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ABSTRACT  
 

Denna uppsats handlar om hur terrorgruppen Islamiska staten har skildrats i svensk media 

under fyra månaders tid mellan perioden augusti till november 2014. Det undersöks hur 

situationen för de människor som drabbats av terrorgruppens handlingar har skildras under 

dessa fyra månader. Det har också studerats i fall man kan urskilja de mediala strategier 

Islamiska staten har för att nå ut med sin propaganda? 

Metoden som används i uppsatsen är Van Dijks kritiska diskursanalys, metoden valdes för att 

kunna gå in djupare på vad texten förmedlar. Det empiriska materialet har utgjorts av 10 

artiklar sammanlagt från Aftonbladet och Dagens Nyheters webbportal. I teoridelen och den 

tidigare forskningen så har det fokuserats på relationen medier och terrorism, om hur 

terrorister är beroende av media för att nå ut med sin propaganda, och de svårigheter det ofta 

innebär för journalister att rappotera inifrån konfliktområden.  

 Resultaten visade en tydlig och informativ skildring från svensk media. Och man kunde 

utläsa tydliga mediala strategier Islamiska staten har, främst används sociala medier för att 

rekrytera nya krigare och få ut sin propaganda. I slutsatsen konstaterades det att många av de 

begrepp som togs upp i teoridelen stämde väl överens med resultaten från denna studie, och 

att Islamiska statens handlingar fått och får enormt mycket uppmärksamhet i både sociala och 

traditionella medier. 

 

Nyckelord:   Islamiska Staten, Terrorgrupp, Avrättning, Flykt, Sociala medier, Propaganda 
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INLEDNING 
Terrorism och hur det skildras i media är ett ämne som det har skrivits mycket om genom 

åren. Denna uppsats studerar detta område genom att undersöka hur terrorgruppen Islamiska 

staten har skildrats i svensk media under fyra månaders tid mellan perioden augusti till 

november 2014. Medier är vår länk till omvärlden och alla konflikter som pågår, vilket 

resulterar i att deras rapportering om vad som sker oftast är det enda vi kan förlita oss till. 

Därför är det ett viktigt område att undersöka genom att analysera hur det har skildras och se 

vad läsarna har fått för bild av konflikten. I boken The media at war skriver författaren Susan 

L. Carruthers att under de senaste 30 åren har inget ämne relaterat till medias övervakning av 

våld orsakat större uppmärksamhet och hårdare kontrovers än rappotering om terrorism. 

Redan långt före terrorattackerna den 11 september 2001 var terrorism en mycket laddad 

fråga (carruthers 2011:175). 

 Islamiska staten, eller IS som är en förkortning av terrorgruppens namn och det jag mestadels 

kommer använda mig av i uppsatsen fick världen upp ögonen för ordentligt sommaren 2014 

när de avrättade journalisten James Foley framför kameran och sedan lade ut filmen på nätet. 

Deras grymma handlingar har fortsatt sedan dess. Terrorister har alltid använt media för att nå 

ut med sina ideologier. Som författarna skriver i boken Reporting War, Journalism in wartime 

att oavsett om terror är menad att uppnå politiska mål eller skapa påtryckningar på 

beslutsfattare, eller sprida rädsla så behöver de medias uppmärksamhet för att göra verklighet 

av de målen (Liebes & Kampf 2004:78–79). 

Islamiska statens handlingar i Irak och Syrien bevittnas av hela världens media. Deras 

framfart kan ibland mer efterliknas ett pågående krig i större utsträckning än en ”vanlig” 

terrorgrupp.  Deras framryckningar under de senaste månaderna har mer varit en konstant 

terror som tvingar människor på flykt från sina hem. Per Jönsson har skrivit om terrorgruppen 

i ett nummer av tidskriften ”Världspolitikens Dagsfrågor”. Numret heter ”Profetens hämnd” 

Islamiska staten, hot mot världsfreden? Jönsson kallar dem för ett spektakulärt fenomen som 

dykt upp och hotar såväl staterna Syrien och Irak som kurdernas nationsdrömmar och 

stormakten Turkiets stabilitet. IS vill skapa en ”Gudsstat” innefattande alla muslimer, ett 

kalifat efter modell av det muslimska välde som skapades av profeten Muhammed och hans 

närmaste efterföljare (kalifer) på 600-talet. Som ett första led i denna vision har IS under det 
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gångna året, och särskilt under sommaren 2014, tagit kontroll över östra Syrien samt den 

västra sunnimuslimska tredjedelen av Irak. Detta har skett med brutalitet, förslagenhet och 

strategisk planering från IS sida. I motsvarade grad har de flesta drabbade aktörer såväl 

Assadregimen som övriga rebeller i Syrien, den shiadominerade regimen i Bagdad, 

kurdstyrena i norra Irak och norra Syrien och stormakter som Turkiet, Iran, Saudiarabien, 

USA och Ryssland överlumpats av IS-krigarnas framfart (Jönsson 2014:3).  

 

SYFTE 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svensk media har skildrat Islamiska staten 

framfart. Dels hur situationen för de som drabbats av IS har skildras men också ifall det går 

att urskilja de mediala strategier IS har för att nå ut med sin propaganda och stärka sin 

ställning som fruktad terrorgrupp?  

I stort sett alla tar del av medias skildring av händelser dagligen, vi får genom dem 

information om konflikter som äger rum vid avlägsna platser. Därför är det viktigt att 

undersöka och belysa hur de skildras samt att studera vad som egentligen har framgått i 

rapporteringen.  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
• Hur skildras situationen för de människor som drabbats av Islamiska statens 

framryckningar? 

• Vilka mediala strategier kan man urskilja att Islamiska staten använder sig av? 

 

MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR 
I det empiriska materialet har tio artiklar från Dagens Nyheter och Aftonbladets webbportal 

använts. Valet av Aftonbladet och Dagens Nyheter som representanter för svensk media 

gjordes då de är två av Sveriges största tidningar och deras webbportaler har många besökare 

varje dag. Dagens Nyheter representerar vad man kallar morgontidning och Aftonbladet 

kvällstidning, vilket ger en bredd och tillsammans når ut till en stor del av befolkningen. Tio 

artiklar bedömdes vara rimligt för analysen utifrån en kvalitativ analys, vilket innebär att det 

inte ska vara för mycket material att analysera, utan att analysen ska vara mer djupgående. 
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Det bedömdes vara tillräckligt med text att analysera för att ge en bra bild av skildringen och 

kunna besvara frågeställningarna. 

Artiklar valdes ut efter sökningar fyra månader tillbaka i tiden från respektive tidnings 

mediearkiv, augusti till november 2014. Den tidsperioden valdes då den låg i nära anslutning 

till när denna uppsats skrevs. Det är också en period då det rappoterades mycket om IS, från 

när världen först fick upp ögonen för dem i slutet av sommaren 2014 till november när de 

hade hunnit växa ännu mera och avancerat sin framfart i Syrien och Irak.  

Islamiska staten har gått under några olika namn som ISIS, och nu används ofta förkortningen 

IS. Jag valde att söka på hela namnet, sökord ”Islamiska staten” då det skulle göra det enklare 

med urvalet, tanken var att det skulle komma upp lite utförligare artiklar under det namnet. 

Jag fick på bägge tidningars sidor upp en stor mängd artiklar som handlade om Islamiska 

staten, både hela namnet och förkortningen IS kom upp i resultatet av sökningen. 

Efter detta gjorde ett så kallat strategiskt urval vilket innebär att man gör det urval som bäst 

kan ge dig svar på dina frågor.  Detta val var det som passade studien bäst då jag ville välja 

artiklar utifrån olika kategorier då olika moment gällande IS handlingar skulle skildras. De 

kategorier som det har utgåtts ifrån är ”människorna som drabbas av IS” och ”Islamiska staten 

och media”.   

 

BAKGRUND  
Det kan verka som att IS kom från ingenstans sommaren 2014, helt plötsligt hördes det 

överallt om deras grymma handlingar vilka orsakade stora rubriker i media, såväl i Sverige 

som internationell. Det har inte skrivits mycket vetenskapliga artiklar och böcker om IS då de 

i sin nuvarande kollation är en relativt ny terrorgrupp. En bra källa har använts som gavs ut i 

september 2014, som redan nämdes i inledningen Världspolitikens Dagsfrågor som gett ut ett 

nummer de ägnat åt Islamiska staten med titeln Profetens hämnd Islamiska Staten, hot mot 

världsfreden? Den är skriven av Per Jönsson som är en tidigare mellanöster korrespondent för 

Dagens Nyheter, han har under lång tid följt utvecklingen i mellanöstern. Denna tidskrift har 

varit till stor hjälp då det kändes viktigt att ge en bakgrund till vilka IS egentligen är. 

Islamiska statens talesman Abu Muhammad al- Adnani berättar i ett bandat tal sommaren 

2014 att de beslutat att bilda ett islamiskt kalifat och att välja en kalif för en muslimsk stat. I 
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ett skrivligt uttalande meddelade de också att de ändrat namn till Islamiska staten efter att 

tidigare ha verkat under namnet Islamiska staten i Irak och Syrien (ISIS) (SVD 2014). 

ISLAMISKA STATEN (IS)  

 Islamiska staten är både en relativt gammal och ny organisation.  Gruppen härstammar från 

al-Tawhid wa al-jihad (Guds enhet och heligt krig), en grupp som grundades runt 

millennieskiftet av jordaniern Abu Musab al-Zarqawi.  

I mars 2003 efter att USA invaderat Irak byggde hans grupp upp ett stort nätverk av militanta 

rebeller i syfte att bekämpa de västliga ockupationsstyrkorna. I stället för att förlita sig på 

klassisk gerillataktik använde sig Zarqawis krigare av spektakulära terrordåd, som 

självmordsattentat, bilbomber i stadsmiljöer, hemmagjorda markminor, storskaliga sabotage, 

kidnappningar och videofilmade halshuggningar som lades ut på internet. Zarqawis ställde sig 

under befäl av Usama Bin Ladins terrornätverk al-Qaida i oktober 2004. Varefter 

organisationen övergick till att kalla sig al-Qaida i tvåflodslandet (Irak) (AQI) (Jönsson 

2014:8-9). 

 Zarqawi och flera andra AQI-ledare dödades av amerikansk militär i juni 2006. Egyptierns 

Abu Ayyub al-Masri ombildade i oktober samma år gruppen och gav den namnet Islamiska 

staten Irak (ISI) med ett uttalat vagt mål om att gripa makten i Bagdad och förvandla Irak till 

en sunniislamistisk stat. ISI trappade därefter upp sina terrorattacker såväl mot 

ockupationsmakten som mot shiitiska moskéer och andra civila mål vilket utlöste 

motsvarande hämndaktioner från militanta shiagrupper mot sunnitiska moskéer och 

bostadsområden. Under 2007 och 2008 utvecklades en motreaktion även bland sunnimuslimer 

mot urskillningslös terror och sekteristiska krigsföring som hade urartat till inbördeskrig 

mellan shia och sunni i Irak. Med ett militärt och ekonomiskt stöd från ockupationsmakten 

USA började ett antal stambaserade miliser bekämpa ISI. Uppskattningsvis hade 80 procent 

av ISI:s ledarskikt dödats, när de amerikanska trupperna lämnade Irak 2011 däribland, al-

Masri 2010, som efterträddes av Abu Bakr al-Bagdadi som pekades ut av USA som en global 

terrorist med ett skottpris på 10 miljoner dollar. Med al-Bagdadi inleddes en ny och långt mer 

framgångsrik period för ISI. Det berodde dels på inbördeskriget i Syrien där ISI efterhand 

manövrerade ut andra rebeller, delsvis på al-Bagdadis ledarskap . Redan under den syriska 

revoltens första år, sommaren 2011, sände ISI en förtrupp under ledning av Abu Mohamed al-

Jawlani till Syrien för att skapa en systerorganisation. Trots de flesta syriska rebellers motvilja 

mot att bli förknippade med al-Qaida kunde al-Jawlani etablera Jabbat al-Nusra 
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(Nusrafronten) som ganska snart utvecklades till den mest framgångsrika syriska 

rebellgruppen.  Redan i februari 2012 fick Nusrafronten officiellt stöd från al-Qaida när dess 

ledare Ayman al-Zawahiri, som efterträdde Usama bin Ladin efter hans död i maj 2011, 

uppmanade i en videofilm alla världens jihadister att ansluta sig till upproret i Syrien(Jönsson 

2014:10)   

 al-Jawlani lydde dock inte alltid al-Bagdadis order, något som föranledde ISI-ledaren att i 

april 2013 slå samman Nusrafronten med ISI under det nya namnet Islamiska staten i Irak och 

Syrien (ISIS). Detta vägrade al-Jawlani att finna sig i, vilket hösten och vintern 2013-2014 

ledde till ett inbördeskrig i inbördeskriget där ISIS snart ställdes mot alla andra syriska 

rebeller. Zawahiri fastslog för sin del i början av 2014 att hans al-Qaida inte på något sätt är 

knutet till ISIS, och al-Bagdadi svarade med liknande mynt att al Qaida inte längre utgör 

basen för det heliga kriget jihad. Brytningen mellan al-Bagdadis nya ISIS och det gamla al-

Qaida var ett faktum.  

Våren 2014 var det framförallt ISIS som hade störst framgångar på syrisk mark genom att de 

tog kontroll över större delen av östra och norra Syrien med regionhuvudstaden Raqqa som 

politiskt centrum. Från såväl Nusrafronten som från andra rebellgrupper strömmade jihadister 

till ISIS -förbanden. Genom att upprätta såväl ett strikt islamiskt rättsväsende som ett 

fungerande civilt styre och näringsliv lyckade ISIS på kort tid utmanövrera flera andra 

rebellgrupper som hade hemfallit åt plundring och utpressning av lokalbefolkningen (Jönsson 

2014: 10-11). 

Under sommaren 2014 uppges mängder av jihadister från andra rebellgrupper ha anslutit sig 

till IS. I långt högre grad än andra rebellgrupper är IS-förbanden sammansatta av utländska 

jihadister från en rad muslimska länder men också minst ett par tusen från Europeiska länder 

och några hundra från USA. Enligt amerikanska National Counterterrorism Center uppgick 

antalet utländska krigare i juli 2014 till mer än 12000 enbart i Syrien. Målsättningen för IS är 

inte i första hand att störta Assadregimen i Syrien eller regimen i Irak, eller de kurdiska 

självstyrena i norra Irak och norra Syrien. Deras mål är att bygga en ”Gudsstat” ett kalifat 

med lika betoning på Gud och Staten. På sikt ska hela den muslimska världen omfattas av 

kalifatet, kanske-inshallah (om gud vill) rentav hela världen. Det framgick klart när Abu Bakr 

al-Bagdadi den 1 juli 2014 i en nätradiosändning läste upp ett religiöst och politiskt 

programmanifest för IS (Jönsson 2014: 12,15).  
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Abu Bakr al-Bagdadi och IS har tydligt demonstrerat att man avser att etablera ett fungerande 

samhälle. Redan under våren 2014 inrättades vad som närmast kan kallas ett regeringskabinett 

med strikt avgränsade uppgifter för ett dussintal ministrar, enligt dokument som irakisk 

militär fick tag på vid en räd mot en av IS militära befälhavare bosatt i Bagdad.  I Raqqa 

uppges det i dag råda lag, ordning och säkerhet för privatpersoner i en utsträckning som i stort 

sett saknas i hela övriga Syrien. I stadshuset härskar Rådet för islamisk service, där det nu 

finns både en islamisk domstol och en vanlig brottmålsdomstol. De har också inkomstkällor 

från oljefält, raffinaderier och kraftverk som IS har erövrat både i Syrien och Irak. (Jönsson 

2014:14,21–23). 

IS uppmanar också särskilt att välutbildade personer ska ansluta. I sitt manifest uppmanar de 

människor som är rättslärda, jurister och personer med militär, administrativ och kommersiell 

expertis, samt läkare och ingenjörer inom alla tänkbara specialområden att flytta till Islamiska 

staten(Jönsson 2014:17). 

 

VAD ÄR TERRORISM?  
Det finns få böcker och vetenskapliga artiklar som på ett tydligt sätt definierar vad terrorism 

är. Detta på grund av att det är svårt att komma överens om vad det egentligen ska 

symbolisera. I boken Mass-Mediated Terrorism beskrivs det att definiera vad terrorism 

betyder är lättare sagt än gjort, dock är det ingen brist på definitioner, hela artiklar och böcker 

har skrivits om de många försöken att hitta en lösning, men än finns det ingen allmänt 

accepterad version (Nacos, 2002:15–16). 

Webbsidan Säkerhetspolitisk är den som enligt mitt tycke bäst och mest utförligt beskriver 

vad terrorism är. Där beskrivs det hur terror kommer från det latinska ordet för skräck eller 

skräckvälde. Terrorismen och det politiska våldets historia är lång, nästan lika lång som 

debatten om vad som egentligen är terrorism. Vem som är terrorist och vad som är terrorism 

avgörs åtminstone till viss del av betraktarens egna utgångspunkter. Vilket är en av orsakerna 

till att det är så svårt för forskare och politiker i olika delar av världen att enas om vad som 

menas med terrorism. Fram till mitten av 1990-talet var terrorism något som främst kopplades 

till nationella och regionala konflikter. Dagens terrorism är i stor utsträckning internationella 

våldsfrämjande nätverk. Under 1960 och 1970-talet blev det allt vanligare med civila mål för 

terroristattentat, även om attackerna oftast var begränsade till en ”fiende”.  FN har i ett halvt 
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sekel utan framgång försökt komma fram till en definition av terrorism som alla 

medlemsländer kan enas om.  

År 2004 lade FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan fram ett förslag som går ut på att 

terrorism är en ”handling som syftar till att döda eller allvarligt skada civila eller icke-

stridande, med avsikt att skrämma en befolkning eller utöva tvång på en regering eller en 

internationell organisation”. I Sverige har vi en lag om terroristbrott som är baserat på EU:s 

rambeslut om bekämpande av terrorism. Enligt lagen är terrorism ”att begå en handling som 

allvarligt kan skada en stat eller mellanstatlig organisation med syftet att skrämma en 

befolkning eller befolkningsgrupp, tvinga offentliga organ eller mellanstatliga organisationer 

att göra något eller att avstå från att göra något eller att destabilisera eller förstöra 

grundläggande, politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer” 

(säkerhetspolitiskt 2014).  

 

TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
Då denna uppsats undersöker skildringar av nyheter så är det av relevens att ta upp de 

svårigheter journalister möter då de försöker få fram den sanna informationen om vad som 

pågår i ett krig eller terrorattack, något som inte alltid är lätt. Så från den tidigare forskningen 

har jag läst en vetenskaplig artikel som handlar om svårigheterna för journalister att skildra 

nyheter på ett bra sätt från konfliktdrabbade områden. Artikeln heter Mission impossible? 

Some notes on journalistic shortcomings in the coverage of war and terrorism (Nord & 

Strömbäck 2003).  

Författarna till artikeln ville undersöka svensk medias nyhetsrapporteringar från krigs- och 

krissituationer och gjorde en egen undersökning där de jämförde två olika händelser. De två 

händelserna de använde var svensk mediebevakningen av terrorattackerna i USA den 11 

september 2001 och utbrottet av kriget i Afghanistan 2001. 

Terrorattackerna i USA studeras i artikeln eftersom de representerar de mest överraskande 

och oväntade nyheter. Kriget i Afghanistan undersöks eftersom detta krigsutbrott förväntades 

av nyhetsmedia. Frågan de ville få svar på var hur svensk media rapporterade från 

terrorattackerna 11 september 2001 i USA och under de efterföljande 5 dagarna. Samt hur 

svensk media rapporterade om utbrottet av kriget i Afghanistan 7 oktober 2001 och fem dagar 

efteråt. Även om jag själv i min uppsats inte gör någon jämförelse så tyckte jag det var 

relevant och viktigt att se hur resultatet yttrade sig, då det handlar om samma slags skildring 
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av nyheter från krig/terror som jag har gjort, och se i fall mina egna undersökningar stämmer 

med vad deras visade. Medierna som de hade med i undersökningen var tidningarna, 

Aftonbladet, Expressen, DN, SVD och nyhetsändingarna från TV 4 och Rapport/Aktuellt 

(Nord& Strömbäck 2003: 131). 

 

Resultatet de fick fram visade att totalt 482 nyhetsartiklar och 179 nyhetsinslag publicerades 

om terrorattackerna i USA, medan 272 nyhetsartiklar och 76 nyhetsinslag publicerades om de 

amerikanska attackerna i Afghanistan. I båda fallen hade kvällstidningarna ägnat mer 

utrymme till händelserna än övriga tidningar. Samtidigt så visade Rapport/aktuellt, alltså 

public service tv-nyheterna mer inslag från båda händelserna än kommersiella TV 4 nyheterna 

gjorde. Det var uppenbart att terrorattackerna mot USA var en mycket större nyhetshändelse 

för svenska medier än vad de amerikanska attackerna i Afghanistan var, en viktig förklaring 

till skillnaden i täckning av händelserna avser tillgängligheten av bilder. Som det skrivs om i 

boken Journalism after 11 september att ”seeing is beliving” du tror det först när du ser det 

(Zelizer 2002:49). Terrorattackerna mot USA var unika, inte bara i sig, utan också i att de kunde 

bevittnas över hela världen och att viktiga delar av händelserna har fotograferats och spelats in. 

De amerikanska attackerna i Afghanistan var väntade men det fanns inte lika dramatiska bilder att 

tillgå vilket troligtvis var en viktig anledning till att det inte rapporterades lika mycket om det. En 

annan förklaring är också att inga svenska journalister hade tagit sig in i Afghanistan under de 

första fem dagarna av kriget (Nord & Strömbäck 2003: 132-133). I artikeln beskriver författarna 

också svårigheten för nyhetsmedia med att rapportera inifrån krig, terrorism och andra 

konflikter. Krigspropaganda tas upp samt hur nyheter speglas på olika sätt. I artikeln skriver 

de att ”krigsrappoteringen är beroende av politiska och militärkällor, vars uppsåt ofta är att 

dölja sanningen och manipulera mediarappoteringen”. De tar upp krigspropagandans roll, att 

den ur ett historiskt perspektiv inte är någonting nytt, ett krig utan propaganda är otänkbart. 

Propaganda är nödvändigt för att mobilisera folket mot en ond fiende och ge argument till 

varför kriget är den bästa lösningen för en nations problem. Strategierna inom propaganda är 

ofta inritat till media då det utgör den huvudsakliga informationskällan för den stora massan. 

Det tas upp att propaganda är ett komplext begrepp. Olika slags propaganda beskrivs, dels 

finns propaganda av det slag som man ofta ser i totalitära stater, massdemonstrationer och 

hyllningar till enskilda ledare samt systematiskt undertryckande av motsatta uppfattningar och 

grupper. Det förekommer också social propaganda som fokuserar på att bygga gemensamma 

värderingar och samstämmighet och fjärma avvikande argument. Social propaganda är ofta 

inte lika tydlig men kan vara mycket effektiva när de genomförs av regeringar, som använder 
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PR experter som i sin tur använder moderna kommunikationsmedel. Då varje stat, totalitär 

eller demokratisk, använder olika typer av propaganda, före kriget (för att förbereda och 

mobilisera), under kriget (för att förvirra och uppmuntra) och efter kriget (för att rättfärdiga 

och ”skriva historia”). 

 

Den kontinuerliga existensen av propaganda i tider av krig beskrivs som en stor utmaning för 

varje medieorganisation, eftersom det gör att källkritik, balanserat nyhetsurval och 

utgivaroberoende blir svårare att uppnå. Alla krig sedan Vietnamkriget har varit svårt för 

medierna att täcka på ett professionellt sätt, eftersom journalister är föremål för stränga 

militära restriktioner, som reglerar alla medieaktiviteter. Journalisterna har varit tvungna att 

följa välregisserade presskonferenser långt från krigszonen eller att delta i välorganiserade 

och övervakade turer till gränsområden. Ett annat inslag i det moderna kriget är en blandning 

av censur och självreglering, vilket naturligtvis också hindrar en rättvis och balanserad 

nyhetsrapportering(Nord & Strömbäck 2003: 127-129). 

 I boken War and the media skrivs det om den fara journalister utsätts för när de rappoterar inifrån 

konfliktdrabbade områden.  Och att även om medie rappotering från krig och andra konflikter 

alltid har varit en riskabel bransch så är det nu förtiden farligare än någonsin. Det beror till stor 

del på den teknologiska utvecklingen, att det finns möjlighet till direktsändning vilket också gör 

att journalister lättare blir en måltavla. Några som råkat illa ut är journalister som åkt till 

Afghanistan, de blev mördade antagligen av banditer eller som hämnd, och en svensk 

kameramannen som dödades nära Mazar-e Sharit därför att han hade för mycket pengar på sig. 

Och Wall street journal korrenspondeten Daniel Pearl, som mördades i januari 2002. I Pearls fall 

handlade det om att han hade haft mejlkontakt med folk i Pakistan som han hoppades skulle 

avslöja mer om Al-Qaeda, i stället ledde det till hans död (Gowing 2003:232–233). 

TEORI 

 Två böcker har jag gått in lite djupare på. Global terrorism and new media ger en helhetssyn 

om terrorism efter 11 september och tar upp olika ämnen så som att kommunikation är kärnan 

för terrorismen och vad det innebär med de så kallade nya medierna som sociala medier.   

Den andra boken heter Reporting war, Journalism in wartime i boken skriver författarna om 

begreppet som de kallar PR of terror, och hur de ”nya slags krig” ger terroristerna en röst, och 

att terrorattackerna den 11 september ändrade bilden av terror och journalisters 

tillvägagångssätt gentemot terror. De skriver att efter 11 september kom terrorister att bli 

stämplade som fiender istället för kriminella, och fram tills 11 september fick terrorister 
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enbart medieuppmärksamhet genom våldsamma handlingar. Det har blivit en gradvis 

förändring där det nu blivit allt vanligare att de fått ny status, de är lyssnade på, förklarar sina 

motiv och till viss del styr de nyhetsagendan. De gör uttalanden, ger intervjuer och förhandlar 

med regeringen, medan ledarskribenter och kommentatorer följer deras spår och spekulerar 

om deras planer och ideologier (Allan & Zelizer 2004:78,79).   

I boken Global terrorism and the new media, the post Al-Qaeda generation tas det upp att 

kommunikation är hjärtat av terrorismen. Det huvudsakliga målet för al Qaeda den 11 

september var inte att döda tusentals människor utan snarare att skrämma miljontals flera 

människor, genom rapportering och bilder från attackerna. De skriver också om att där 

mediaorganisationer förr kunde vara en gatekeeper och besluta för att inte förmedla material 

till publiken som de tyckte var för hemskt, grafiskt eller spekulativt. När nyheterna handlade 

om terrorism kunde denna gatekeepingfunktion ibland förhindra till exempel videor av gisslan 

från att nå allmänheten. Om terrorister ville kommunicera med en stor publik kunde de bli 

hindrade i alla fall tillfälligt av nyhetsorganisationer. Dock tog det inte lång tid för 

terroristgrupperna att komma på ett sätt att ta sig runt detta. Om de stod inför en 

nyhetsblockering så kunde de trappa upp sin taktik till en nivå där nyhets media var tvungna 

att rapportera om dem. Rapportering om gisslan som tagits kan undanhållas, men om 

terroristerna började avrätta gisslan, spränga flygplan eller andra häpnadsväckande attacker 

skulle nyhetsvärdet av de händelserna garantera täckning från media. Om en terroristattack 

inte rapporteras till publiken har den då hänt, från terroristernas synpunkt? Svaret är att ja det 

har den naturligtvis men bara för dem som var direkt drabbade av attacken, men inte i termer 

av terroriserande av den stora publiken. Det spelar ingen roll hur blodiga attackerna varit, 

terroristattacker är symboliska och för att den symbolismen ska ha effekt måste den bli 

uppmärksammad i media. Gällande allmänhetens medvetande om terrorism, om till exempel 

nyhetsorganisationer väljer att inte visa videor av gisslan och speciellt inte av en gisslan som 

blir avrättad kan terroristerna enkelt lägga ut videon på webben i stället, där de med säkerhet 

vet att de kommer att få många tittare (Seib & Janbek 2011: 1,17–19). I boken Terrorism and 

the media skriver de också om att terrorister ofta mäter framgången av sina terrorhandlingar i 

hur mycket medial uppmärksamhet handlingen får(Gerrits 1992:31). 

 

METOD 
Metoden som kommer att användas är kritisk diskursanalys valet föll på den metoden därför 

att den ger möjlighet att gå djupare in på vad texten i det empiriska materialet förmedlar.  
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Denna metod kommer vara till hjälp för att kunna analysera materialet och svara på 

frågeställningarna.  

DISKURS 
 Begreppet rymmer flera betydelser, den mer grundläggande definitionen är diskurs som 

språkuttryck och samtal. Diskurs sker och produceras när två eller flera personer till exempel 

pratar eller chattar med varandra. Vidare används diskursbegreppet för att belysa skillnader 

mellan olika institutioners språk (skolan, vetenskapen, medier m.m.). Hela samhället kan 

liknas vid en diskurs, det vill säga summan av all interaktion i ett samhälle inklusive dess mer 

abstrakta och ”osynliga” strukturer, värderingar och normer. Det är denna stora, 

samhällsövergripande diskurs, som den traditionella ideologiforskningen i första hand 

intresserar sig för. Nyheter är diskurs eftersom de utgör ett slags språk. Den sociala 

verkligheten paketeras på ett särskilt sätt, vilket framträder genom nyhetsrappoteringsspråket. 

Ytterligare ett faktum som gör nyheter till diskurs är att de produceras inom ramen för en 

institutionell verksamhet, en kommersiell eller statsfinansierad industri, präglad av en särskild 

kunskapsproduktion med, regler, rutiner och konventioner (Ekström & Larsson 2010:271–

273).  

KRITISK DISKURSANALYS 
Den kritiska diskursanalysen strävar efter att lyfta upp de omedvetna sociokulturella 

processerna på medvetandeplanet genom att formulera ”Varför texten är som den är?” Eller 

som Fairclough fomulerar frågan,”how is the text designed, why is it designed that way, and 

how else could it have been designed?”(Fairclough 1995:202). Den frågan kan besvaras 

genom att man analyserar nyhetsdiskursens ideologi.  Som förekomsten av implicita eller 

dolda meningar, opinioner och värderingar. Diskurs som vid första anblicken uppfattas som 

ointressant att analysera då den framstår som sann, logisk, självklar eller odiskutabel kan vid 

närmare betraktande rymma ideologiska element (Berglez 2010:274).  

I analysen av det empiriska materialet kommer jag utgå från ett schema som Peter Berglez 

utformat efter Van Dijks kritiska diskursanalys. Schemat kommer att följas i den mån det går, 

i fall det inte finns något relevant att säga angående något av momenten i schemat och texten 

så tas inte det momentet med. Jag har valt bort bilder och faktarutor då analysen skulle bli för 

omfattande då. Det schema som till största del kommer att följas, består av följande moment. 

• Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll  

• Nyhetstextens tematiska struktur (makro) 
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• Nyhetstexten schematiska struktur (makro) 

• Mikroorienterad analys av nyhetstexten 

• Politisk/historiska kontextualiseringar 

Jag kommer att dela upp analysen i två olika kategorier, ”människora som drabbats av IS 

framryckningar” och ”IS och media” jag följer momenten huvudsaklig handling och analys på 

makro och mikronivå. De politiska/historiska kontextualiseringar besvarar jag gemensamt för 

artiklarna i respektive kategori. 

Till att börja med är det bra att få grepp om artikeln huvudsakliga innehåll, och beskriva vad 

den handlar om. Sedan kommer man till nyhetstextens tematiska struktur(makro). Här gäller 

det att analytiskt registrera nyhetstextens hierarkiska karaktär. Hur organiseras de ämnen 

och/eller händelser som förekommer i artikeln? Huvudhändelsen kan oftast kartläggas genom 

rubriken och ingressens innehåll, därefter gäller det kartlägga hur denna huvudhändelse är 

knuten till andra ”sekundära” händelser. Efter det så studeras nyhetstextens schematiska 

struktur(makro) detta analysmoment kan delas in följande moment: a) Vad förmedlas i 

rubriker och ingress? b) Vilka aktörer förekommer i texten, och vad representerar de aktuella 

aktörerna? c) Enligt vilket mönster redogörs det för den historiska bakgrunden - utifrån 

särskilda aktörers handlingar/kommentarer? d) Hur konstruerar nyheterna uppfattningar om 

konsekvenser och orsak/verkan-förhållanden med utgångspunk från särskilda aktörers verbala 

kommentarer? e)Vem/vad riktas aktörernas kommentarer till/mot? f) Hur kommenteras och 

beskrivs aktörerna av den aktuelle journalisten? G) vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller 

dra de huvudsakliga slutsatserna kring den aktuella händelsen? Sedan ska man göra en 

Mikroorienterad analys av nyhetstexten. Där gör man en mera detaljerad studie av texten, 

lokal koherens och frånvarande information. Man undersöker i vilken mån en förförståelse av 

den närvarande informationen baserar sig på läsarens förståelse, och förkunskaper om den 

aktuella saken. Vilken information befinner sig på det implicita eller frånvarande planet, 

vilket således indikerar läsarens självständiga ifyllnad av textmässiga ”hål”.  Närvarande 

implikationer, där undersöker man i vilken mån det förekommer ”överflödig” eller 

”irrelevant” information, vilket kan tolkas med utgångspunkt från det nämnda sociokulturella 

och ideologiska perspektivet. Sedan undersöks den lexikala stilen där man undersöker ordval 

hos både källorna och den aktuella journalisten. Sedan slutligen politisk/historiska 

kontextualiseringar där ser man över den tematiska strukturen och övriga moment. Skulle den 

aktuella saken ha kunnat beskrivas ur ett annat politiskt perspektiv?  Kan man finna några 
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historiska orsaker till att saken beskrivs med utgångspunkt i det aktuella perspektivet? 

(Berglez 2000:207–209). 

 

KRITIK MOT METOD 

I kvalitativ forskning så ingår det oftast att man ska tolka. Och då kommer krav på att man 

måste hålla sig empatisk och se världen genom aktörens ögon, vilket i vissa avseenden kan ge 

upphov till problem för kvalitativa forskare. Det gäller exempelvis svårigheten det kan 

innebära att vara sympatisk och förstående när man exempelvis studerar olika religiösa 

grupper som definerar sin lära som den enda sanna (Bryman1997:89). Islamiska Staten är en 

terrorgrupp, och det kan vara svårt att försöka sätta sig in i deras situation och vara sympatisk.  

Med då jag följer ett analysschema så minskar risken för tolkningsproblem då man har olika 

moment man ska följa. 

 

ANALYS 
 

MÄNNISKORNA SOM DRABBATS AV IS  

Barn flyr undan IS terror (aftonbladet 2014-08-13)  

Huvudsaklig handling och analys på makronivå: Det handlar om läget i staden Sinjar som IS 

har intagit vilket tvingat många människor på flykt. Huvudtemat utgörs av att en stor mängd 

människor är på flykt undan IS. Det följs av det underordnade temat ” humanitär katastrof” då 

FN varnar för att de hjälpinsatser som når sinjarberget inte alls räcker för att kunna mätta alla 

flyktingar och att hjälporganisationerna står för ordentliga utmaningar. FN:s rapportörer 

varnar också för kidnappningar till följd av det rådande kaoset bland alla flyende, sammanlagt 

1500 kvinnor och flickor ska ha kidnappas. 

I texten ges en närvaro då aftonbladet har en egen journalist på plats i staden Erbil dit många 

flyr för att undkomma IS. ”Vi har passerat flera vägspärrar som den kurdiska militären 

peshmerga har satt upp och vi har också har passerat IS -flaggor. Det är ett väldigt spänt läge” 

skriver journalisten.  Skildring av ett spänt läge i den pågående konflikten, och att se IS 

flaggor utplacerade i de områden de tagit över, för att visa att de styr där nu. Symboliken i en 

flagga kan vara stark, och visar på ett bryskt sätt att de har erövrat vissa delar av Sinjar. 
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 Förutom att det finns en journalist på plats och beskriver situationen består artiklen av 

beskrivningar av händelser med andra källor. Som en kvinna som anlänt till flyktinglägret 

med sin familj, hon berättar för BBC att de har gått i dagar för att komma till flyktinglägret, 

hon berättar också att hennes syster dog och lämnade två barn efter sig men de var tvungna att 

lämna kvar dem där, de hade ingen möjlighet att hjälpa dem.  

Skildringen av barns utsatthet är framträdande, hjälporganisationernas rapporter visar hur barn 

barfota och utan tillgång till mat eller vatten flyr undan svält och våldet i de karga 

Sinjarberget.  Den Irakiska människorättsministern Mohammed Shia al sudani har också 

berättat för Reuters att 500 yazidier har dödats av IS, några av offren däribland barn, ska ha 

begravts levande i massgravar enligt al sudani.  

Syftet är att informera men samtidigt dramatisera för att öppna upp folks ögon gentemot den 

pågående konflikten, situationen är väldigt dramtisk i sig, så alla ordval baseras på realitet 

även om man fokuserar mer på barnen som flyr för att förstärka situationens allvar och spela 

på folks känslor när de läser. Många människor har lycksts fly men så många som 30 000 

rappoteras fortfarande vara fast i Sinjarberget, där FN börjat varna för en humaitär katastrof.  

”Styrkor måste gå in på marken för att kunna stoppa IS och det är inget land som är villiga att 

göra det och riskera att skjutas ned av tusentals anhängare av IS.” Det säger Jan Hallenberg 

som är säkerhetspolitisk expert vid Försvarshögskolan. Det visar på situationens svårigheter, 

att något måste göras för att hjälpa, det är dock inte lätt då inget land vill riskera att deras 

styrkor blir nedskjutna. Det visar på den rädsla som finns för IS, att man inte vågar sätta ner 

marktrupper, medan det är den enda indikationen på en lösning.  

De aktörer som förekommer i texten är en 1. Den kvinna som flytt, och berättar för BBC om 

hennes syster som dog, och att de inte hade möjlighet att hjälpa hennes barn. 2. Irakiska 

människorättsministern Mohammed Shia al-Sudani som berättat för Reuters att 500 yazidier 

dödats av IS.3. FN som varnar för en huminatär katastrof och varnar också för kidnappningar 

i det rådande kaoset.   

Den historiska bakgrunden som ges i artikeln är att det är IS framfart i området som har 

tvingat människor på flykt. Att tusentals har lyckats fly till den kurdiska provinsen Dohuk, 

men att cirka 30 000 personer fortfarande är fast i Sinjarberget där FN börjat varna för en 

humanitär katastrof. Den aktör i texten som drar den huvudsakliga slutsatserna om situationen 

är FN, de har bäst översikt över läget som det verkar av uttalanden i artikeln.  
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 Mikroanalys: Den lokala kohrensen är lite spretig med många händelser och källor. Man 

måste ha lite koll på vilka IS är för att helt förstå innebörden av det som sker, då det inte ges 

mycket beskrivning om IS bakgrund i texten. Textuella luckor är att det rappoteras om 

kidnappningar av kvinnor och barn, det är inte uttalat i texten men man förstår att det är IS-

krigare som har gjort det. Inte heller mycket information om sinjarberget, att det är ett stort 

berg är underförstått, men lite mer klar information kunde bidragit till en förståelse för deras 

utsatthet och hur långt det är ifrån sinjar till där journalisten befinner sig. Inte heller uttalat hur 

länge IS funnits i Sinjar, i fall de precis har belägrat staden eller i fall det var flera dagar 

sedan? Irrelevant infomation kan vara att det skrivs att många av de som flyr tillhör 

minioritetsgruppen yazidier. Starka ordval, som att det beskrivs hur, barn ”barfota och utan 

tillgång till mat eller vatten flyr undan svält och våldet i de karga Sinjarberget”. Det är en 

väldigt mörk beskrivning, även huvudrubrik och delteman har starka ordval som ”barnen flyr 

undan IS terror” och ”humanitär katastrof”.   

   

 IS skryter om slaveri (DN 2014-10-13) Huvudsaklig handling och analys på makronivå: I 

föregående artiklen togs det upp att FN varnade för kidnappningar i Sinjar och denna artikel 

handlar om att IS erkänner och till och med skryter om att de har tillfångatagit yadidiska 

kvinnor och barn. IS bekräftar det i en artikel i sin egen propagandatidning Daqib där de 

själva skriver om hur de tillfångatog yazisiska kvinnor och barn och sedan delades upp dem 

bland IS-medlemmarna för att hållas som vad IS kallar ”konkubiner” i själva verket slavar. 

Man får ett intryck av att IS ser på dem mer som boskap man kan dela upp mellan sig än som 

människor. IS verkar ha en hieraki i människovärde, de som inte delar deras ideologier är inte 

mycket värda i deras ögon.  Enligt IS själva är det försvarsbart att förslava medlemmar av den 

yadidiska minioriteten eftersom IS anser yazidier vara ”djävulsdyrkare” och kättare.  

Huvudtemat utgörs av att IS erkänner att de kidnappat yazidiska kvinnor kvinnor och barn.  

Andra delteman är människorättaorganisationen Human Right Watch (HRW) som 

publicerade en rapport där organisationen utifrån intervjuer med drabbade och anhöriga 

beskriver omfattade övergrepp begågna av IS mot yazidier.  En skildring av människor som 

inte hade en chans att försvara sig när IS kom och belägrade deras stad, och en del av dem 

som inte hann fly lever nu som slavar hos IS-krigare. Ett annant deltema är hur hur IS sedan 

flera veckor belägrat den i huvudsak kurdiska staden Kobane.  Aktörer är 1. IS som kidnappat 

kvinnorna och barnen 2. Människorrättgruppen human right watch (HRW) 3. Boende i staden 



19 
 

Kobane som vittnar för TT om en stor skräck för vad IS-krigarna kommer att göra om de tar 

över staden, som de redan kontrollerar delvis. 4. lokal tjänsteman från närliggande turkiska 

gränsen som via telefon till TT säger att ”det som hände i Sinjar kommer att uppepas i 

Kobane”. 5. En man som är bosatt i syriska staden al-raqqa som är IS starkaste fäste, som 

berättar för TT att han sett två yadidiska kvinor i staden snart efter IS angrep Sinjar. 

 Mikroaalys: Det framkommer inte vad man gör för att hjälpa kvinnorna och barnen, Human 

right watch har enligt sin rapport träffat några av dem, men man får ingen infomation i fall de 

var släppta eller fortfarande kontrollerade av IS? I denna artikel fokuseras det också på att det 

är yadidiska kvinnor och barn det handlar om. Här är det mer relevant att nämna att de tillhör 

minioritetgruppen yazidier då det framkommer att IS ser yazidier som djävulsdyrkare och 

kättare på ett annat sätt än exempelvis kristna. En textuell lucka är att man inte får någon 

infomation om varför det är så, och man får ingen infomation om yazidier, får bara veta att de 

tillhör en minioritetsgrupp. Det handlar också om staden Kobane, vilket inte direkt är 

sammakopplat med huvudtemat, mer om rädslan att staden står på tur att bli ett nytt Sinjar, 

där kvinnorna och barnen kidnappades ifrån.    

IS tjänade hundratals miljoner på kidnappningar (DN 2014-10-26) Huvudsaklig handling 

och analys på makronivå: Det skrivs att Islamiska Staten det senaste året tjänat hundratals 

miljoner kronor på att kidnappa västerländska journalister och hjälparbetare skriver New York 

Times.   Huvudtemat är att IS tjänar hundratalsmiljoner på kidnappningar. Underteman är det 

fångläger i Syrien som IS har, och att en av de som släpptes ur fånglägret var en svensk 

medborgare som var anställd av läkare utan gränser. Det förmedlas att IS tjänat 

hundratalsmiljoner kronor på att kidnappa västerländska journalister. 

Det informeras om att i november 2013 så inrättade IS ett stort fångläger i Syrien där minst ett 

tjugotal kidnappade personer från Västeuropa och USA sedan kom att hållas. De mest kända 

var amerikanska journalisten James Foley som i augusti avrättads kallblodigt framför 

kameran. Många av de andra i lägret klarade livhanken efter att en rejäl lösensumma betalats 

ut. Kidnapparna visste vilka länder som skulle vara mest benägna att tillmötesgå deras krav. 

Då USA och Storbritanniens regeringar i princip aldrig betalar ut lösensummor hamnade 

amerikanska och brittiska medborgare längst ner på terroristernas lista. Högst upp hamnade 

Spanien enligt New York Times. De första frigivningarna av fångar ur lägret ägde rum i mars, 

sammanlagt så släpptes sedan 15 personer under tre månaders tid. IS uppges ha fått i snitt två 
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miljoner euro (18 miljoner kr) per person anligt New York Times, det ger sammanlagt runt 

270 miljoner kronor för de 15 personer som släpptes ur fångenskapet.   

De aktörer som medverkar i artikeln. Är 1. En anonym tidigare fånge hos IS, som berättar för 

New York Times att kidnapparna visste vilka länder som var mest benägna att tillmötesgå 

deras krav.  2. Karin Nylund på UD:s pressavdelning, som säger till DN att det inte betalades 

ut någon lösensumma från Sveriges sida. 3. Magnus Wennerholm, strategisk kommunikatör 

hos Läkare utan gränser i Sverige. Han vill inte heller kommentera lösensumma då han säger 

att de tror att en diskussion om den här kidnappingen skulle kunna äventyra säkerheten för 

våra andra medarbetare. 

Den historiska bakgrunden man får är att det berättas om det fångläger IS har i Syrien och hur 

IS har som system att kräva lösensummor, vissa länder är mer benägna att betala än andra och 

därav upprättas en slags tågordning uppgav en tidigare fånge hos IS. Det informeras också om 

att fångarna utsattes för tortyr och skenavrättningar i lägret, samtidigt som förhandlingar om 

lösensummer hölls. Man får också veta att en svensk medborgare har släppts fri från IS 

fångläger.  

Mikroanalys: Koherens är sammanhängande, allt hänger direkt ihop med kidnappningarna 

och lösensumman IS får för vissa av fångarna. Man får genom texten förståelse över 

fångarnas roll som brickor i IS mediala och politiska utspel. Man kan också förmoda att 

någon inte berättar allt de antagligen vet om händelsen, mycket når inte medierna för att man 

ska kunna jobba mer effektivt med sådana här svåra fall.  Man kan dra slutsatsen att någon 

troligtvis har betalat lösensumman, att IS skulle låta den svenske medborgaren släppas fri utan 

något i gengäld är inte troligt.  

 

Applåder när bomberna faller över Kobane (2014-10-28) Huvudsaklig handling och analys 

på makronivå: Om staden Kobane som togs upp i den tidigare artiklen att de också belägrats 

av IS. Även i staden Kobane skildras en närvaro då journalisten är på plats. ”Slaget om 

Kobane, staden i Syrien som blivit en symbol för motståndet mot IS” En stad som precis som 

Sinjar blev belägrad av IS krigare och folk tvingades att fly. Skildringen av de tappra kurdiska 

försvarsstyrkorna som länge har fått klara sig helt på egen hand. Men nu har den USA ledda 

koalitationen bidraget med attackflyg. Och det talas om att 150 peshmegasoldater från 

irkaiska kurdistan har fått tillåtelse att korsa gränsen från Turkiet till krigets Syrien för att 
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hjälpa till. Det beskrivs hur ett stort mediauppdåd från hela världen står på en höjd och tittar 

mot Kobane, många är anhöriga och sympatisörer till de kurder som strider på andra sidan 

gränsen. Och beskrivningen av hur det applåderas när bomberna faller över Kobane.  

Den främsta händelsen är att staden Kobane äntligen ska få hjälp i kampen mot IS. Ett 

sekundärt tema är hur tv-team från hela världen är där för att bevittna detta. Dels att många 

med anknytning till Kobane som vill hjälpa de kurdiska styrkorna i kampen mot IS. Och en 

besviklese över omvärldens sena agerande för att hjälpa Kobane speglas också.  Det kan ses 

som ett svar på det de velat ha så länge, hjälp med att försvara sin stad. I artikeln beskrivs 

också att den turkiska militären finns runtomkring hela tiden, och att just grannlandet Turkiets 

passiva roll i konflikten har kritiserats av omvärlden. Och ett annat deltema är en svensk man 

som vill hjälpa till i kampen mot IS. ”Jag mådde illa av att gå hemma i Stockholm och få 

rapporter om hur mitt folk slaktas i Kobane medan världen passivt ser på.” Det säger en man 

som bor i Stockholm sedan 21 år tillbaka, men som är kurd och född i Turkiet. Han väntar på 

rätt tillfälle att korsa gränsen som de turkiska myndigheterna har stängt för att hjälpa de 

kurdiska ypg:s milis med att bekämpa IS.  

 Skildringen av maktlöshet, som främst människor med anknyting till Kobane känner. De 

aktörer som finns i texten är 1. Den kurdiska styrkan som man vet kämpar mot IS. 2. Den 

USA-ledda koalitationen som bidrar med attackflyg. 3. Mannen från Stockholm som vill 

hjälpa till med att bekämpa IS.  

IS handlingar och världens passivitet går som en röd tråd i artikeln, besvikelsen på 

grannlanden turkiets passiva roll. ”De betraktar tydligen kurderna som ett större hot än dai’sh 

(IS)” säger en man som står i närheten av journalisten som befinner sig på plats. Mikroanalys: 

Kohrens är stark, en textuell lucka är att inte får infomation om i fall några invånare finns 

kvar i staden eller i fall alla har flytt, och mer information om vad Turkiet kan ha för 

anledningar till att inte lägga sig i konflikten, är det en rädsla för IS, och risken att få dem 

emot sig eller bara ren ovilja? Man bör veta lite om bakgrunden till allt IS har gjort för att få 

full förståelse, inte mycket infomation om själva flykten från Kobane utan det fokuseras på 

försvaret och kampen med att få bort IS krigarna från Kobane. Men med ordval som ”när mitt 

folk slaktas i Kobane” får man ändå en förståelse för vad som har hänt där. 

 Ny massavrättning av IS (DN 2014-11-01) huvudsaklig handling och analys på makronivå: 

Sunnimuslimska gruppen Albu Nimr i Anbarprovinsen nära Bagdad har också drabbats hårt 

av IS. Det uppges att minst 85 människor har dödats. 50 av dem radades upp vid ett tillfälle 
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och sköts ihjäl. Reuters rapporterar att massmorden mot Albu Nimr uppges vara 

vedergällningar mot klanen som har hotat med hämndaktioner mot IS efter att de har körts ut 

från sina byar. Huvudtemat är ny massavrättning av IS, undertema är den andra avrättningar 

som nyligen ägt rum.  De aktörer som finns är 1. En av klanens ledare Naeem al-Ga’oud som 

uppgett till nyhetsbyrån Reuters att 85 människor har dödats under två dagar och 2. En 

myndighetsperson, som har bekräftat att uppgifterna om massmord och antalet döda stämmer.  

Bakgrunden till historien är att massmorden mot den sunnimuslimska gruppen Albu Nimr 

uppges vara vedergällningar mot klanen som har hotat med hämndaktioner mot Islamiska 

staten(IS) efter att de har körts ut från sina byar, enligt nyhetsbyrån Reuters. Och att en annan 

massgrav nyligen hade upptäckts med 150 klanmedlemmar från samma grupp, Albu Nimr 

därav rubriken ”ny massavrättning”. Det rapporteras också om hur klanen har kämpat mot 

extremistgrupper och slagits med Al Qaida i Anbar ända sedan 2007.   

Mikroanalys: Relationen mellan texten som helhet och dess delar är sammanhängande och 

relevant. Den textuella luckan är att man behöver veta lite om Islamiska staten och deras 

handlingar. Skulle kunnat ge lite mer bakgrundsinformation om både klanen och IS, då det 

beskrevs att det var en vedergällning från IS sida, även om det var IS som hade tvingat i väg 

gruppen Albu Nimr från deras byar till att börja med.  Ordval som ”ny massavrättning av IS” 

känns dels som en stark rubrik, och helt relevant då det har hänt. Just ordet ”ny 

massavrättning” kan också minska styrkan i ordet då det framgår i rubriken att det har hänt 

förut och det kan ha en avdramatiserande effekt.  

 

Gällande politiska/historiska kontextualiseringar i denna kategori så kan man ur ett 

historiskt perspektiv förklara varför artikeln har skrivits som den gjort. De har gått in på IS 

handlingar och terror i artiklarna och det är den historiska bakgrunden till att allt detta händer. 

IS är orsaken till flykten, kidnappningarna och avrättningarna. Historien ur ett annat politiskt 

perspektiv skulle säkert kunnat bli annorlunda om en nation med svagare såväl som starkare 

kopplingar till IS ideologier skrev om händelserna. Det är alltid svårt med mycket information 

från olika källor och på en politisk nivå så är det också olika hur läsaren ser på situationen, 

medan det ur svensk medias skildring speglar händelserna på en mera saklig nivå. Således 

skulle dessa artiklar inte kunna skrivits på annat sätt än ur det historiska perspektivet.  
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De som främst ”tjänat” på att dessa artiklar skrivits är de drabbade i Syrien och Irak, allt som 

skrivs gör att världen får upp ögonen för vad som egentligen händer. IS är duktiga på att dela 

med sig av avrättningsvideor och annan propaganda på sociala medier, men alla flyktingar 

som drivs i väg av IS är beroende av journalister och medier för att få ut sina historier och den 

grymhet de fått och får utstå.  Det otryckta i denna kategori är svårigheten med att faktiskt 

kunna hjälpa. En rädsla för IS kan spåras i texten och då inte bara från dem som tvingas fly i 

från dem utan även omvärlden. Man vet inte hur ska kontrollera situationen, denna 

terrorgrupp har på kort tid orsakat så mycket våldsrelaterade handlingar att världen står lite 

handfallen, och de verkar på så många olika ställen samtidigt. Man kan dra parallerna till den 

tidigare forskningen och Nord & Stömbäcks artikel där de beskriver svårigheten för 

nyhetsmedia med att rappotera inifrån krig, terror och andra konflikter. Just att nyheter kan 

speglas på olika sätt och en svårighet kan vara den kontinuerliga existensen av propaganda i 

tider av krig/konflkt det gör att källkritik, balanserat nyhetsurval och utgivaroberoende blir 

svårare att uppnå. Sådana problem finns säkerligen i rappoteringen från där IS dragit fram, det 

är kaos, folk är på flykt och det är svårt att få reda på vad som egentligen händer, man är 

beroende av många källor för att få saker bekräftade. 

  

ISLAMISKA STATEN OCH MEDIA 

IS: Vi har halshuggit USA-Journalist (DN 2014-08-20) Huvudsaklig handling och analys på 

makronivå: Det som gjorde att världen först fick upp ögonen ordentligt för Islamiska staten 

var när den första avrättningsvideon lades ut på sociala medier sommaren 2014.  IS valde att 

publicera en videoinspelning som visade hur den amerikanske journalisten James Foley 

halshuggs framför kameran. Huvudhändelsen är uppgiften om att IS nog har avrättad den 

amerikanska journalisten James Foley, med hänvisning till videon som lagts ut på sociala 

medier med titeln ”Ett budskap till Amerika”. Ett annat filmklipp som publicerades på nätet, 

sägs visa en annan amerikansk journalist, Steven Sotloff. En maskerad man säger ”att fångens 

liv hänger på den amerikanske presidenten Barack Obamas nästa beslut.” Det lyfts fram att 

man i detta tillfälle fortfarande inte är helt säkra på att det har hänt på riktigt, och vita huset 

meddelar att de försöker verifiera innehållet i videon. De främsta aktörerna är 1. IS, och då 

främst bödeln som kommer med dessa uttalanden i videon. 2. Talespersonen för vita huset 

som säger att vi har sett en video som uppges vara mordet på amerikanska medborgaren 



24 
 

James Foley utfört av IS, och understycker att i fall dettta stämmer uttrycker de sina djupaste 

symapatier till Foleys anhöriga.  

Den historiska bakgrund som ges är dels att James Foley var frilansjournalist och försvann 

från nordvästra delen av Syrien i november 2012. USA inledde flyganfall mot IS den 8 

augusti och de genomförde 35 flyganfall och bland annat fordon och stridstälningar hade 

förstörts enligt pentagon, och att avrättningen av James Foley var en hämnd av IS för dessa 

anfall.  

Mikroanalys: Kohrens är stark, ingen infomation om hur stor chans att videon är riktig, men 

då vita huset går ut med att de sett den och uttryckt sina sympatier i fall den är det, kan ses 

som att de redan då var rätt säkra. Speciellt om man sätter det i förbindelse med att USA bara 

några dagar tidigare inlett flygaattentat mot IS fästen där över 90 mål ska ha träffats enligt 

pentagon. Och man meddelade i videon att detta var en hämnd för det från IS sida. 

Brittiske Alan står på tur att dö (aftonbladet 2014-09-14) Huvudsaklig handling och analys 

på makronivå: I artikeln speglas den följetång som blev efter James Foleys avrättning, det 

fortsatte med andra fångar och nya budskap till världens ledare. 

 ”Om inte den brittiske premiärministern David Cameron omedelbart slutar stödja de kurdiska 

peshmerga-styrkor som slåss mot IS samt lämnar den militära allians som USA bygger upp 

kommer även han att halshuggas”säger bödeln.  

I denna video hade brittiska hjälparbetaren David Haines halshuggits och nu var budskapet 

och hotet riktat mot brittiske premiärministerna David Cameron, och hotet om att i fall inte 

deras krav tillgodosedes så var det Alans tur att dö, han stod näst på tur. En sekundär händelse 

är Storbritanniens premiärminister uttalande om IS. ”De är inte muslimer, de är monster” 

säger David Cameron om Islamiska staten. Och ett tredje deltema är att medier bojkottar IS 

video. 

 IS filmer har väckt avsky världen över och de flesta stora medier världen över väljer att inte 

visa dem för att inte sprida vad man anser är terrorgruppens propaganda. Dessa filmer har 

blivit en följetång då IS får enorm uppmärksamhet varje gång. De drar de nytta av det och 

forsätter i samma anda. Aktörer är 1. Bödeln som utför avrättningen och hotar Storbritanniens 

premiärminister David Cameron. 2. David Cameron som utpekar IS till att vara monster. 3. 

Medier som inte visar IS videor då de tycker det är propaganda  
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Den historiska bakgrund som tas upp är de föregående videorna av de andra journalisterna 

som blivit halshuggna. Det ges också bakgrundsinformation om Alan Henning, att han är en 

hjälparbetare från Storbritannien och att han togs till fånga i den syriska staden Idlib förra 

året, men ska senare ha förts till Raqqa, ”huvudstad” i det kalifat som IS utropat. 

Mikroanalys: Texten är sammanhängande, alla deltemat är relaterade till huvudhändelsen. 

Inga textuella luckor, utan man får bra bakgrundsinformation relaterat till artikelns handling. 

Det är ju IS fruktade avrättningsvideor som det fokuseras på, och hur detta kan fortgå. IS krav 

för att släppa fångar och i fall de inte blir tillgodosedda så uppvisar de denna grymhet med 

halshuggningen. Ordvalen ”Alan står på tur att dö ” är en sann rubrik, men kan tyckas lite 

osmaklig, som att det tas för givet att inga kommer kunna stoppa IS från att utföra dådet.  

Samtidigt som ordet ”näst på tur” avdramatiserar då som rubriken ju uppger att det har hänt 

förut och det är inte lika chockerande denna gången, man vet hur IS går tillväga och vad de är 

kapabla till att göra. Det uppges i artikeln att David Camerons kallar IS för monster, att de 

inte är muslimer utan monster i ett uttalande om situationen. Ett ordval som symboliserar 

frustrationen och ilskan över IS agerande. 

IS rekryterar på Facebook och sociala medier (aftonbladet 2014-08-22) Huvudsaklig 

handling och analys på makronivå: Förutom att publicera avrätningsvideor använder IS sig 

också av sociala medier för att rekrytera och sprida mer propaganda. Det infomeras om hur 

svenska krigare berättar om resor och lägger ut bilder på Twitter och Facebook. 

 Högst upp i hierarkin, artikelns huvudtema är nyheten att IS rekryterar via sociala medier och 

även hur de sprider sin propaganda där. Deltema är ”medveten strategi” och hur sociala 

medier fungerar som en plattform för att skapa kontakt.  I rubriken förmedlas just hur IS 

rekryterar på Facebook och sociala medier och sedan i ingressen beskrivs det om hur svenskar 

som krigar för IS berättar om sina resor och lägger ut bilder på twitter och facebook. Och hur 

detta enligt säkerhetsexperter är ett medvetet rekryteringsverktyg för att få flera att ansluta sig 

till IS. Säpos presschef menar att det dels handlar om rekrytering men att det också är ett sätt 

att skapa kontakt med andra och få en social samvaro.  

Det tas upp att en stor grupp personer delar, hyllar och sprider länkar om IS framfart, ofta med 

positiva ordalag. Då det inte är olagligt att uttrycka en åsikt så informeras det om att säpo inte 

utreder hur pass brett det generella stödet för IS kan vara bland personer i Sverige. Däremot 

går det att konstatera att IS är den våldsbejakande islamistiska grupp som just nu fått flest 

anhängare. På sociala medier pågår det kontinuerligt budskap om att man ska ansluta sig till 
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kampen och bidra. Det är ju dessa budskap som potensiellt kan få många unga att ansluta sig 

till IS, att det blir matade med propaganda om att de bidrar till att skapa något bra om de 

ansluter sig till IS.  Aktörer 1. Säpo 2. Peder Hyllengren som är terrorforskare på 

försvarshögskolan. 

 Den historiska bakgrund man får är att IS har genomfört kampanjer i sociala medier förut 

med resultat, det syftas på det nu vida kända videoklippet där amerikanska journalisten James 

Foley visas upp och mördas och att filmen har spridits som en löpeld på sociala medier. 

Människor runt om i världen inklusive Foleys anhöriga har vädjat att människor ska sluta 

sprida filmen, men att spridningen ändå fortsatte. Terrorforskaren på försvarshögskolan Peder 

Hyllengren säger att ”IS har gjort det till en medveten strategi att sprida sin skräckpropaganda 

på internet, både för att rekrytera flera krigare men också för att skrämma fiender.” Och även 

att svenska säkerhetspolisen har säkra uppgifter på att minst ett 80-tal personer har rest till 

Syrien med omnejd för att ansluta sig till al-Qaidainspirerande grupper de senaste två åren.  

Ungefär hälften av dem har återvänt enligt Säpo och ett 20-tal har mist livet.   

Säpos presschef säger att bland de hemkommande är det absolut inte så att alla bär med sig en 

konkret avsikt att utföra ett attentat eller brottslig handling. Vår utmaning är att hitta den som 

har med sig en attaentatavsikt.  

Allt som skrivs om Islamiska Staten gällande deras verksamhet i sociala medier är det bara IS 

som tjänar på. Man kan anta att många har fått kontakt och blivit inspirerande via sociala 

medier. Och all uppmärksamhet de får gör dem mer och mer till ett fenomen, de har många 

som uppenbarligen ser upp till dem och delar deras ideologier. De blir mytomspunna som en 

terrorgrupp som inte drar sig för någonting.  Dock är det en farlig väg, då sanningen sällan är 

densamma som de utgör att den ska vara i deras propagandavideor. Alla som åker till Irak 

eller Syrien för att kriga för terrorgruppen och hur många som går döden till mötes i kampen 

för IS.  

Mikroanalys: Stark kohrens, texten som helhet och dess delar har hela tiden ett samband som 

förstärker helheten av artikeln. Finns ingen stor textlucka men det finns väldigt lite 

bakgrundinformation om IS, står långt bak i artikel att är en våldsbejakande islamistisk grupp, 

kunde haft den informationen i början av artikeln även om den stora majoriteten naturligtvis 

är medvetna om vilka IS är. Ingen direkt överflödig information, alla delar hänger samman 

och ger en bättre helhetsbild. Bakomliggande innebörden i artikeln är att uppmärksamma 

detta underliggande hot som finns när de som rest för att kriga för IS eller andra terrorgrupper 
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kan vara när de är tillbaka i sina hemländer. Just problemet med hur man ska agera, att Säpo 

uppger att de har som avsikt att prata med alla hemkommande. De har det som avsikt men 

verkar inte säkra på att det kan genomföras, vilket inte inger ett helt tillförlitligt intryck.  

 

 IS har en arme med minst 200 000 man (Aftonbladet 2014-11-16) Huvudsaklig handling 

och makroanalys: Rapporteras det om att Islamiska staten är grovt underskattade. De har flera 

hundra tusen man i sin arme menar kurdiska ledare. Fuad Hussein som är stabschef hos den 

kurdiska presidenten Massoud Barzani säger ”jag talar om hundratusentals stridande” 

eftersom de kan mobilisera unga arabiska män i det territorium som de tagit, detta uttalas i en 

intervju med brittiska tidningen The Independent.   

Överst i hierarkin och artikelns huvudtema är att Islamiska staten har en arme på minst 

200 000 man.  Ett deltema är att man gravt underskattat Islamiska Staten, och att IS har gjort 

att maktbalansen i Irak har förändrats och att de måste få hjälp med att slå tillbaka mot IS.  

Amerikanska CIA har tidigare uppskattat att IS har uppemot 31 500 personer som kämpar för 

dem. Fuad Hussein menar dock att den siffran är grovt underskattad och att den snarare är sju 

eller åtta gånger så stor, att det minst är 200 000 som slåss för terrororganisationen. Han 

uppskattar också att gruppen kontrollerar omkring en tredjedel av både Irak och Syrien, en yta 

som totalt är lika stor som Storbritannien och befolkas av mellan 10-12 miljoner människor.  

Mönstret genom texten är att IS är ett ännu större hot än världen trodde, det är stor skillnad på 

runt 30 000 krigare och 200 000. Detta visar på vilken dålig kontroll omvärlden har över hur 

många som har åkt från andra länder för att kriga för IS, plus att många enligt Hussein 

antagligen kan ha övertygas eller tvingas ansluta sig till terrorgruppen då IS tagit över 

kontrollen där de är bosatta.  

I artikeln antyds också att det förklarar saker, att IS har kunnat vara och kriga på så många 

olika ställen samtidigt verkade otroligt med ”bara” 31 000 krigare, när vetskapen om att de 

snarare är närmare 200 000 så fick det sina förklaringar.  En viktig faktor att ha vetskap om 

när man ska göra upp strategier för att bekämpa dem, och man kan undra hur beräkningen 

blivit så fel, eller så visar det på att terrorgruppen växter i sådan fart att det är svårt att få en 

överblick. Dessa siffror är inte bekräftade, utan det är en beräkning, dock på grund av läget 

anses det troligt att siffrorna stämmer. Annars är det svårt att veta vad som är propaganda, att 

de vill antyda att IS är större än de egentlligen är i en vädjan och försök om att få mera stöd i 
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kampen mot IS. Aktörer i artiklen är 1. Fuad Hussein. 2. Kurdiska ledare som uppgett att IS är 

betydligt fler än man tidigare trodde. 3. CIA som uppgett att de är runt 31 500 IS krigare. 

Historiska bakgrunden är att det är omöjligt för IS att vara på så många olika platser och kriga 

om de bara var runt 31 500 man som först uppgetts. IS har också gjort att maktbalansen i Irak 

har förändrats. Det kurdiska regionstyret kämpar mot terrorgruppen utmed en över hundra mil 

lång frontlinje genom norra Irak, från Iran i öster till Syrien i nordväst. De är i både Irak och 

Syrien och många har förvånats av deras väldiga framfart men det kan då få sin förklaring om 

Fuad Husseins uppskattning stämmer.  

 Den aktör som står för den slutgiltiga sammanfattningen är Fuad Hussein, han står för i stort 

sett all information i artikeln. Mikroanalys: Koherens löper bra i texten, inga textuella luckor 

då en person står för den mesta av informationen i artikeln blir det inte så mycket hopp mellan 

olika delteman utan det handlar om att man grovt missbedömt hur många som krigar för IS, 

och att man måste få hjälp med förstärkning för att klara sig. Dock är det svårt att veta exakt 

om informationen är korrekt? Allt tyder på att IS arme är betydligt större än de 31500 CIA 

angett, men det framgår inte helt hur de kommit fram till 200 000, står att de kan mobilisera 

unga män i det territorium de tagit. Precis hur det gått till och hur säkra de är på siffran 

framgår inte. Ordval i rubriken, kan man beskriva som informerande, hade varit mer 

uppseendeväckande rubrik med andra ordval som exempelvis ”IS arme består av 170 000 mer 

krigare än man först trott”. Den rubriken skulle haft mer kraft då många nog inte var 

medvetna om hur många krigare IS troddes ha till att börja med. Bakomliggande innebörd i 

texten är att IS är ett ännu större hot än världen trodde.  Det visar på vilken dålig kontroll man 

har över hur många som har åkt från andra länder för att kriga för IS, plus att många 

antagligen tvingas ansluta sig till terrorgruppen då de tagit över deras städer. 

 

IS uppmaningen till mord sätter attacken i Ottawa i hotfullt ljus (DN 2014-10-24) 

Huvudsaklig handling och analys på makronivå: Det handlar om den attack som tog plats i 

parlamentet i Ottowa Kanada och hur det sätts i samband med IS talesman uttalande om att 

IS-sympatisörer ska begå mikroattacker. 

Huvudtema i artikeln är att IS talesman uppmanat till attacker på civila, och att attacken i 

Ottawa sätts i samband med det uttalandet. Det rapporteras att det visserligen inte finns några 
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säkra uppgifter att gärningsmannen hade band till IS, men att det inte är någon tillfällighet att 

Kanadas premiärminister Stephen Harper nämnde IS i sitt första uttalande efter dådet.  

För en månad sedan skickade IS talesman Abu-Muhammed al-Adnani ett meddelande där han 

uppmanade IS-anhängare att attackera såväl soldater som civila från västländer. ”Slå in hans 

skalle med en sten, eller slakta honom med en kniv, eller kör över honom med din bil, kasta 

honom från en höjd, stryp eller förgifta honom” sa al-Adnani. 

Flera delteman finns, bland annat larmet i Norge sommaren 2014 med höjd beredskap mot 

terrorattacker på grund av IS. Ett annat deltema är att Australien gripit femton personer som 

planerade att utföra attacker på slumpmässigt utvalda civilpersoner. Ett tredje deltema är 

utmaningen att stoppa den ström av frivilliga som rekryteras och frivilligt åker från 

västvärlden och krigar för IS.  Ytterligare ett deltema är på grund av hotet om attentat riskerar 

det att leda till en ökning av antimuslimska attentat och påhopp. 

Den röda tråden i artikeln är den vanmakt att inte veta hur IS och deras gärningar ska kunna 

kontrolleras och att inte heller kännas till det antal som åker för att kriga för dem samt hur de 

ska stoppas. Hotet om mikroattacker är i allra högsta grad svårt att förhindra då det ofta är 

enskilda gärningsmän som inte väcker så mycket uppmärksamhet i förväg. Det skrivs också 

om att det redan före al-Adnanis blodtörstiga stridsrop har det slagits larm om IS 

”mikroterrorism”. Till skillnad från Al-qaida som koncentrerat sig på ”makroattacker” där 

måttstocken är attackerna 11 september, så är IS mål att skapa fruktan genom attentat mot till 

synes slumpvisa mål. En skildring av vanmakt, hotet om mikroattacker är i allra högsta grad 

svårt att förhindra då det ofta är omöjligt att helt veta vem som kan vara kapabel att utföra en 

attack. När det är stora attacker med mycket planering bakom är de lättare att komma på 

spåren. En mikroattack med kanske bara en gärningsman är svårare att upptäcka. Det är just 

sympatisörer som kan vara beredda att göra sådana attacker, man kan vara en del av IS fast 

man inte är i Syrien eller Irak och krigar.    

Aktörerna i artikeln är 1. Kanadas premiärminister som nämnde IS i sitt första uttalande efter 

dådet.2. IS talesman Abu Muhammad al-Adnani som uppmanat till mikroattacker. 3. 

Mellanösternexperten Patrick Cockburn som nyligen gav ut en bok om hotet från IS.  

Den historiska bakgrund som tas upp är at den kanadensiska myndigheten fått kritik för 

bristande säkerhet. Det uppges också att mannen som utförde attacken i Ottawa kan ha agerat 

på al-Adnanis uttalade. Likaså att IS uppmaningar om mikroattacker också var anledningen 
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till att Norge höjde sin terrorberedskap i somras, och att Australien gripet femton anhängare 

till IS som planerade attacker mot civila personer.  Mellanösternexperten Patrick Cockburn 

som skrivit en bok om IS säger att kampen kan inte vinnas med enbart vapen och hårdare 

lagar. Den stora utmaningen är att lösa de ekonomiska och sociala problem(i Västeuropa) som 

gör IS attraktivt i unga muslimers ögon.  

Mikroanalys: Det är många aktörer som uttalar sig och många teman relaterade till 

huvudtemat, så de huvudsakliga sammanfattnien av alla olika delar är det journalisten som 

skrivit artikeln som står för. Koherens kan vara lite spretig det är så många delteman att även 

om de hör ihop.  Ingen direkt överflödig information även fast artikeln var lång. Textuell 

lucka är att man knappt ger någon bakgrundsinformation om vad som hänt, det står bara 

attacken i parlamentet. Man bör vara införstådd med vad som har hänt i Ottawa för att ha 

förståelse för vad det har för samband med IS.  Gällande ordval, så är rubriken uppenbar och 

lätt att förstå innebörden i om man vet vad som hänt i Ottawa. Igen blir den röda tråden denna 

vanmakt att man inte vet helt hur ska få kontroll på IS och deras gärningar, eller alla de som 

åker för att kriga för dem. Och att hotet om mikroattacker i allra högsta grad är väldigt svårt 

att förhindra. 

 Gällande de politisk/historiska kontextualiseringarna i denna kategori så finns det historiska 

orsaker till att skrivits ur detta perspektiv, man skriver artiklarna baserat på den historiska 

bakgrunden, att man vet hur IS talesman uppmanat till mikroattacker också händer detta i 

Ottawa och man baserar teorin på att gärningspersonen handlade efter den uppmaningen, även 

om man inte har någon säker information om det. Alla dessa artiklar utgår från historiska 

perspektiv, att man bygger vidare med information från händelser som ägt rum. Ingen av 

artiklarna skulle ur svenskt medias synvinkel kunna skildras från ett annat politiskt perspektiv.   

 

RESULTAT  
Hur skildras situationen för de människor som drabbas av Islamiska Statens 
framryckningar?  

Många är de människor som har tvingats på flykt undan Islamiska staten. I det empiriska 

materialet kan utläsas att skildringen från svensk media är både informativt och sakligt, i 

städerna Sinjar och Kobane finns journalister på plats och känslan av rappoteringen blir mer 

verklig och närvarande då de beskriver vad som sker framför ögonen på dem. Det finns inte 

journalister närvarande överallt där IS befinner sig och när det gäller rappoteringen från de 
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kidnappade yadiska kvinnorna, fånglägret och stammen albu nimr är man beroende av andra 

källor. Men ändå en rak rappotering från svensk media där man belyser situationen för 

människorna på ett bra och tydligt sätt och drar sig inte för att beskriva svårigheten och 

maktlösheten i situationen. I Kobane skildras ett folk som är frustrerade efter att ha fått kämpa 

själva mot IS under lång tid. Folk med anknytning till Kobane som mannen som är bosatt i 

Sverige visar på stort mod då känner att måste göra någonting och beslutar sig för att ansluta 

till den kurdiska miliären. Även fast det är underförstått vilken stor fara han utsätter sig för.  

Situationen är svår men folket skildras också som envetna, som albu nimr stammen som 

modigt försökte stå upp för sin by, de kämpade in i det sista. Starka ordval i skildringen, dels 

för att de i högsta grad är relevanta för beskrivningen också kan tänkas för att väcka 

uppmärksamhet och få folk att läsa vad som pågår. ”Barn flyr IS terror” är ett bra exempel, att 

man sätter in barn i rubriken gör att den får mer kraft då det spelar mer på folks känslor när de 

läser. Också skildringen av de människor som var på fel plats vid fel tidpunkt, västerländska 

journalister och hjälparbetare som var på plats för att göra ett viktigt jobb innan de blev fast i 

IS klor och sedan systematiskt avrättades en efter en som en bricka i IS mediala och politiska 

utspel. Sammanfattningsvis kan man urskilja att skildringen från svensk press är saklig och 

tydlig med vad som händer med starka ordval.  

Vilka mediala strategier kan man urskilja att Islamiska staten använder sig av? 

 IS består av många sluga personer som lägger upp strategier för hur IS ska styras. Och som 

framkommit tidigare så uppmanade IS att lärda och välutbildade personer såsom ingenjörer, 

och personer med militär, administrativ och kommersiell expertis att ansluta sig till Islamiska 

staten. Den mest framträdande i den mediala strategin är hur de använder sig av sociala 

medier som verktyg både för att rekrytera nya krigare och för att nå ut med sin propaganda. 

Skildringen från svensk media uppmärksammar hur Säpo är medveten om den infomationen 

som läggs ut. Det tas upp att en stor grupp personer delar, hyllar och sprider länkar om IS 

framfart, ofta med positiva ordalag. 

Det som gjorde IS till en välkänd terrogrupp sommaren 2014 var när de lade ut den första 

avrättningsvideon av James Foley. Den fick en enorm medial uppmärksamhet. De fortsatte i 

samma spår och flera videor lades ut på sociala medier och man såg ett mönster i hur de 

använde media till sin fördel. Detta var stora nyheter och traditionella medier rappoterade 

också om händelsen. Så de som inte visset vad som hänt fick garanterat veta det genom de 
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traditionella medierna i stället. Det framgår också att IS har en egen propagandatiding Daqib 

där de lägger ut ariklar och sprider sin propganda.   

I samband med avrättningsvideorna var en annan del av den mediala strategin att nå ut till 

ledare som Obama och David Cameron med sina budskap, vad som var tvungen att göras för 

att inte nästa fånge skulle gå samma öde tillmötes. Att sprida skräckpropaganda genom media 

är en annan strategi, detta görs främst genom deras hot om mikroattacker. I flera av artiklarna 

kan man urskilja hur det skrivs om det hotet. Främst efter att IS talesman uppmanat IS 

sympatisörer att de ska utföra mikroattacker där de befinner sig. Man kunde därmed tillhöra 

IS fast man inte befinner sig i Syrien eller Irak.  För att IS mål om ett kalifat ska uppfyllas 

behöver de vara många, och det kan konstateras att deras strategi med att rekrytera nya 

krigare genom bland annat sociala medier verkar ha varit framgångsrikt, då det informerades 

om att IS-krigarna nog är närmare 200 000 stycken i stället för 31 500 som de var beräknade 

till att vara. Sammanfattningsvis kan det urskiljas att de har tydliga mediala strategier för att 

nå ut med sin propaganda. Som oftast börjar i sociala medier och sedan rappoteras det om det 

i de traditionella medierna, och Islamiska statens uttalanden och handlngar får en enorm 

medial uppmärksamhet världen över. 

 

 SLUTSATS OCH DISKUSSION 
Slutsatsen som kan dras är att det har varit en rak och informativ skildring från svensk media, 

och att IS handlingar får mycket uppmärksamhet i både traditionella och sociala medier. Det 

kan också konstateras att det verkar bli en lång och hård väg att gå för att få kontroll över IS 

framfart i Syrien och Irak och för att hindra att de sprider sig ännu mera. Som Jönsson skriver 

är deras mål att först göra hela arabvärlden till kalifat och sedan insallah (om gud vill) hela 

världen (Jönsson 2014).   

 I det empiriska materialet kan man urskilja att begreppet PR of terror som togs upp i 

teorikapitlet i boken Reporting war, journalism in wartime kan appliceras på IS, då de 

använder sociala medier som sin egen PR maskineri. Både för att få världen att förfäras av 

deras handlingar, likaså för att locka anhängare att kriga för dem. IS filmer har väckt avsky 

världen över och de flesta stora medier världen över väljer att använda sig av gatekeeping som 

det beskrivs i boken Global terrorism and the new media, just att man kan undhålla 

infomation för allmänheten, de vill inte visa eller länka till filmerna och sprida terrorgruppens 

propaganda. Som artikeln Mission Impossible? Från tidigare forskningen visar på så är 
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strategierna inom propaganda ofta inriktat till media då det utgör den huvudsakliga 

informationskällan för den stora massan. Vilket samma artikel också tar upp gällande det 

visuella, dessa avrättnigsvideor visar upp en otrolig grymhet, men lockande många att titta 

och sprida dem. Jämförelsevis med terrorattackerna i USA den 11 september 2001, man 

kunde inte tro att det som visades faktiskt skedde, lite samma sak med i alla fall den första 

avrättningsvideon IS lade ut på sociala medier. Det visuella spelar en stor roll i 

uppmärksamheten den fick. Det kan också jämföras med stammen albu nimr där många också 

avrättas av IS, dock finns inget bildbevis, inga journalister var där och dokumenterade och då 

blir inte nyheten lika stor och intressant för allmänheten. Dessa videor vad de som fick IS att 

bli kända, ett PR trick för att dels nå ut till världen med sina ideologier, dels visa hur det går 

när deras krav inte tillgodosetts. En grymhet som var för hemsk för att visas i tv och tidningar, 

men för stort för att inte kunna rapporteras om.   

 IS har krav för att släppa fångar och i fall de inte blir tillgodosedda så uppvisar de denna 

grymhet med avrättningarna.  Detta i sin tur visar på den makt IS besitter och att de trots 

upprepade försök från internationell såväl som svensk media som försökt upprätthålla 

gatekeeping, ändå lyckas nå ut med sin propaganda. Detta till stor del på grund av ordvalet i 

artikeln då läsaren inte behöver se någon video för att förstå vad som kan komma att ske. 

Media står därmed inför ett komplext uppdrag där de försöker göra rätt samtidigt som IS drar 

nytta av även detta genom att göra det till sin PR.  IS visste att avrättningsvideon med en 

amerikansk journalist skulle få en enorm uppmärksamhet, som de kunde använda till sin 

fördel. Vilket de gör genom att komma med uttalanden och nya hot samtidigt som de vet att 

de har en massiv publik och alla världens ledares uppmärksamhet. Precis som boken 

journalist in wartime tar upp, att terroristernas roll är en annan nu för tiden, de ställer krav och 

kräver att bli lyssnade på och det gör ju verkligen IS. Allt de säger tas seriöst och analyseras, 

man vet att de menar allvar med sina hot det har de bevisat många gånger.  

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur rappoteringen från IS framryckningar har 

skildrats i Svensk media, och det har framkommit en tydlig bild av en rak och informativ 

skildring, frågeställningarna har besvarats och man kunde se många likheter från teoridelen 

med denna studie gällande de metoder Islamiska staten har för att nå ut med sin propaganda.  
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