gemenskapens syrier med idéer om att det är Syriens revolution där alla städer har tagit 

upp kampen och är en del av revolutionen. Följande utdrag framställer detta, 

A Facebook page in favour of a "Syrian revolution" has amassed about 42,000 
fans, promoting demonstrations "in all Syrian cities". (AL Jazeera 16 mars 14:31, 
citattecken i original) 

Gemenskapen framhäves med idéer om att det inte spelar någon större roll vilken religiös in-

riktning man har. Alla är syrier med samma mål, 
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A voice in the background says: "The date is (March) 15 ... This is the first obvi-
ous uprising against the Syrian regime ... Alawite or Sunni, all kinds of Syrians, 
we want to bring down the regime". (AL Jazeera 15 mars 1944, AL Jazeera 16 
mars 14:31, citattecken i original) 

Målet för syrierna är att bekämpa den förtryckande regimen (se analysen av aktörsperspekti-

vet ”al-Assad regimen” ovan). Genom temat gemenskapens syrier framställs deras agerande 

genom temat fredliga protester. Protesterna är fredliga genom att syrierna går ut på gatorna 

och protesterar, 

Thousands took to the streets on Sunday, calling for an end to corruption and 48 
years of emergency law and to protest the killing of five civilians in a similar 
demonstration two days earlier. (AL Jazeera 20 mars 19:52) 

I rapporteringarna betonas att protesterna är icke-våldsamma, 

The non-violent protests started last Tuesday after calls on Facebook demanding 
greater freedom in the country, which has been under emergency law since 1963. 
(AL Jazeera 20 mars 19:52) 

De är icke våldsamma eftersom de protesterade genomför sina protester genom marscher, 

A resident told the AFP news agency that a "mass of demonstrators started to 
march from the cemetery towards al-Omari mosque after the burial". (AL Jazeera 
21 mars 21:11, citattecken i original) 

Protesterna är inte endast icke våldsamma de är dessutom fredliga, 

What happened in the square ... was live ammunition, I was present myself and I 
saw the youth and other young demonstrators leading a peaceful demonstration. 
(AL Jazeera 26 mars 06:18) 

De är fredliga eftersom det förekommer marscher och ”sit-ins”, 

He said dozens of people were holding the sit-in in the al-Mahata neighborhood 
near the city centre. (AL Jazeera 24 mars 12:21) 

I vissa fall framkommer det att demonstranter gör våldsamma aktioner men det är endast mot 

symboler för det onda, 

The headquarters of the ruling Baath party was set ablaze as well as two phone 
company branches. One of the firms, Syriatel, is owned by President Bashar al-
Assad's cousin Rami Makhlouf, who is under specific US sanctions for what 
Washington regards as public corruption. /…/ "They burned the symbols of op-
pression and corruption," an activist said. "The banks nearby were not touched." 
(AL Jazeera 20 mars 19:52, citattecken i original) 

Som det framhävs i citatet ovan är det legitimt att uppföra sig våldsamt och bränna regimens 

högkvarter och företag som är symboler för det onda. Dessa företag är sanktionerade av USA 

för att vara korrupta. Av denna anledning är det legitimt att syrierna bränner dessa symboler. 

Men att regimen skulle använda sig utav våld kan inte vara legitimt på något sätt (som det re-
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dan redogjorts tidigare i aktörsperspektivet ”al-Assad regimen”). Jag tolkar texten som exem-

pel på att minnen från al-Assad regimens auktoritära styre skapar en gemenskap hos folket 

som tillsammans bekämpar al-Assad regimen som har kommit att bli en symbol för ondska. 

BBC:s	  framställning	  av	  revolutionen	  i	  Syrien	  
Under denna rubrik besvaras frågan; Hur framställdes revolutionen i Syrien i BBC? I BBC 

rapporteringar framhävs Syrien och en tänkbar revolution redan innan den 15:e mars 2011. 

Rubrikerna lyder, ”Syria: Why is there no Egypt-style revolution?” (BBC 4 mars 04:36), ” Is 

there a revolutionary movement in Syria?” (BBC 4 mars 15:51). Detta kanske är förklaringen 

till att BBC var snabba med att rapportera om revolutionen redan första dagens protester den 

15:e mars. Dessutom hade det skett flera revolutioner i andra arabländer och det var en fråga 

om när en revolution skulle startas och inte om en revolution startas i Syrien. För att inte 

krångla till det håller jag mig till rapporteringarna från den 15:e mars 2011 i den fortsätta ana-

lyseringen av revolutionen i Syrien i BBC:s rapporteringar. 

Al-‐Assad	  dynastin	  
Bashar al-Assad (och hans regim) framställs i rapporteringarna ur främst tre identifierade te-

man, nämligen genom myten om arabiska regimer som auktoritära, myten om arabiska regi-

men som våldsam samt myten om att det är väst som ska visa hur man uppför sig civiliserad, 

fredlig och rationell. 

I rapporteringarna som förekommer i BBC benämns regimen och ledaren för en dy-

nasti, ”Biggest challenge to Assad dynasty” (BBC 26 mars 10:18), med idéer som ett slags 

ärftlig styre utan demokratisk legitimitet. Al-Assad regimen har ingen legitimitet eftersom 

den inte har idén om rättigheten till meningsskiljaktighet, ”his administration does not tolerate 

any dissent.” (BBC 16 mars 21:59). Att regimen inte tolererar skilda åsikter framkommer 

flera gånger i flera rapporteringar, ”President Bashar al-Assad, whose Baath party has domi-

nated politics for nearly 50 years, tolerates no dissent.” (BBC 18 mars 23:23, BBC 19 mars 

14:50, BBC 20 mars 22:26, BBC 21 mars 14:25). Regimen är auktoritär eftersom det finns 

politiska fångar och opposition är förbjudet, ”There are thousands of political prisoners in 

Syrian jails, and major opposition groups are banned.” (BBC 16 mars 21:59), och landet har 

haft undantagslagar under flera decennier, ”Syria has been ruled under emergency laws for 

nearly 50 years, and the Baath Party is known for brutally suppressing dissent.” (BBC 21 

mars 23:59, BBC 22 mars 19:16, BBC 23 mars 18:57, BBC 24 mars 04:44). I samband med 

regimens brutalitet och icke-tolerans för avvikande åsikter är regimen våldsam i besvarandet 
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av protesterna, här uppkommer det andra temat (dvs. regimen likställs med myten om araben 

som våldsam). Regimens brutalitet framhävs tydligt i följande utdrag från rapporteringar,  

They were killed by security forces as protesters demanded political freedom and an 

end to corruption, eyewitnesses and activists told foreign media. (BBC 18 mars 23:23) 

The demonstrations in Deraa - where the police have reacted most brutally - started on 

Friday. (BBC 19 mars 1:824) 

Witnesses and activists told reporters that security forces opened fire indiscriminately. 

(BBC 24 mars 16:29) 

Dozens of people have been killed in protests this week, rights activists and witnesses 

say, sparking demonstrations on Friday in towns and cities across Syria, including the 

capital, Damascus. (BBC 26 mars 17:00) 

Bland offren finns det även barn, 

Six people have been killed in the security crackdown on the demonstrations, includ-

ing an 11-year-old boy who died after inhaling tear gas on Monday. (BBC 24 mars 

08:17) 

Det förekommer inte ofta i rapporteringarna från BBC att man kommenterar hur regimen för-

svarar sig ifråga om dess ageranden, men när man väljer att låta regimen komma till tals gör 

man ”narr” av det, som i följande citat,  

The official news agency has tried to explain the security forces' use of live ammuni-

tion by saying that instigators impersonating security officials have misled the police 

into using violence and live bullets. (BBC 20 mars 22:26) 

Citatet ovan är från en videorapportering där reportern kommenterar detta uttalande 

som ”strange respond” och ”desperate comment”. (BBC 20 mars 22:26). 

Regimen benämns som en dynasti, auktoritär, konstig, icke-tolerant och brutal i respon-

sen av protesterna. Allt detta är vi i väst emot och fördömer, vilket belyses så ofta som i näst-

an varje rapport kring Syrien i BBC:s rapporter. USA, EU, FN och forna kolonialmakten 

Frankrike fördömer behandlandet av demonstranterna. I följande citat är det USA som fram-

hävs,  

Washington strongly condemned the use of force against demonstrators. /…/ White 

House national security council spokesman Tommy Vietor said the US was calling on 

the Syrian government to "allow demonstrations to take place peacefully". /…/ "Those 
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responsible for today's violence must be held accountable," he added. (BBC 18 mars 

23:23, citattecken i original) 

FN kommenterar, 

UN Secretary General Ban Ki-moon said the "use of lethal force against peaceful de-

monstrators and their arbitrary arrests" were "unacceptable", according to a spokes-

man. /…/ "It is the responsibility of the government in Syria to listen to the legitimate 

aspirations of the people and address them through inclusive political dialogue and 

genuine reforms, not repression," he added. (BBC 18 mars 23:23, citattecken i origi-

nal) 

Och även forna kolonialmakten Frankrike uttalar, 

"France condemns the violence in which several people have died and many have 

been injured among the ranks of the demonstrators who gathered in Deraa on Friday, 

Saturday and Sunday," Foreign Ministry spokesman Bernard Valero said at a press 

briefing. (BBC 21 mars 14:25, citattecken i original) 

I citaten ovan framkommer idén om att vi i väst tar avstånd från al-Assad regimens metoder 

och fördömer handlingarna. Samtidigt framkommer idén om att det är västvärldens uppgift att 

tala om för regimen hur man ska hantera protester. Detta är exempel på andrafiering av ”De 

Andra” som våldsamma och ociviliserade vilket talar om att vi själva inte är det eftersom vi 

fördömer det.  

Alternativa	  oppositioner	  
Oppositionen identifieras i anslutning till västvärlden, dvs. vilken tänkbar opposition det finns 

i landet och hur kommer den att vara i relation till västvärlden och inte det syriska folket. Te-

mat är oppositionen som ett hot i anslutning till myten om araben som islamistiska extremis-

ter med idén om att deras värderingar kommer i konflikt med vårt. Detta framhävs i rapporte-

ringarna som en rädsla för att den sunnitiska majoriteten i landet kan komma i konflikt med 

västvärldens principer. Följande citat belyser detta, 

Ironically, Israel itself as well as the US and western Europe, would also almost cer-

tainly be extremely reluctant to see a similar intervention against the Assad regime, 

given the huge uncertainty about what would follow in the Sunni-majority country. 

/…/ Even at the height of tension between Washington and Damascus around 2004-5, 

the Americans made it clear, for that reason, that they wanted only to change Syria's 

behaviour, not its regime. (BBC 24 mars 08:17). 
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I artikeln efter detta förknippas oppositionella röster i någon grad med Muslimska Brödra-

skapet29,  

This group has close ties to the Muslim Brotherhood, the Syrian branch of which op-

erates in a semi-clandestine manner. (BBC 24 mars 16:29) 

Eftersom muslimska brödraskapet har en vision av styre med Sharialagar hotar det västvärl-

dens principer och därmed finns det rädsla för att rörelsen ska ta till sig makten. I rapporte-

ringarna framkommer inte endast Muslimska Brödraskapet utan också andra muslimska 

grupper,  

The Muslim Brotherhood and other Islamist groups might try to exploit a collapse of 

government control in Deraa by seeking support from across the Jordanian border. 

There is no doubt that the President Assad will do everything in his power to prevent 

this. (BBC 24 mars 16:29) 

Därmed finns det en rädsla för att en eventuell opposition kan vara skadlig för västvärldens 

värderingar. Rädslan är större eftersom majoriteten av Syriens befolkning är sunnimuslimer 

medan den innersta kretsen i regimen består av Alawiter, en shiitisk inriktning. Dessutom 

kommer president al-Assad att göra allt i sin makt för att stoppa Muslimska brödraskapets 

framväxt, enligt citatet ovan från en av BBC:s rapporter. I och med att Muslimska Brödra-

skapet och muslimska grupper framhävs i rapporterna vill man påminna (minnen) om vilken 

vision som dessa grupper har. Visioner som består av värderingar som direkt strider mot vårt 

(västvärldens) värderingar. 

Syriers	  revolution	  
Som det redogjorts tidigare framställs den syriska regimen som auktoritär, våldsam och brutal 

i hanteringen av de protesterade syrierna. Gällande demonstranter eller de protesterade fram-

ställs de som det syriska folket, ett enat folk som tillsammans går emot ett förtryckande regim, 

här identifieras temat enat folk. Följande utdrag från en av rapporteringarna i BBC framställer 

detta, ”In Syria, it is not only the Facebook generation that is taking to the streets. It is people 

who are tired of poverty and repression.”(BBC 19 mars 18:24). Demonstranter benämns inte 

för unga, gamla etc. utan som syrier, ”Syrians have shown incredible courage in daring to pro-

test publicly against one of the most repressive governments in the region, and they shouldn't 

have to pay with their lives.” (BBC 21 mars 23:59). I rapporterna framkommer det att det är 

                                                
29 Muslimska brödraskapet är en rörelse skapat i Egypten år 1928 med strävan till att skapa en stat begrundad på 
Koranen och Sharialagarna. Rörelsen kom att spridas till andra arabiska länder, däribland Syrien (Gardell 2011). 
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även kvinnor bland protesterna och som skadas av regimen, ”Thirty-three of them, including 

women, were charged with weakening national morale and compromising the state.” (BBC 19 

mars 18:24). 

Förutom att syrierna är enade och det finns röster bland alla syrier som vill ha föränd-

ring, regimskifte och demokrati är de också fredliga, eller närmare sagt inte våldsamma. Det 

förekommer inte i någon rapportering att syrierna är våldsamma, närmare sagt de proteste-

rande syrierna. Därmed uppkommer det andra temat i anslutning till demonstranter, nämligen 

syrier som icke-våldsamma och förtryckta. I följande citat framkommer det att protesterna är 

fredliga genom marscher, ”Thousands of demonstrators have marched through the southern 

Syrian city of Deraa calling for greater freedoms.” (BBC 21 mars 14:25). ”Hundreds of 

youths from nearby villages were shot at when they tried to march into the centre of the 

southern city.” (BBC 24 mars 04:44). I de flesta rapporter förekommer det att protesterna är 

fredliga och regimens agerande är förtryckande,  

The Syrian authorities are now committing a crime against humanity whose victims 

are innocent, defenceless and peaceful citizens, who are staging peaceful sit-ins, and 

who don't even have stones to defend themselves with. (BBC 23 mars 18:57) 

Earlier, hundreds marched on King Faisal Street chanting: "Peaceful, Peaceful, God, 

Syria, Freedom."  This protest was broken up by security forces and many were ar-

rested, reports say. (BBC 25 mars 21:37, BBC 26 mars 17:00, citattecken i original) 

Som det belyses i utdragen framställs de protesterade som helt oskylda fredliga i strävan mot 

en bättre tillvaro, en tillvaro utan förtryck. I detta strävan förtrycks de och möts av våldsamma 

poliser och säkerhetsstyrkor. Det är minnen kring regimens förtryck genom åren som skapar 

det syriska folkets gemenskap och enande i kampen mot regimen som är en symbol för våld-

samheter och förtryck. I detta sammanhang är syrierna ”De goda Andra” som är förtryckta. 

De är inte en av oss eftersom de är förtryckta av ”De onda Andra” (al-Assad regimen). 
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6.	  Jämförelse	  mellan	  Al	  Jazeera	  &	  BBC	  

I de två föregående kapitlen har jag presenterat materialet och analyserat den första forsk-

ningsfrågan. Jag har analyserat hur revolutionen i Tunisien och Syrien har framställt i Al Ja-

zeera och BBC, var för sig. Varje revolution har jag delat upp i tre inhemska aktörer, nämli-

gen regimen, oppositionen och folket. I detta kapitel kommer forskningsfrågan; ”Finns det 

några likheter respektive skillnader mellan hur Al Jazeera och BBC konstruerar de olika aktö-

rerna i relation till revolutionerna i Syrien och Tunisien?” att besvaras. Syftet med frågeställ-

ningen är att undersöka om det finns skillnader i medieframställningen av revolutionerna i de 

två skilda medierna. En större fokus ligger på jämförande mellan mediekanaler i den andra 

forskningsfrågan. Men indirekt är det också en fråga om jämförande mellan konstruktionen av 

revolutionerna. 

Al Jazeera och BBC är två mainstreammedier som har en stor inflyttande över informat-

ionsflödet i respektive geografiska område. Al Jazeera är en mediekanal som med åren kom-

mit att utmana befintliga mediekanaler på den internationella planen. Kanalen har kanske fler 

anhängare i arabtalande länder än vad de har i exempelvis västvärlden trots att det finns både 

en arabtalande och en engelsktalande del. BBC har också en stor publik och kan anses vara en 

världsledande mediekanal (se exempelvis Barkho 2008). Det finns uppenbara skillnader mel-

lan Al Jazeera och BBC men också mellan Tunisien och Syrien. Förutom att både Tunisien 

och Syrien är arabtalande muslimska länder (majoriteten av befolkningen), styrda av långva-

riga auktoritära30 ledare som mer eller mindre styrt landet med hjärnhand finns det också en 

hel del skillnader mellan länderna. Skillnaderna kan återses i ländernas moderna historia där 

Syrien varit fientlig inställd till USA, Israel och flera europeiska länder medan Tunisien har 

varit bland de länder i arabvärlden som har haft bättre kontakt med väst. 

I medieframställningen (konstruktionen) av revolutionerna i Tunisien och Syrien i Al 

Jazeera och BBC finns det en hel del uppenbara skillnader. I analysmodellen (tabell 2, sid 43) 

har jag sammanfattat konstruktionen av revolutionerna med genomgripande teman. 

Som det framkommer i tabellen nedan konstruerar Al Jazeera en bild av Jasminrevolut-

ionen som ”legitimt”. Ibn Ali regimen konstrueras som auktoritär, förtryckande, korrupt och 

västallierad. Regimen andrafieras genom konstruktionen av de som en västälskad diktator 

tillhörande ”De Andra”. Bilden av Jasminrevolutionen konstrueras som legitimt eftersom fol-

                                                
30 Avser i denna studie som en ledare som styr landet grundad på envälde.  
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ket och till viss del oppositionen (i den mån de omfattas i rapporteringarna) som en del 

i ”Vi:et”. Tunisierna framställs som enade i en fredlig kamp mot Ibn Ali regimen. Revolut-

ionen ur folkets perspektiv konstrueras som fredliga. Oppositionen ges en positiv bild i form 

av att vara på folkets sida. Bilden är den omvända i BBC:s rapporteringar kring Jasminrevo-

lutionen. Regimen framställs som stabil och icke-våldsam om inte nödvändig. Folket ges bil-

den som våldsamma, aggressiva revolutionerande attackerare. Även oppositionen ges en ne-

gativ bild med risk att vara extremister och därmed ett tänkbar hot mot västvärlden och dess 

värderingar. 

En intressant aspekt i förhållande till västvärlden och den tunisiska regimen är reaktion-

erna från väst som det framhävs i medierna. I BBC:s rapporteringar belyses att det nödvän-

diga våldet som Ibn Ali regimen använder sig utav skapar reaktioner i västvärlden med USA, 

EU och Frankrike i spetsen. Västvärlden får en roll som tillrättavisande av regimens hand-

lingar. Al Jazeera konstruerar en annan bild av regimen och västvärlden. Väst får ingen roll 

som tillrättavisande utan mer som regimvänlig. 

En ytterligare intressant synpunkt i de valda mainstreammediernas rapportering av Jas-

minrevolutionen är tidsintervallet mellan att revolutionen bröt ut och medierna började rap-

portera. Det tog betydligt längre tid för BBC att uppmärksamma revolutionen än vad det tog 

för Al Jazeera. 

I konstruktionen av revolutionen i Syrien har Al Jazeera framställt al-Assad regimen 

som auktoritär, förtryckande och våldsam i hanteringen av protesterna. Regimen framställs 

genom minnen under åren den befintliga regimen har förtryckt sitt folk, som därigenom förses 

en symbol för ondska och på så sätt andrafieras. Även BBC konstruerar diskursen om al-

Assad regimen som auktoritär, förtryckande och våldsam. Detta betonas tydligt och följs med 

anmärkningar från västvärlden. I de flesta förekommande rapporteringar betonas det att väs-

terländska länder tar avstånd från de våldsamma aktionerna. 

Oppositionen i Syrien konstrueras i Al Jazeeras rapporteringar i förhållande till väst. 

Man talar om att väst ser ett eventuellt hot med en framtida syrisk opposition. Liknande bild 

ger BBC i rapporteringarna. Oppositionen likställs med Muslimska brödraskapet som i sina 

visioner om en större arabisk enhet i Nordafrika/Mellanöstern delar värderingar som kommer 

i direkt kontrast till de västerländska värderingarna. 

Det syriska folket framställs mer eller mindre överensstämmande i både Al Jazeera och 

BBC. Diskursen om syriska folket konstrueras med en bild som enade i revolutionen. Det 

som skiljer sig mellan rapporteringarna är att Al Jazeera använder begreppet fredlig (Peace-

full) i benämningen av det syriska folket medan BBC använder begreppet icke-våldsam. Jag 
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tolkar detta som att araber är våldsamma i vanliga fall men i revolutionen i Syrien är folket 

inte det. 

 

 

I tabellen ovan sammanfattas hela studiens resultat. Jag har redogjort för likheter och skillna-

der mellan mainstreammedierna och egentligen framkommer det jämförelse mellan länderna 

också. Men för att belysa skillnader mellan länderna är det på sin plats att kommentera det 

kort. 

Den etablerade diskursen av Jasminrevolutionen och revolutionen i Syrien skiljer sig 

mellan Al Jazeera och BBC. Ibn Ali regimen och al-Assad regimen andrafieras i Al Jazeeras 

rapporteringar som onda. I diskursen om båda revolutionerna tas folkets och oppositionens 

sida och innefattas i ”Vi:et”. Syrier och tunisier framställs som enade i fredliga kampen mot 

ondskan. Som det framkommer i teorikapitlet i anslutning till andrafiering framställer man de 

som är goda i ”Vi:et” och de som anses som onda bland ”De Andra”, dvs. andrafieras. 

I BBC:s rapporteringar kring revolutionen konstrueras diskursen på olika sätt, speciellt i 

anslutning till regimen och folket. Ibn Ali regimen andrafieras som ”den gode andre” medan 

al-Assad regimen framställs som ”den onde andre”. Detta kan förklaras med Harles argumen-

tering om att de som man har goda politiska relationer med framställs som ”de goda andra” 

och de som man inte har goda relationer med framställs som ”de onda andra” (Harle 2000). 

Samma resonemang kan appliceras på diskursen om oppositionen som den framställs i BBC:s 

rapporteringar där oppositionen i både Tunisien och Syrien framställs som eventuella hot och 

därmed andrafieras som ”de onda andra” eftersom det inte finns politiska relationer med dessa 

aktörer. I avsaknad av politiska relationer med dessa aktörer och med en risk av fientlighet 

framställs diskursen om oppositionen som den görs, dvs. ”de onda andra”. 

  Mainstreammedia 
 Al Jazeera BBC 

A
rabiska våren 

 
 

Tunisien 

Regim Auktoritär, förtryckande, 
korrupt, västallierad.  

Stabil, den gode andre, arbets-
löshet 

Opposition Alternativ, positiv roll, fol-
kets sida 

Tänkbar hot, extremist 

Folket Tunisiska folket, enat folk, 
fredliga protester.  

Våldsam, aggressiv, attacke-
rare 

 
 

Syrien 

Regim Auktoritär, förtryckande, 
våldsam, västfientlig. 

Auktoritär, förtryckande, 
våldsam. 

Opposition Västrädsla Västfintlig, islamistisk, Mus-
limska brödraskapet 

Folket Fredlig, enat folk, förtryckt Enat folk, icke-våldsam, för-
tryckt 

Tabell 2. Ifylld analysmodell. 
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7.	  Slutsats	  &	  diskussion	  

Med risk för upprepning kommer jag endast svara på syftet och forskningsfrågorna kortfattat. 

Syftet med studien var att studera hur mainstreammediekanalerna Al Jazeera och BBC rap-

porterat kring revolutionerna i Tunisien och Syrien för att på så sätt kunna yttra mig om 

den ”Arabiska vårens” framställning. Syftet var även att jämföra medieframställningen av 

dessa revolutioner med varandra men också jämföra mediekanalerna (Al Jazeera och BBC) 

med varandra för att åskådliggöra tänkbara likheter och/eller skillnader och således förklara 

medieframställningens utformning utifrån det postkoloniala forskningsfältet. 

Jag har underbyggt studien med tidigare forskning inom området och belyst böcker av 

Benedict Anderson, Samuel Huntington, Frantz Fanon, Edward Said etc. och framhävt identi-

tetsteorier, andrafiering, postkolonialism och framförallt kritisk diskursanalys som teori. Ut-

gångspunkten för studien har varit att genom kritisk diskursanalys studera rapporteringarna i 

Al Jazeera och BBC för att belysa det dolda i texten grundad på andrafiering och postkoloni-

ala forskningsfältet. Jag har således använt mig utav diskursanalys som metod och delat upp 

analyseringen av revolutionerna i tre förekommande inhemska aktörer. Genom att studera 

konstruktionen av diskursen om regimen, oppositionen och folket har jag kunnat studera kon-

struktionen av revolutionerna i mediekanalerna. 

Som det framkommer i forskningsområdet och teorin är utgångspunkten för studien att 

identiteter är socialt konstruerade genom diskursiva praktiker i sociala diskursen, dvs. sättet vi 

talar och skriver om revolutionerna är en social konstruktion av det samhälle det konstrueras i. 

Sättet vi talar om (eller skriver och visar) ”De Andra” är påverkade av den kunskap som man 

har om ”De Andra” i den sociala diskursen vi befinner oss i. I identifieringen av ”De Andra” 

nedvärderas och underordnas dem i anslutning till vilken identitet vi själva har, dvs. ”De 

Andra” konstrueras en negativ bild i konstrast till den bild vi har av oss själva och vice versa. 

Denna process benämns för andrafiering. Processen av andrafiering är aktuell i postkoloniala 

forskningsfältet där de före detta koloniserade underordnas före detta kolonialmakter. 

Identitetsskapande och andrafiering sker med hjälp av myter, minnen och symboler. Det 

är i myten om ”De Andra” som säger något om vilka de är. Benedict Anderson menar på att 

gemensamma myter, minnen och symboler i nationen bidrar till den föreställda gemenskapen. 

Edward Said uttalar sig om att minnen från kolonialtiden har skapat myter kring de kolonial-

iserande där de framställts som mindre värda än vad vi själva är. Detta finns fortfarande kvar i 

bemötandet av ”De Andra” än idag, menar postkoloniala företrädare. Det är främst myter, 
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minnen och symboler kopplade till revolutionerna som jag har studerat (det som benämnts för 

teman). 

Vi kan konstatera att i identitetsskapande av revolutionerna har det skett en klar andrafi-

ering i både Al Jazeera och BBC av både Tunisien och Syrien. Som jag har redogjort tidigare 

andrafieras inte alla aktörer på samma sätt. Det finns de goda andra (som man har goda poli-

tiska relationer med) och det finns de onda andra (som man känner sig hotade av, de som man 

inte har politiska relationer med). Det framkommer så att säga två dimensioner av ”De Andra” 

(Jämför med exempelvis Kamali 2005, Harle 2000 och Adornos i Erikson et al. 1999). BBC 

konstruerar en bild av aktörer i revolutionen som har goda relationer med väst (specifik Stor-

britannien) som ”De goda Andra” medan de aktörer som man inte har goda politiska relation-

er med konstrueras identiteten som ”De onda Andra”. Ibn Ali regimen som hade goda relat-

ioner med väst framställdes som stabil och icke-våldsam om inte nödvändig. Även det syriska 

folket gives en bild som ”De goda Andra” i samband med att de framställs som icke-

våldsamma, enade och förtryckta. Al-Assad regimen, oppositionen i Syrien och Tunisien samt 

folket i Tunisien framställs som ”De onda Andra”. De gives en bild som hotfulla, våldsamma 

extremister. 

Al Jazeera konstruerar diskursen om Ibn Ali regimen och al-Assad regimen som ”De 

Andra”, dessa andrafieras till att inte tillhöra ”vanliga” fredliga araber. Diskursen om Ibn Ali 

regimen framställs som ond, förtryckande och våldsam samtidigt som aktören förknippas med 

västvärlden (västallierad). Al-Assad regimen andrafieras i termer av att vara våldsam. Oppo-

sitionen i både Tunisien och Syrien problematiseras inte och konstrueras med diskursen som 

räddare i nöden och på folkets sida. Al Jazeeras konstruerande av diskursen om folket fram-

hävs med framställningen som enade och fredliga. Diskursen om det syriska folket beskrivs 

som en gemenskap som kom att påminna mig om Benedict Andersons formulering ”föreställd 

gemenskap”. Folket i båda revolutionerna, utan att ha träffat varandra och utan att veta vem 

den andre är bekämpar de tillsammans den regim de föraktar, den regim som förtryckt de un-

der decennier. Det de har gemensamt är den syriska respektive den tunisiska regimens identi-

fiering som förtryckande. 

Slutsatsen är att den politiska relationen som diskursanalys som teori, andrafieringspro-

cessen och postkolonialismen framhäver har betydelse i hur mainstreammedierna har konstru-

erat diskursen om ”De Andra”. En andra slutsats som kan tas från analyseringen av rapporter-

na i denna studie är att den postkoloniala (och orientalistiska) diskursen har tagit sig i uttryck 

i andrafieringen av revolutionerna. BBC ger en bild av ”De Andra” (revolutionerna) som un-

derordnade, våldsamma och irrationella. Samtidigt framhävs väst i rapporteringarna som till-
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rättavisande aktörer (som frälsare). Diskursen om att väst talar om för hur regimerna ska han-

tera situationen ingår i en social praktik (det västerländska samhället) som ses som överlägset 

politisk och socialt över det arabiska samhället (öst, occidenten, ”De Andra”). Därför är det 

västs uppgift att framstå som en tillrättavisande aktör om hur ”De Andra” ska hantera oenig-

heter. Detta synsätt återger de postkoloniala strukturerna där orienten tillskrivs irrationalitet 

och occidenten med rationalitet (se Said 2008 & 1997, Khalidi 2011). Slutsatsen är likt 

Saids ”Covering Islam” där han anser att bilden av främst muslimer och islam omfattas av 

negativa termer vilket medfört till att ”[t]o most Americans, Islam was nothing but trouble.” 

(Said 1997: xv). Said menar på att han inte kunnat hitta någon period i historien där islam 

diskuteras som något i sig. Det har enligt honom alltid framställts i nyheterna som något 

okänd för oss i väst och som mot (”against”) oss (Ibid: Passim). Tonen har varit av förnedrat 

klimat som påverkat vår syn på arabvärlden, islam, muslimer och Mellanöstern (Khalidi 

2011). 

Som jag har nämnt vid flertal tillfällen är mediekanalen BBC lokaliserat i västvärlden. 

Genom att välja Al Jazeera som är lokaliserad i arabvärlden anses båda sidor av myntet har 

undersökts, dvs. exempel på ”västerländsk” media och exempel på ”orientalisk” media. Al 

Jazeera försöker att motverka postkolonialismen genom att begränsa västvärldens roll 

som ”de goda”, rationella, demokratiska och således demokratiframhävande. I samband med 

att Ibn Ali regimen framställs som våldsam och förtryckande aktualiseras dess goda relationer 

med västvärlden. Därmed skapas en bild av västvärlden som ”De onda Andra” som är allie-

rade med diktaturer. Detta kan kopplas till de slutsatser som Barkho kommer fram till i sin 

avhandling där han anser att media formar rapporteringarna till att gynna deras politiska syn, 

BBC och CNN den västerländska och Al Jazeera den arabiska. Som det har nämnts tidigare i 

uppsatsen (se ”Forskningsområde”) har Al Jazeera tagit på sig rollen som mot de väster-

ländska framställningarna av araber och framställt en bild av mellanöstern, arabvärlden i posi-

tiva termer, enligt Barkho. Följande utdrag framhäver hur Al Jazeera, BBC och CNN beskri-

ver samma händelse, 
CNN: Dozen dead in fighting at terrorist ‘haven’  

BBC: Heavy US bombardment of suspected insurgent positions 

Aljazeera: American bombardment kills 45 people and injures more than 80. 

(Barkho 2008: 109, kursiv och citattecken i original) 

Citaten visar på att samma händelse får tre olika framställningar där BBC och CNN rapporte-

rar utifrån det amerikanska (västerländska) diskursen och Al Jazeera utifrån den arabiska dis-
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kursen. Slutsatsen som Barkho tar är att det förutom kriget i sig med bombande och dödande 

sker ett medialt krig. I detta fall är västvärlden inte direkt inkopplad i revolutionerna men man 

har allierade eller aktörer som man har goda politiska relationer. Detta påverkar konstruktion-

en av diskursen kring de inhemska aktörerna. 

Sammanfattningsvis, i andrafieringen kan det konstateras att den postkoloniala diskur-

sen och orientalistiska diskursen har tagit sig i uttryck i rapporteringarna i BBC där ”De 

Andra” har undervärderats och underordnats. Al Jazeera är motsatsen till BBC och försöker 

undergräva de postkoloniala strukturerna i samhället och begränsar västvärldens tillrättavi-

sande roll, dvs. Al Jazeera reducerar postkolonialistiska diskursen och ger mindre utrymme 

till västvärlden och dennes bild på öst. 

I identitetsskapande och identifiering av de andra, identifierar man sig själv. Som Vilho 

Harle uttrycker det, 

Other has an important function in establishing the identity of the self (Harle 

2000: 15) 

[I]t is obvious that ”we” cannot be defined without some reference to ”who we are not” 

or ”where we do not belong.”. (Ibid: 18, citattecken i original) 

Utdragen ovan belyser frågan: I identifieringen av ”De Andra”, vad säger det om oss? Genom 

att framhäva ”De Andra” säger vi något om hur vi är. Eftersom ”De Andra” andrafieras som 

onda, våldsamma, auktoritära och förtryckande är vi inte det, dvs. ”Vi:et” får attribut som rat-

ionella, fredliga och demokratiska. Exempelvis, eftersom al-Assad regimen andrafieras som 

våldsam, auktoritär och förtryckande och vi tar avstånd från det, talas det något om hur vi 

själva är, dvs. fredliga, demokratiska och rationella. 

Efter att ha genomfört denna studie och fått de resultat och slutsatser som jag har fått 

skulle jag vilja påstå att det kanske råder ett mediekrig mellan väst och öst, mellan occidenten 

och orienten, mellan araber och västerlänningar med BBC och Al Jazeera i spetsen. Ironisk 

tänker jag ibland, kanske är det ett faktum om en civilisationernas kamp där man försöker att 

identifiera och beskriva de andra som mindre värda för att på så sätt hävda sin egen ställning 

och framstå som mer värda än de andra. 

Till min gamle lärare Akis Kalaitzidis (och hans kommentar i ett av befintliga sociala 

medier, ”Not a word about Yemen… episodic amnesia? :-)”), kanske skrev BBC inte om Je-

men under den tiden i likhet med tidsintervallen det tog för de att uppmärksamma Jasminre-

volutionen. Jemen är också en nära allierad till västvärlden och man vill inte framställa sina 
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allierade som ”De onda Andra”. Om man identifierar sina allierade som ”De onda Andra” 

identifierar man sig själv som ond eftersom man är allierad med dem. 

Huruvida framställningen av andra revolutioner ser ut som det har visat sig göra i denna 

studie är något som framtida forskning kan inriktas på. Utgångspunkten är att BBC framstäl-

ler alla aktörer i revolutionerna som inte har goda politiska relationer med västvärlden 

som ”De onda Andra” och att Al Jazeera gör det motsatta. 

 

Jag avslutar studien med att citera Michel Foucault med följande, 

“My intention was not to deal with the problem of truth, but the problem of truth-teller, 

or of truth-telling as an activity: … who is able to tell the truth, about what, with what 

consequences, and with what relations to power.” (Foucault 2001, citattecken i origi-

nal) 

Huruvida det som har rapporterats är sant eller inte har inte varit avsikten med denna studie. 

Avsikten har varit att studera de som anser sig vara ”truth-teller” och hur de konstruerar dis-

kursen om revolutionerna i den maktposition de befinner sig i. Medierna överlag och specifikt 

mainstreammedierna Al Jazeera och BBC har en stor makt över konstruktionen av diskurser. 
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AL	  Jazeera	  (23	  mars	  11:36)	  Deaths	  as	  Syrian	  forces	  'storm	  mosque'.	  

http://www.aljazeera.com/	  

AL	  Jazeera	  (24	  mars	  12:21)	  Anger	  in	  Syria	  over	  crackdown.	  http://www.aljazeera.com/	  

AL	  Jazeera	  (25	  mars	  15:26)	  Exaggerated	  hopes	  for	  Mideast	  prosperity.	  

http://www.aljazeera.com/	  

AL	  Jazeera	  (25	  mars	  08:21)	  Syria	  braces	  for	  'day	  of	  dignity'	  rallies.	  

http://www.aljazeera.com/	  

AL	  Jazeera	  (26	  mars	  06:18)	  Deaths	  as	  Syrian	  forces	  fire	  on	  protesters.	  

http://www.aljazeera.com/	  

AL	  Jazeera	  (27	  mars	  12:29)	  Tensions	  remain	  high	  in	  Syria.	  http://www.aljazeera.com/	  

BBC	  (25	  dec	  01:24)	  Tunisia	  security	  forces	  shoot	  dead	  protester.	  

http://www.bbc.co.uk/news/	  

BBC	  (5	  jan	  19:05)	  Tunisia	  suicide	  protester	  Mohammed	  Bouazizi	  dies.	  

http://www.bbc.co.uk/news/	  

BBC	  (7	  jan	  22:49)	  US	  summons	  Tunisia	  ambassador	  over	  handling	  of	  protests.	  

http://www.bbc.co.uk/news/	  

BBC	  (10	  jan	  10:23)	  Fourteen	  killed	  in	  Tunisia	  unemployment	  protests.	  

http://www.bbc.co.uk/news/	  

BBC	  (13	  jan	  03:55)	  Tunisia	  imposes	  curfew	  in	  Tunis	  to	  quell	  protests.	  

http://www.bbc.co.uk/news/	  

BBC	  (11	  jan	  20:46)	  'Dozens	  killed'	  in	  Tunisia	  protests.	  http://www.bbc.co.uk/news/	  
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BBC	  (12	  jan	  20:39)	  Reaction	  to	  violence	  in	  Tunisia	  and	  Algeria.	  

http://www.bbc.co.uk/news/	  

BBC	  (12	  jan	  10:01)	  Tunisia	  protests/	  Fresh	  clashes	  in	  Tunis.	  

http://www.bbc.co.uk/news/	  

BBC	  (13	  jan	  15:20)	  Tunisia's	  young	  protesters	  reject	  'empty	  words'.	  

http://www.bbc.co.uk/news/	  

BBC	  (13	  jan	  03:55)	  Tunisia	  imposes	  curfew	  in	  Tunis	  to	  quell	  protests.	  

http://www.bbc.co.uk/news/	  

BBC	  (14	  jan	  23:54)	  Tunisia	  closes	  schools	  and	  universities	  following	  riots.	  

http://www.bbc.co.uk/news/	  

BBC	  (4	  mars	  04:36)	  Syria/	  Why	  is	  there	  no	  Egypt-‐style	  revolution.	  

http://www.bbc.co.uk/news/	  

BBC	  (4	  mars	  15:51)	  Is	  there	  a	  revolutionary	  movement	  in	  Syria.	  

http://www.bbc.co.uk/news/	  

BBC	  (16	  mars	  21:59)	  Middle	  East	  unrest/	  Syria	  arrests	  Damascus	  protesters.	  

http://www.bbc.co.uk/news/	  

BBC	  (18	  mars	  23:23)	  Middle	  East	  unrest/	  Three	  killed	  at	  protest	  in	  Syria.	  

http://www.bbc.co.uk/news/	  

BBC	  (19	  mars	  14:50)	  Syria	  unrest/	  Tear	  gas	  fired	  at	  Deraa	  funeral.	  

http://www.bbc.co.uk/news/	  

BBC	  (19	  mars	  18:24)	  Middle	  East	  unrest/	  Silence	  broken	  in	  Syria.	  

http://www.bbc.co.uk/news/	  

BBC	  (20	  mars	  22:26)	  Syria/	  Protesters	  in	  south	  set	  fire	  to	  buildings.	  

http://www.bbc.co.uk/news/	  

BBC	  (21	  mars	  14:25)	  Syria	  unrest/	  Thousands	  march	  in	  Deraa.	  

http://www.bbc.co.uk/news/	  

BBC	  (21	  mars	  23:59)	  Syria	  unrest/	  US	  condemns	  'disproportionate	  force'.	  

http://www.bbc.co.uk/news/	  

BBC	  (22	  mars	  19:16)	  Syria	  unrest/	  Activist	  arrested	  on	  fifth	  day	  of	  protest.	  

http://www.bbc.co.uk/news/	  

BBC	  (23	  mars	  18:57)	  Syria	  unrest:	  'Protesters	  killed'	  at	  Omari	  mosque.	  

http://www.bbc.co.uk/news/	  
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BBC	  (24	  mars	  04:44)	  Syria	  unrest/	  Troops	  'kill	  10	  protesters	  in	  Deraa'.	  

http://www.bbc.co.uk/news/	  

BBC	  (24	  mars	  08:17)	  Syria/	  Setting	  the	  country	  alight.	  http://www.bbc.co.uk/news/	  

BBC	  (24	  mars	  16:29)	  Syria	  unrest/	  Deraa	  protesters	  march	  at	  funeral.	  

http://www.bbc.co.uk/news/	  

BBC	  (25	  mars	  21:37)	  Syria/	  Protests	  in	  Deraa,	  Damascus,	  Hama	  and	  Homs.	  

http://www.bbc.co.uk/news/	  

BBC	  (26	  mars	  10:18)	  Today	  -‐	  'Biggest	  challenge	  to	  Assad	  dynasty'.	  

http://www.bbc.co.uk/news/	  

BBC	  (26	  mars	  17:00)	  Syria	  turmoil:	  Fresh	  protests	  erupt.	  http://www.bbc.co.uk/news/	  
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