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Sammanfattning	  	  
	  
Denna uppsats kommer med hjälp av en kritisk diskursanalys skapa en förståelse för hur 

nordeuropeiska dagstidningar har valt att rapportera om Islamiska Staten, i händelse av 

avrättningen på James Foley. Uppsatsen syftar till att försöka få en förståelse för varför 

Islamiska Staten porträtteras som de gör i nordeuropeiska dagstidningar. Vidare syftar den 

även till att undersöka varför specifika delar och punkter tas med i rapporteringen samt vad 

för eventuella följder denna rapportering kan få för läsaren och samhället. Detta kommer att 

studeras med anledningen av bristen i den journalistiska forskningen om Islamiska Staten, 

med svårigheter som uppkommer i och med den begränsande fakta som finns om Islamiska 

Staten som själva har lite av ett monopol på den information de sänder ut kring händelserna 

som berör dem själva. En av de teorier som uppsatsen kommer att utgå från är andrafiering 

som innebär att sätta perspektiv, personer och samhällen i en ”vi-mot-dem-position”. Den 

kommer även att utgå från propaganda och tidigare krigsrapportering från bland annat 

Gulfkriget, i krigsrapporteringen kommer det studeras hur dagstidningar fungerar i relation till 

terrorism. Sist kommer den också utgå utifrån relevant tidigare forskning om just Islamiska 

Staten. Resultat och slutsats väver in just denna del, hur dagstidningar arbetar i relation till 

terrorism, att de hamnar i en position som terroristorganisationer gärna utnyttjar. Det kommer 

även resultera i analys om att dagstidningar alltid tar en sida av ett krig, medvetet eller 

omedvetet. Resultat och slutsats väver också in andrafiering och visar på hur detta används i 

artiklarna, hur artiklarna nästan bygger på en form av andrafiering som med en sådan tyngd 

kan påverka läsaren. Allt detta blir som propaganda från både dagstidningarnas och Islamiska 

Statens sida. IS sprider propagandafilmer som dagstidningarna tar del av och lyckas med mix 

av egen propaganda samt användande av dess material att även sprida vidare IS propaganda.  
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1.	  Inledning	  
	  
Islamiska Staten (IS) är en terroristorganisation. Det är en terroristorganisation som arbetar 

för att bilda en stat i mellanöstern vid namn Islamiska Staten. IS ser sig själva som ett kalifat, 

ett muslimskt styre som styrs efter en sunnimuslimsk tro. De vill avskaffa det shiadominanta 

styre som idag styr Syrien (Napoleoni, 2015). Ett stort fokus från Islamiska Staten har även 

varit att ifrågasätta väst och framförallt att rivalisera mot stormakten USA (Napoleoni, 2015). 

Islamiska Statens verktyg och tro har under senaste år varit ett stort samtalsämne 

världen över. Islamiska Staten har satt skräck bland världens samhällen och individer, det har 

varit ett ämne världen och dagstidningarna snappat upp och blivit en del av. Den stora 

mediestormen tog stor fart vid avrättningen av James Foley (UR, 2015). Den amerikanska 

journalisten James Foley avrättades av en IS-anhängare, detta spelades in av IS och skickades 

ut via sociala medier till alla världens hörn. Händelsen fick snabb spridning på just sociala 

medier men blev även det största samtalsämnet hos de västerländska dagstidningarna (FN, 

2014). Dagstidningarna har visat på IS dramatiska och ovanligt hårda metoder till makt som 

exempelvis mordet på James Foley, IS blev ett ”fenomen” och en världsnyhet.  

Magnus Norell forskningsledare vid Utrikespolitiska Institutet förklarar 

rapporteringen av videon där Foley avrättas genom att ”Medierna hjälper till att sprida den 

bild IS vill sprida om sig själva”. Han menar att tidningar och andra former av nyhetsmedier 

hjälper Islamiska Staten att nå dit de vill genom att hjälpa organisationen att publicera deras 

videoklipp, så att även alla deras läsare kan ta del av den, då syns IS överallt. Norell förklarar 

det som att medierna lyder och att IS var väl medvetna om att de är tillräckligt brutala 

kommer västvärlden sprida det vidare (Nilsson, 2014).  

– Nu tar de livet av en västerlänning och då vet de att filmen kommer att spridas 

(Norell, 2014). Citatet ovan är ett antagande om att västerländska nyhetsmedier ger Islamiska 

Staten ”gratis reklam” och en chans att rekrytera och synas i väst. Detta grundar sig i att 

Islamiska Staten har blivit så stora på grund av västerländska dagstidningarsrapportering om 

dem. Detta antagande kommer bli grund till min undersökning. Den tidigare forskningen 

inom ämnet Islamiska Statens och dagstidningarnas skildring av händelser är tunn, det 
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innebär att Islamiska Statens relation till journalistforskning är diffus och oklar. Det finns en 

stor brist på kunskap om hur IS arbetar med dagstidningar och vice versa. Bristen på 

forskning gör problemet stort, i och med den brist på kunskap som gör att människor och 

framförallt journalister behöver mer information om ämnet för att kunna göra ett så bra jobb 

som möjligt.  

1.1 Syfte	  &	  Frågeställningar	  	   	  

1.1.1 Syfte	  
	  
Syftet är att granska internetbaserade nordeuropeiska dagstidningars rapportering om 

Islamiska Staten, utifrån avrättningen av James Foley. Detta kommer undersökas med artiklar 

från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Verdens Gang Aftenpostens, The Guardian samt The 

Telegraph internetbaseradetjänster, med artiklar mellan 19-21 augusti 2014. Detta i avseende 

att undersöka och få en förståelse för hur Islamiska Staten porträtterats i media under augusti 

2015 och vad rapporteringen kan få för eventuella följder.  

1.1.2 Frågeställningar	  	  
	  

• Hur har avrättningen av James Foley framställts i de utvalda dagstidningarna? 

o Vad fokuserar rapporteringen på?  

o Vad för gemensamma drag kan rapporteringen mellan de olika dagstidningarna 

ha? 

o Hur är rapporteringen vinklad? 

• Vilka faktorer kan ha påverkat rapporteringens utformning? 

1.2	  Avgränsningar	  
	  
Islamiska Staten är ett stort samtalsämne och ett stort problem i dag, 2015, som kan gå i flera 

olika riktningar och kan beröra flera olika områden. Denna uppsats ska belysa hur Islamiska 

Staten i händelsen av när James Foley avrättas framställs i nordeuropeiska dagstidningars 

internetbaserade produktion. Den ska belysa vilken information som framgår i 

dagstidningarnas rapportering om händelsen. Islamiska Statens rapportering och hur de 

framställts i nordeuropeiska dagstidningar kommer att begränsas till de artiklar som berör just 

halshuggningen av James Foley, med anledning av att det ses som den första och största 

rapporteringen kring Islamiska Staten (UR, 2015). Uppsatsen kommer inte belysa hur olika 
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individer ser på IS, utan endast hur dagstidningar valt att framställda Islamiska Staten och 

avrättningen. Den kommer heller inte belysa hur IS framställs i något nyhetsmedium förutom 

dagstidningar, heller inte sociala medier eller andra typer av informationskällor. Detta 

eftersom det där finns ett mycket brett utbud och därmed skapas en otydlighet om vad som är 

fakta och vad som endast är påhitt. Med anledning av det kommer det som ska undersökas att 

analyseras via internetbaserade dagstidningar.  

1.3 Disposition	  
	  
Uppsatsen startar med en bakgrund där Islamiska Staten presenteras samt det redogörs för 

händelserna som ledde till mordet på James Foley. Därefter får läsaren att få ta del av tidigare 

forskning inom området. Med brist på relevant tidigare forskning om Islamiska Staten inom 

journalistforskning så ligger fokus på tidigare forskning runt begreppet andrafiering. Sedan 

får man ta del av den teoretiska ramen som går in på rapportering om möjligheter och faror 

med makten i form av bland annat propaganda och därmed kopplingen mellan dagstidningar 

och terrorism. Efter detta avsnitt förklaras och presenteras metoden för uppsatsen. Där även 

val av material samt tillvägagångssättet för analysen presenteras. Vidare till resultatet i form 

av analys av valda dagstidningar samt koppling till den tidigare presenterade teorin. Där 

inkluderas även en presentation av de valda artiklarna. Efter analysen finns en diskussion och 

slutsats med koppling till frågeställningen.  

2.	  Bakgrund	  

2.1	  Islamiska	  Staten	  
	  

I den så kallade Syrienkonflikten som är det pågående inbördeskriget i Syrien har över 200 

000 människor dött (SR, 2015). Kriget startade 2011, det bröt ut i samtakt med den arabiska 

våren, då delar av medborgarna i Syrien sa ifrån och ville ha demokrati. Det försökte styrande 

president Bashar al-Assad med regering att trycka ned. Detta gjorde dem genom våldsangrepp 

med hjälp av styrkor som ville ha familjen al-Assad kvar i styrande position. Det skapades 

över 1000 rebellgrupper från båda sidorna, som strider mot varandra för delade uppfattningar 

om hur Syrien ska se ut (UR, 2015). Mitt i kriget kommer Islamiska Staten in, inbördeskriget 

var något IS utnyttjade en hel del, med en orolighet i landet var det enklare för gruppen att ta 

sig an områden. IS står inte på någon av dessa rebellgrupper sida, utan IS strider mot båda 
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sidorna. De vill, som namnet tyder på, göra en islamisk stat i mellanöstern (Napoleoni, 2015).

  

 Islamiska Staten är en terroristgrupp som på senaste tid fått stora delar av världen 

rädda och oroliga. Det är en jihadistisk rörelse som ser sig själva som ett kalifat, en slags 

världsstyrande grupp med muslimskt syfte, detta utropades av ledaren Abu Bakr al-Baghdadi, 

i juni 2014 (National Encyklopedin, 2015). En jihadistisk rörelse anser att det västerländska 

inflytandet borde stoppas och är fel för världen (National Encyklopedin, 2015). IS har fäste 

från år 2003, med grundare Abu Musab al-Zarqawi i spetsen och med anhängare från al-

Quaida (Napoleoni, 2015). IS anhängare är sunnimuslimer. De vill utrota den nuvarande 

shiaregeringen för att få en möjlighet att styra enligt sin tro (National Encyklopedin, 2015).  

 År 1258 försvann det så kallade Bagdadkalifatet, som fanns i området för dagens 

Irak, Syrien, Jordanien och Israel. Bagdadkalifatet är målbilden för IS, det är vad de arbetar 

för att återskapa (Napoleoni, 2015). Under Bagdadkalifatet hade extremistgrupper tagit över 

Irak, Syrien, Jordianien och Israel för att styra länderna utifrån en muslimsk tro. Gruppen vill 

förverkliga drömmen om ett nytt kalifat, något som försökts vid flertalet tillfällen av 

Islamistiska extremistgrupper utan att ha lyckats. De vill med kalifatet leva sina liv utifrån 

sunnitron. Just tron om att skapa ett bättre samhälle är en stor del av grunden de baserat den 

propaganda de sprider på, genom tankesätt i stil med ”kom till oss, vi har makten att klara 

det” (Napoleoni, 2015).  

 Islamiska Staten har som tidigare nämnt fått stor uppmärksamhet och varit ett stort 

samtalsämne för världen. Islamiska Staten har arbetat för att synas genom den ständiga 

tillgången till kameror i mobiltelefonen och den enorma tillgång det finns för individen att 

höras på sociala medier. Gruppen har filmat mycket av de brutala saker som gjorts runt om 

dem, de har filmat bland annat mord, sexuella övergrepp, plundring av samhällen, etnisk 

förnedring med mera. Dessa filmer har de sedan spridit på sociala medier (Nordin & 

Mohammed, 2015). Filmerna fungerar som en typ av skrämselpropaganda mot världen. 

Islamiska Staten har framförallt använt sig av det sociala mediet Twitter för att sprida sin 

information och sitt material (Napoleoni, 2015). IS har genom dessa filmer också arbetat 

starkt med rekrytering även utanför Syrien och Irak. Detta är något som gjort många oroliga 

då de haft en snabb ökning av anhängare. (Nordin & Mohammed, 2015). De budskap som 

sprids visar på den makt som påstås ska finnas inom organisationen och, som IS själva 

uttrycker det, i kalifatet. Detta bygger deras propagandavideos på, de sprids världen över och 
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är framförallt ämnade till ungdomar som lever i samhällen de inte känner någon tillhörighet 

med (Napoleoni, 2015).  

 Islamiska Staten har påverkat Syrienkonflikten genom att visa sin makt via sociala 

medier. På plats i Syrien och Irak har IS begränsat möjligheten för journalister att rapportera 

utifrån sig själv som förstahandskälla, informationen som finns kommer från inte helt så 

pålitliga källor samt IS själva (Sidea, 2014). Kriget på marken har genom den stora 

användningen av sociala medier blivit till ett propagandakrig. Islamiska Staten blir en 

förstahandskälla med makten genom sina vapen och mord att sprida skräck (Napoleoni, 

2015). Islamiska Staten har förstått sig på sociala medier, IS med anhängare lyckades sprida 

40.000 Twitter-inlägg per dag när de sommaren 2014 intog staden Mosul. Detta bland annat 

genom att IS ”tar över” välanvända och populära hashtags för att sprida sitt material (Khidhir, 

2014). Bland annat tog Islamiska Staten över ett antal fotbollsrelaterade hashtags under 

världsmästerskapen i fotboll år 2014 i Brasilien med hopp om att kunna sprida sin propaganda 

till fotbollsintresserade personer, då fotbollsrelaterade hashtags även var extra. (Napoleoni, 

2015).   

2.1.1	  James	  Foley	  
	  
James Foley var en amerikansk frilansjournalist. Han arbetade från Syrien med att rapportera 

om Syrienkonflikten innan han 2012 blev kidnappad och bortförd när han tillsammans med en 

kollega var på väg över till den turkiska gränsen. Vilken grupp Foley ska ha blivit kidnappad 

av är inte riktigt tydligt, utan det finns blandad information kring det (SVT, 2015). Han satt i 

fångenskap i två års tid och då försökte familj, USA och frivilligorganisationer att frita honom 

ett antal gånger. (James Foley Foundation, 2014). Den 19:e augusti lade IS ut en video på 

deras YouTube-kanal med rubriken ”A Message to America”. Videon började sprida sig 

väldigt snabbt på sociala medier och forum, trots dess borttagande från YouTube. Videon 

föreställer halshuggningen av James Foley. Den video som Islamiska Staten sprider startar 

med att James Foley förklarar USA som den verkliga fienden och som hans riktiga mördare. 

Detta säger han knäståendes i en öken med orangefärgade kläder och med en anhängare till IS 

bredvid sig, svartklädd med en huva på huvudet och en kniv i handen. Foley ber sina nära och 

kära tänka igenom vilka USA är och försöker få alla att rikta sin ilska mot USA, att det är 

USA som mördar honom. Anhängaren till IS tar över och även han riktar sig mot USA, att på 

grund av den amerikanska flygvapentjänsten så har många dött och han förklarar det som att 

vad dem gör angår inte USA. Anhängaren säger också att all aggression USA visar mot 
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Islamiska Staten är samma sak som att visa aggressioner mot muslimer. Han pratar till Obama 

och säger att ingen ska hindra muslimer att leva efter det islamiska kalifatet, gör någon det så 

resulterar det i dess folks blod. Därefter halshugger anhängaren Foley med sin kniv. Vid 

senare bild ligger Foleys huvud avhugget på hans egna kropp. Du får i videon sedan se en 

annan amerikansk journalist, Steven Sotloff. Sotloff är knäståendes bredvid IS-anhängaren 

som förklarar att nu även Steven Sotloffs liv ligger i Obamas händer. 

	   De länder som tagit beslutet om att attackera Islamiska Statens områden med 

bombningar och flygattacker har fått ett tydligt svar tillbaka från IS. IS har svarat med att 

tillfångata personer från det landet, till exempel som med Foley. Detta har gjort att flera 

länder har valt att ligga lågt och backa, även i tillfällen gett pengar till organisationen för att 

släppa deras medborgare fria. Medan i vissa fall har länder inte brytt sig om att förhandla på 

grund av vetskapen om att de trots det kommer att halshuggas eller mördas på något vis 

(Napoleoni, 2015).  

3.	  Teori	  	  

3.1	  Tidigare	  forskning	  
	  
Den journalistiska forskningen inom Islamiska Staten som område är ganska tunn. 

Informationen och den tidigare forskningen som finns om Islamiska Staten är mer grundade 

inom terroristforskning utan någon direkt forskning för journalistik. Det finns därmed en stor 

brist på forskning om just Islamiska Staten representeras i dagstidningar. Däremot så finns det 

en hel del tidigare forskning om krigsrapportering i allmänhet, hur nyhetsmedier har 

rapporterat om tidigare krig och konflikter samt vad det har berott på i relationen mellan 

terrorister och medier. Det som ska försöka belysas av den delen är den tidigare forskningen 

som går in på terrorism, för Islamiska Staten som del av krig och även som terrorister samt 

Islamiska statens kommunikations metoder.  

 

3.1.1	  ”The	  Changing	  Face	  of	  Modern	  Jihadism”	  	  
	  
Denna forskning är från Quilliam Foundation som fokuserar på Islamiska Statens sätt att 

kommunicera. IS kommunikation fyller främst två viktiga funktioner för dem. För det första 

för rekrytering och för det andra för skrämsel, provokation och spridning av hot mot alla som 

ställer sig mot IS. De kommer också fram till att sättet som IS kommunicerar, främst i hur de 
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använder sig av modern teknik genom digitala medier, skiljer sig från hur tidigare 

terrororganisationer som Al-Quaida jobbat. Genom att använda de största plattformarna för 

kommunikation idag som Twitter, Facebook, Instagram, ask.fm, kik och VK når de miljoner 

med sin agenda. Det finns inga liknande exempel i historien utan IS är unika i sättet de 

använder digitala medier i sin kommunikation. När de publicerar saker i videoformat är 

materialet av absolut högsta nivå både när det kommer till kvalitet och kvantitet. Dessutom 

har IS visat exempel på avancerad kodning genom att de byggt upp egna appar för intern 

kommunikation vilket varit framgångsrikt. Eftersom de når ut till så många genom det 

moderna sättet att sprida propaganda genom digitala medier har de kunnat bygga upp ett 

mycket stort inofficiellt nätverk för personer som sympatiserar med dem. Det har vidare lett 

till att många från andra länder valt att ansluta sig som krigare för dem. I deras behandling av 

den andra viktiga funktionen, skrämsel och spridning av hot, så tar de upp bland annat videon 

på Foley som ett exempel - de menar att det huvudsakliga syftet med en sådan video är att 

provocera och att just sprida hot. Al-Quaida kan inte alls jämföra sig med den spridning som 

IS fått med hjälp av just modern teknik och digitala medier (Quilliam Foundation, 2014).  

 

3.1.2	  	  ”Vi	  och	  dem”	  
	  
Dagstidningars rapportering om krig sker ofta genom ett framställande av perspektivet ”vi och 

dem” eller en andrafiering som det även kan kallas. En andrafiering skapas av journalisterna i 

mening att få läsaren att hitta något gemensamt med en part i texten för att sympatisera med 

den parten (Nohrstedt, 2006). Den gemenskap som skapas i rapporteringen är punkter som 

läsaren kan relatera till, exempelvis i form av länder i närheten av ens eget eller någon slags 

koppling till som i detta fall länder i väst eller personer man känner till. Ett sätt att nå ”vi-

känslan” är att använda sig av ”värdiga offer”, som ska symbolisera de sårbara offer som man 

gärna sympatiserar med och känner en medmänsklighet till. Deras situation används och får 

dem till ansikten utåt med dess individuella sårbarhet i kriget (Nohrstedt, 2006). Andrafiering 

är en viktig punkt bakom krig och konflikter. Journalister skapar andrafieringen för ett krig. 

Medier framställer ofta krig med definitionen vi och dem andra, som för läsarna skapar sidor i 

konflikten att ställa sig bakom. Journalisten hamnar då med makten om vad individen vet och 

kan diskutera om händelsen samt även makten att påverka var läsaren ställer sig själv i 

förhållanden till händelsen, de rapporterar utifrån en andrafiering. Denna andrafiering 

påverkas läsaren och individen av, hen blir en del av det.  
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 Krig mellan USA och muslimska länder har redan en bestämd andrafiering i 

västerländska dagstidningar (Nohrstedt, 2006). Enligt Nord & Strömbäck (2002:113) så 

framställs konflikter mellan USA och muslimska länder med ”muslimer som fanatiker” och 

”USA som världspolis”. Detta kan även framkomma i andra konflikter med USA, USA får 

väldigt ofta bilden som världspolisen och de som rivaliserar mot USA kategoriseras ofta till 

muslimer med extrema och fanatiska tillvägagångssätt. På så sätt är krig mot USA redan 

laddade och betingande i dagstidningar utifrån ett historiskt perspektiv. Exempel på detta kan 

ses ifrån terrordåden mot World Trade Center 11 september 2001 - när Expressen 

rapporterade kring terrordådet så var en rubrik ”Idag är vi alla amerikaner” (Nordström, 

2006). Där blir andrafieringen extra tydlig, USA blir i västerländska medier ”vi” och alla 

muslimer ”dem”, där muslimer beskrivs som ett kollektiv. Antiamerikanska händelser får 

även ofta tendens att i medier bli till anti-muslimskt (Nohrstedt, 2006). 

3.2	  Teoretisk	  ram	  
	  
Den teori som kommer att användas utgår ifrån den tidigare forskning som finns. Den utgår 

även från hur dagstidningar rapporterar i relation till krig samt vilka tekniker eller strategier 

Islamiska Staten kan ha använt sig av för spridning av video.  

3.2.1	  Propaganda	  
	  
“Propaganda in the broadest sense is the technique of influencing human action by the 

manipulation of representations” – Lasswell, 1934/1995:13). Propaganda används som ett 

strukturerat verktyg för olika former av manipulation (Falkheimer & Heide, 2013). 

Propaganda används oftast för att nå ut till en större grupp samtidigt och en förväntan av att 

delar av gruppen faller för manipulationerna, där de då faller för den bakomliggande agendan. 

Målet blir att få respons i den manipulerade riktning dem själva anser vara nyttig för 

organisationen. Vilket sker enligt vissa genom oetiska verktyg (L´Etang, 2013).  

Medier använder sig i flertalet tillfällen av propaganda i sin rapportering, det 

existerar både medveten och omedveten propaganda vid nyhetsrapportering. Ett exempel på 

detta är vid rapportering av terrorism, som är något som blir allt vanligare (Liebes & Kampf, 

2004).  Medier påverkas ofta och tar gärna in citat eller kommentarer från inflytelserika 

människor samt samhällens elit när de kommer till politikiska punkter, som för konflikter. Det 

blir på så sätt propaganda, när utvalda människor får ordet, människor med status, där 

reaktionerna från läsarna är ganska givna.  
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3.2.1.1	  Sociala	  medier	  som	  kommunikationsform 
	  
Att kommunicera via sociala medier ger tillgång till en mer spridd publik där alla har chansen 

att medverka och sprida egen information. Det blir av den anledningen en speciell och unik 

typ av kommunikationsform (Falkheimer & Heide, 2013). Kommunikation via sociala medier 

används till stor del för att sprida information kring ett budskap, att sprida budskap via sociala 

medier är att använda sig av nätverksstrategier (Eriksson, 2013). Nätverksstrategiers yttersta 

förmåga är att skapa gemenskaper. Fler människor söker sig till personer eller grupper som är 

dem lika, de som tycker som dem själva, för att driva en fråga vidare. Detta kan man även 

som tydligast se på politiska och religiösa frågor, där blir interaktionen och delningen enorm 

(Eriksson,	  2013). Kopplingen mellan politik och teknik gör även att vi som publik intresserar 

oss mer och skapar ett helt annat fokus på frågan (Eriksson, 2013). En strategi olika 

verksamheter ofta använder sig av inom sociala medier är att försöka få samhället att 

identifiera sig med eller mot dem (Fredriksson, 2010). IS har valt denna väg för att nå ut med 

sin propaganda på, vilket också känns som den enklaste vägen för organisationen att synas på, 

sociala medier blir i detta fall som ett nätverk att sprida en politisk opinion på.  

3.2.1.2	  Politisk	  strategisk	  kommunikation	  
	  
”Vi definierar strategisk kommunikation som en organisations medvetna 

kommunikationsinsatser för att nå sina mål” – (Falkheimer och Heide, 2013:13). Strategisk 

kommunikation är för en verksamhet att arbeta mot sitt verksamhetsmål genom 

kommunikativa strategier. Strategier som är uppbyggda med målmedvetna handlingar och 

målmedveten kommunikation för att påverka och bygga organisationen (Johansson,  267). Är 

affärsmålet för verksamheten politiskt blir det därmed en politisk strategisk kommunikation 

(Strömbäck, 2013). Politik handlar ofta om motstridiga ideologier och värderingar. Makt är en 

central aspekt av alla relationer och kommunikativa processer, där politisk strategisk 

kommunikation är bland annat en ledningsprocess (Strömbäck 2013).  

Massmedier är det tyngsta verktyget för politiska aktörer att nå ut med sina budskap 

eller sin information, för att nå medborgaren (Strömbäck, 2013). Strategisk politisk 

kommunikation används för att få samhällen att reagera genom kampanjer som får 

uppmärksamhet och är effektiva för organisationens framtid (Falkheimer 2014). Falkheimer 
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beskriver terroristhandlingar som att ”mörda” för politisk orsak. Där terroristerna är beroende 

av uppmärksamheten och att det är ett verktyg för att nå de strategiska målen (Falkheimer, 

2014). IS använder sig av politisk strategisk kommunikationsverktyg för den tidigare nämnda 

propagandan med resultat att sprida skräck. Propaganda används som ett strukturerat verktyg 

för olika former av manipulation. Det passar därmed bra in att använda i ett sammanhang där 

man arbetar efter en strategisk kommunikation. Detta visar tydligare på att mål har funnits 

bakom IS spridning av propaganda i videoklipp.   

3.2.2	  Dagstidningar	  och	  terrorism	  	  
	  
Det finns ett behov för samtliga tidigare terroristorganisationer att nå ut till nyhetsmedier och 

därmed dagstidningar. Terroristorganisationer blir beroende av dagstidningar för att få en 

möjlighet att synas, för att sedan få möjligheten att få människor att känna skräck gentemot 

dem (Falkheimer, 2014). Detta i och med den makt dagstidningar besitter. Makten hos 

nyhetsmedier ligger i att publiken lyssnar och tar in allt som sägs och skrivs, det tolkas som 

allmän fakta och som en sanning. Läsaren och samhället litar på medier och det som 

rapporteras i medier (Berglez, 2013). För terrorister att synas i dagstidningar krävs även att 

fånga journalisternas samt mediernas uppmärksamhet. För politiker krävs endast ord för att få 

synas men för terrorister krävs det något lite extra, det krävs våld för att du ska få synas i 

medierna. Ju extremare våldet är desto större blir det i medier (Liebes & Kampf, 2004). 

3.2.2.1	  Rapportering	  	  
	  
I rapporteringen av krig blir journalisters direkta uppgift att se bortom stat och militärt, för att 

få en större bild, vilket i många sammanhang blir svårt. Den makten journalister sitter på att 

förmedla kriget resulterar alltid i att de i sin rapportering tar en sida, antigen medvetet eller 

omedvetet (Boyd-Barrett, 2004). Vietnamkriget var det första kriget du egentligen kunde 

bildligt ta del av i hemmet, då med hjälp av TV.  Det ”blodiga” kriget blev ett helt annat 

faktum än vad du tidigare kunde se, du kunde nu se andra sidor av kriget genom medier än 

vad du tidigare kunnat. TV blev den största informationskällan och ändrade kriget samt 

krigets betydelse med tanke på att fler fick ta del av det. I och med att allt sändes på TV:n 

gjorde det även fler människor involverade (Hagman, 1986). 

”Det är troligt att en bättre, mer verklighetstrogen bevakning av händelserna i Vietnam under 

dessa år kunde ha hindrat konfliktens katastrofala utveckling” - (Hagman, 1986:54) 
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 11 september-attackerna, terrorattacken mot World Trade Center i New York, har 

ändrat sättet att rapportera om terrorism. Sedan 9/11 har terrorister haft en stor plats i medier 

och är med och sätter nyhetsagendan. Detta har blivit viktigt för terroristorganisationer, den 

plats de får i media avspeglas i dess storlek (Boyd-Barrett, 2004). Oavsett vad ett mål för en 

terroristorganisation kan vara, mycket bygger på att media hjälper dem att uppfylla sitt mål. 

När man rapporterar om terroristorganisationer som en organisation vid dess handlingar ger 

man dem gratis reklam. Speciellt via filmklipp eller bilder tillhörande terroristorganisationen, 

ofta via dagstidningar. Visar man ett videoklipp från terroristorganisationen går man från 

journalisternas norm och ger dem gratis reklamtid i medier, någonting politiker i samhället 

aldrig skulle få (Liebes & Kampf, 2004).   

3.2.2.2	  Gulfkriget	  
	  
Krigsjournalistiken är en stor del av krig, något som även har utvecklats i och med teknikens 

gång. Verktyg som används för att påverka samhällen till en åsikt är oftast filmer och bilder 

(Boyd-Barrett, 2004). Vid exempel på rapportering om krig och krigspropaganda dras ofta 

exemplet om rapporteringen vid Gulfkriget. Den amerikanska militären lyckades få 

journalisterna att rapportera som ett kliniskt krig, mot regeringens bästa. En rapportering från 

väst som handlade om smarta bomber, istället för de typiska kring ”värdiga offer”. Vilket 

påverkade hela kriget och därmed visade på den makt journalister sitter på. CNN rapporterade 

med kameror direkt till TV-sändningen dygnet runt därför gick informationen ut enbart från 

dem, de hade i och med detta monopol på händelserna, de rapporterade strategier kring kriget 

som tittarna därmed blev en del av. Kriget fick bilden de allierade ville visa, det blev ett 

strategiskt sätt att sprida informationen. De civila fick ingen plats, utan handlade om vilken 

hög teknologisk standard kriget hade. Dessa propagandastrategier hade en stor påverkan på 

synen på kriget och därmed även kriget i allmänhet. Kriget fick alltså en oklar och odefinierad 

bild på grund av vart medier valde att lägga sin rapportering (Nohrstedt, 2006). 

4.	  Metod	  	   	  
För att få svar på den ställda frågeställningen angående framställningen av James Foleys 

avrättning kommer sex utvalda artiklar att analyseras utifrån en kritisk diskursanalys. 

Analysen kommer att användas som grund till en tolkning om hur nordeuropeiska 

dagstidningar framställer händelsen för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar.  
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4.1	  Diskurs	  
 

Det finns ett flertal diskussioner och tolkningar kring begreppet diskurs. En av dem är att 

diskurs är en agenda eller diskussion som styr ett fenomen i samhället.  

En diskurs är ett regelsystem. En diskurs skulle kunna vara ett samtal eller i detta fall en 

nyhet, en händelse som diskuteras och rapporteras. Vidare hur rapporteringen av en händelse 

med språket som verktyg skapar samhället och ”verkligheten” om hur ett samhälle ska ses. En 

diskurs och ett språk kan även skapa förhållanden mellan människor i samhällsskikt eller över 

olika samhällen. Just nyhetsdiskurs är i grunden uppbyggt med kognition. Med kognition 

menas ett tänkande som grundar sig i kunskap och medvetandet i språk och andra företeelser 

(Berglez, 2013).  

4.1.1	  Kritisk	  diskursanalys	  	  
	  
En kritisk diskursanalys är ett sätt att studera sociala konstruktioner som finns i samhället och 

att studera varför någonting sägs och uppmärksammas och därmed lyfta fram det (Bergström 

& Boréus, 2012).  

Med en kritisk diskursanalys vill man uppmärksamma de tidigare bestämda 

konstruktionerna bakom språket. Språk inom nyhetsrapportering är redan bestämda strukturer 

för att skapa en större förståelse bland läsarna. Varje läsare påbörjar texter med olika 

bakgrund och förutsättningar, vilket därmed leder till olika tolkningar och olika sätt att se på 

nyheten. För att minska detta och vidga tolkningen så finns det bakomliggande strukturer för 

varje nyhetsrapportering (Berglez 2013). Språkets strukturer är sammankopplat med både 

språkkopplingar och strukturer för samhället. Dessa strukturer som bygger upp 

nyhetsrapporteringen är osynliga i den benämningen att det är inget som oftast är medvetet för 

en läsare, det är heller ingenting som framgår textmässigt direkt i rapporteringen. Saker har 

blivit självklara för människor och behöver därför inte nämnas, ting som för stor del av 

befolkningen inte diskuteras för att de har en tidigare underförstådd struktur. Dessa självklara 

strukturer utgår medier ständigt av (Bergström & Boréus, 2012). Den kritiska diskursanalysen 

består även den av flera metoder och sätt som beskriver det, i denna uppsats kommer 

Faircloughs tolkning av kritisk diskursanalys framföras. Faircolugh definierar kritisk 

diskursanalys utifrån en social praktik.  Förklaring och bakgrunden till analysen här citerat av 

Fairclough ”How is the text designed? Why is it designed in this way, and how else could it 

have been designed? (Faircolugh, 2010). I utformningen av kritisk diskursanalys har 
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Fairclough utformat en tredimensionell modell, som utgör sättet att se på kritisk diskursanalys 

(Berglez, 2013). De delar som inkluderar den tredimensionella modellen är diskurs som text, 

diskursiv praktik och social praktik. Diskurs som text är en eller fler diskurser som är 

uppbyggda av en text, språkets betydelse. Diskursiv praktik är hur en text skapas samt den 

konsumtion som finns av en text, vad som utgör texten. Social praktik är de relationer som 

finns mellan texter och den diskursiva praktiken (Berglez, 2013). 

4.2	  Tidnings-‐	  och	  materialurval	  
	  
De valda tidningsartiklarna är från vardera mediums internetbaserade webbplats. Den 

internetbaserade versionen är vald för dess tillgänglighet samt dess relevans till ämnet, då 

grunden för IS är internetbaserade medier. De valda länderna är Norge, Sverige och 

Storbritannien, därför blir avgränsningen till nordeuropeiska länder i västvärlden. De tre 

länderna är valda utifrån ett bekvämlighetsurval, på grund av att de alla använder sig av ett 

huvudspråk jag som författare behärskar. Från varje land kommer två stycken 

dagstidningsmedium att analyseras, detta för att få en större inblick och vidgning på vardera 

land men samtidigt ha en avgränsning på två för att kunna göra en kvalitativ och därmed 

djupgående analys. Dessa medium är alla valda med anledning av att det är de två stycken 

som räknas som de största dagstidningar i dess land, med flest läsare. Vilka är Aftenposten 

och Verdens Gang i Norge, Aftonbladet och Dagens Nyheter i Sverige samt The Guardian & 

The Telegraph i Storbritannien (TU; Medievärlden; ABC). För att välja artiklar per 

tidningsmedium är utgångspunkten som sagt från dess internetbaserade medium. Det har 

resulterat i en sökning på varje mediums webbsidas genom sökfunktionen. Den huvudsakliga 

anledningen är att det är tillgängligt men även att det visar på vad de själva väljer att visa och 

ha kvar i historik. Artiklarna kommer att begränsas till en per dagstidning. Artiklarna har på 

grund av att det är tolkningar ska hittas, grundats i ett slumpmässigt urval. Sökordet på 

samtliga medier är ”James Foley” och sedan valdes den artikel som ligger närmst rent 

tidsmässigt till 19 -21 augusti 2014, som är då Foley ska ha blivit halshuggen (SVT, 2015).  

Vid val av material har ingen vikt lagts vid tidningarnas utformning, om det är en morgon- 

eller kvällstidning. Detta finns som en medvetenhet men någonting som är bortvalt genom en 

avgränsning. Därför kommer samtliga utvalda tidskrifter och artiklar klassas under 

”dagstidningar”. 
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Valda tidskrifter och artiklar:  

Aftonbladet: ”Han står på tur för att dö” 20/8-1024 

Dagens Nyheter: ”IS: Vi har halshuggit USA-journalist” 20/8-1024 

Aftenposten: ”IS hevder å ha halshugget amerikansk journalist” 19/8-2014 

Verdens Gang: ”Bøddelen skal være leder av gisselgruppe kalt «The Beatles»” 21/8-2014 

The Telegraph:”Twitter suspends accounts tweeting graphic images of James Foley 

beheading” 20/8-2014 

The Guardian: ”Islamic State militants claim to have killed US journalist James Foley” 

4.2.1	  Tillvägagångssätt	  
	  
Jag kommer i uppsatsen att använda mig just av den tredimensionella modell utformat av 

Fairclough. Varför är en artikel utformad som den är och vad för bakomliggande 

diskursstrukturer kan ses bakom detta som påverkar mening och tolkning. Den kritiska 

diskursanalysen går in på djupet för att analysera språk och de bakomliggande bestämda 

strukturerna för språket (Berglez, 2013). Det som kommer göras är att studera dolda meningar 

som kan ligga bakom eller påverka helheten av artiklarna. Kan man utifrån dolda meningar se 

politiska eller opinionsvärderingar? Genom att försöka grunda det i frågan om ”Varför texter 

är som den är?” (Berglez, 2013). I det kommer jag att gå igenom och analysera var artikel för 

sig utifrån dessa tre olika steg som Fairclough presenterar. Jag kommer först att se på 

artiklarna utifrån det lingvistiska med fokus på texten. Där jag bland annat kommer att utgår 

från rubrik och ingress, vilket är det som har stor betydelse i hur en artikel tolkas (Hagman 

1986). Sedan kommer jag att se den diskursiva praktiken, alltså på konsumtionen av texten, 

vem den är skapad för och hur. Sist kommer jag att gå igenom steg tre, där jag kommer 

försöka hitta en koppling mellan dessa två sammanhang. Varav även val av bilder kommer att 

tolkas, däremot kommer varje bild för sig inte analyseras. Detta kommer alltså att göras för att 

få en förståelse kring utformningen av texten och hur detta kan påverka samhällsdiskurser. 

Denna analys kommer även att fokusera på vad det finns för gemensamma punkter att belysa, 

finns det någon dominant punkt och vad för strukturer är det som ligger bakom artiklarna 

samt vad är det som blir den genomgående diskursen för artiklarna (Bergström & Boréus, 

2012).  

 



Jessika Ärlerud 
Stockholms Universitet 

HT2015 
	  

	   19 

4.2.2	  Kritik	  av	  metod	  
	  
Denna analys kommer att göras med medvetenheten om kritiken och problem som finns med 

val av metodsättet. I och med att metoden är kvalitativ så handlar det endast om tolkningar, 

tolkningar på material från en individ. Detta med förståelse om att varje individ har olika 

bakgrunder samt olika förförståelse av händelser, därmed kan även tolkningen påverkas av 

ens tidigare bakgrund och tolkningen kan därför se olika ut för olika individer. Det blir inget 

garanterat faktum utan endast en tolkning av situationen.    

5.	  Analys	  
	  
I analysen kommer först varje artikels innehåll presenteras var för sig, för att få en 

övergripande blid om vilka artiklar analysen kommer att utgå ifrån. De kommer att 

presenteras i följande ordning; Aftonbladet, Dagens Nyheter, Verdens Gang Aftenpostens, The 

Guardian samt The Telegraph. Därefter kommer dessa artiklar analyseras utifrån den 

tredimensionella modellen, vardera steg kommer därmed ligga under varsin rubrik i form av 

Diskurs som text, Diskursiv praktik och Social praktik. 

5.1 Artiklar  

5.1.1	  Aftonbladet	  
	  
Aftonbladet startar sin artikel med rubriken ”Han står på tur för att dö”. De har där med en 

bild på Steven Sotloff knäståendes i öknen med ”bödeln” ståendes bredvid med ett fast grepp 

i Sotloffs orange kläder. Aftonbladet rapporterar om att i slutet av videon med mordet på 

James Foley (som Aftonbladet väljer att kalla propagandafilm) så är det Sotloffs tur nästa 

gång om USA inte slutar bomba. I ingressen så finns ett citat från Foleys mor som lyder; ”Vi 

ber kidnapparna att skona återstående gisslan. Precis som Jim är de oskyldiga”. De förklarar 

att Sotloff förmodligen har varit tillfångatagen på samma ställe som Foley, att han är 

journalist samt att han har arbetat för bland annat tidningen Time.  

De fortsätter med en fördjupning och förklaring att James Foley har fått halsen 

avskuren i denna propagandafilm. Därefter skriver de att den person som mördade hade en 

brittisk accent i filmen och citerar honom från filmen i meningen ”Livet för den här 

amerikanske medborgaren hänger på ditt nästa beslut, Obama, säger den svartklädde 

bödeln.” och förklarar videon med IS egna ord, alltså att detta mord skett som hämnd för de 
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USAs luftattacker mot IS mål. Därefter visas ännu ett citat från James Foleys mor med följd 

av en kommentar från Jon Williams, utrikeschef på ABC News.  

Artikeln fortsätter med spekulation om vad som hänt Sotloff och med ytterligare ett 

citat, denna gång från en vän till Sotloff som lyder ”Steve Sotloff bodde i Jemen i flera år, han 

pratade bra arabiska, och älskade den muslimska världen...och för det hotas han nu med 

halshuggning”.  

5.1.2	  Dagens	  Nyheter	  
	  
”IS: Vi har halshuggit USA-journalist” är rubriken till denna artikel. 

DN rapporterar samma dag som videon ska ha lagts ut, alltså 19 augusti. De har med en 

”skärmdump” från en tidigare video IS publicerat. De inleder artikeln med ”Extremiströrelsen 

Islamiska staten (IS) säger sig ha halshuggit en amerikansk journalist, och hotar en annan 

med samma öde. Hans liv "hänger på ditt nästa beslut, Obama" är budskapet.”. De fortsätter 

artikeln med att förklara att man kunnat från och med tisdagen fått se en video där 

frilansjournalisten James Foley blir halshuggen och att han ska ha försvunnit redan i 

november 2012. Titeln på video ska vara ”Ett budskap till Amerika” och lagts ut på sociala 

medier. De förklarar sedan vad en, som de kallar det, röst har sagt, att det händer på grund av 

de amerikanska flygattackerna. Sedan upprepar de IS hot i videon som är att stannar de inte 

flygattackerna kommer de att halshugga nästa journalist, Steven Sotloff, att därför Sotloffs liv 

hänger på Obama. Fortsatt så rapporterar dem om vad Vita huset har sagt om händelsen, där 

de förklarar sig själva ”Förfärade över brutala mordet på en oskyldig amerikansk journalist”. 

Flyganfallen mot IS förklaras även i den skala att det tog start 8 augusti och att 35 anfall 

genomförts under tre dagars tid. 

5.1.3	  Aftenposten	  	  
	  
Artiklen från Aftenposten startar med rubriken ”IS hevder å ha halshugget amerikansk 

journalist”. Denna artikel publicerades 20 augusti, 2014. De har i början med en på Foley 

från när han var i Libyen och öppnar med texten ”En video sluppet av IS skal vise 

halshuggningen av den amerikanske journalisten James Foley”. Där de försätter att förklara 

att Foley försvann för närmare två år sedan och att man nu har kunnat se journalistens 

halshuggning och de har det gjort via nyhetsbyrån Reuters. De förklarar att videon med titeln 

”A message to America” innehåller ett direkt tal mot amerikanska presidenten Barack Obama 

och att videon nu är borttagen. De visar även på vad Foleys mor valt att skriva på sin 
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Facebooksida, som lyder som följer ”Han ga sitt liv i forsøket på å vise verden lidelsene till 

det syriske folk. Vi trygler kidnapperne om ikke å drepe de resterende gislene. Som Jim er de 

uskyldige.”. Artikeln avslutas med en video som har rubriken att ”Detta bör du veta om 

Islamiska Staten” som är en video med information om IS med dess egna material i form av 

rörliga bilder. 

5.1.4	  Verdens	  Gang	  
 

Rubriken för denna artikel lyder ”Bøddelen skal være leder av gisselgruppe kalt «The 

Beatles»”. Artikeln startar med en ”skärmdump” på James Foley och hans mördare från 

videofilmen, där Foley står på knä i orangefärgade kläder bredvid den svartklädda mördaren 

med en kniv i handen, följt med texten ”Mannen som på bestialsk vis tok livet av James Foley 

skal ha tilhørt en gruppe kalt «The Beatles», ifølge britiske medier.” Sedan har de med ett 

uttalande från en tidigare gisslantagen fånge som uttalar sig om bödeln, att han är ledare av tre 

män som har ett ansvar att förhandla med utländska fångar, gruppen ska ha kallats The 

Beatles på grund av deras nationalitet och vidare beskriver de att bödeln kallar sig för John 

och är från London. De skriver också att IS krävt flera miljoner dollar för Foley, som USA sa 

nej till. USA ska ha gjort ett försök tidigare under den sommaren att fria Foley bland men 

misslyckades, där tror de även att Steven Sotloff kan ha varit på plats. Artikeln går sedan in 

på antalet britter som rest till Syrien för att kriga med extremistgrupper, där cirka 500 

personer på två år, som The Independent har utgjort att vara en fjärdedel av de utländska 

soldater som rest för att kriga med extremistgrupperna. De hänvisar även till The Telegraph 

som säger att britter i IS ofta har haft höga positioner och har varit de värsta och mest 

okänsliga. De rapporterar också om att både brittiska och amerikanska underrättelsetjänster är 

ute och letar efter mördaren, bland annat genom ljudet i videon samt från bödelns röst. I slutet 

av artikeln visas en video där Barack Obama talar om mordet. 

5.1.5	  The	  Guardian	  	  
	  
Rubrik: Islamic State militants claim to have killed US journalist James Foley. 

Artikeln börjar med ”Propaganda video circulated Tuesday claims to show beheading of 

photojournalist, who went missing in Syria in 2012” och en bild på James Foley från 2011 i 

Libyen. Sedan fortsätter artikeln med att IS anhängare påstår sig ha mördat en amerikansk 

journalist som länge har varit fångatagen, som utnämns som en slags hämnd för amerikanska 
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flygattacker mot IS mål. Läsaren får en förklaring om att den propagandavideo cirkulerade 

under tisdagen där Foley ska ha halshuggits knästående av en svartklädd man som talade på 

engelska med brittisk accent. Den man som halshögg i videon varnade för ytterligare hämnd 

mot amerikanska medborgare om de fortsatte med flygattackerna, nästa offer skulle då bli 

Steven Sotloff. De skriver också att IS ska ha förklarat i videon att dessa mord står därför på 

USA. Senare i artikeln visas Foleys mors uttalande som bland annat löd “He was an 

extraordinary son, brother, journalist and person”. Artikeln hänvisar till utrikesminister 

Philip Hammond som säger att videon tros vara äkta samt att mördaren kan vara en britt och 

att det inte är något förvånade för att så pass många britter har valt att kriga för IS i Syrien och 

Irak. I samband till nästa del av artikeln visas även en ”skärmdump” från videon på Foley på 

knä bredvid bödeln ute i öknen. Där beskriver de Foley, en 40 åring journalist som 

tillfångatogs november 2012, som inte ska ha varit hans första tillfångatagande utan han ska 

ha tillfångatagits i Libyen av Gaddafis styrkor, men släpptes och fick gå fri. Därefter får man 

läsa om Caitlin Hayden, ordförande på National Security Council som diskuterar äktheten, att 

videon anses äkta. Sedan avslutas artikeln med berättande om att Obama gått ut med att USAs 

IS-mål inte kommer att sluta. Samt att den amerikanska militären bombat 90 IS-mål. Där det 

genom detta har uppkommit kampanjer och strejkar mot detta. 

5.1.6	  The	  Telegraph	  	  
	  
Rubrik för artikel: Twitter suspends accounts tweeting graphic images of James Foley 

beheading. Denna artikel, publicerad 20 augusti 2014 inleds med “Twitter users who tweet 

images or footage of the alleged beheading of American photojournalist James Foley will 

have their accounts frozen”. Det följs av en bild på James Foley. De skriver i artikeln att det 

sociala mediet Twitter har stängt ned flera Twitter-konton hos de som har publicerat bilder av 

halshuggningen av James Foley och för de som fortsätter kommer deras Twitter-konton att 

frysas. Efter det i artikeln finns ett videoklipp gjorda av Islamiska Staten, som IS byggt i ett 

syfte att propagera. Man får sedan en förklaring om att när Twitter i följd av att VD Dick 

Costolo gick ut med en nolltolerans mot dessa bilder blev det även som en kampanj för att 

inte dela dessa bilder, som även har växt till att människor kräver att Twitter granskar 

materialet noggrannare. Denna kampanj kunde man stötta i Twitter bakom hashtagen 

#ISISmediablackout. Därefter går artikeln in på bödeln i videon, att myndigheter försöker 

identifiera personen med tanke på den brittiska accenten, där de även tar upp ett citat från 

videon från bödeln som lyder "This is James Wright Foley, an American citizen, of your 
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country. As a government you have been at the forefront of the aggression towards the 

Islamic State”. Som avslut väljer de även ett citat som visar att det var ett hot mot Obama i 

och med att de annars hotade att ta livet ur Steven Sotloff. 

	  

5.2	  Diskurs	  som	  text	  	  
	  
I den här delen kommer fokus ligga på textens egenskaper, dess språkbruk och eventuella 

mönster som går att uttyda. Detta kommer att presenteras med hjälp av citat från de olika 

artiklarna. 

 

Hårda och förstärkande ord 

Vid genomgång och analys av utvalda artiklar så syns det att majoriteten av artikelförfattarna 

gärna använder hårda och förstärkande ord vid beskrivningen av personen som halshögg 

Foley eller själva videon.  

 

“Mannen som på bestialsk vis tok livet av James Foley” (VG) 

“YouTube took down the gruesome video” (The Guardian) 

“(...) the horrific beheading footage.” (The Telegraph) 

“En brutal propagandafilm släpptes (...)” (Aftonbladet) 

 

I samtliga ovan utdrag ur fyra olika artiklar syns hur artikelförfattarna istället för att neutralt 

rapportera om vad som har hänt lagt in värdeladdade ord för att förstärka för läsaren och leda 

dem in på vilken känsla de ska känna. Till exempel att beskriva personen som halshögg Foley 

för bestialisk är ju inte nödvändigt för att förmedla till läsaren vad som har hänt utan finns för 

att förstärka och förmedla en känsla av personen är omänsklig och hemsk. Det blir samma 

effekt av att lägga till ord som ”gruesome”, ”horrific” och ”brutal” – författarna använder 

medvetet sitt språkbruk för att få läsarna att få en förstärkt känsla av att IS är inhumana, 

hemska och just brutala. Språket i artiklarna pekar på att författarna inte bara rapporterar 

neutralt utan tar Foley och ”västvärldens sida” och försöker leda in läsarna på samma bana. 
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Rubrikernas huvudsakliga fokus: IS 

Ytterligare ett genomgående mönster för artiklarna är hur rubrikerna är utformade. Det 

huvudsakliga fokus ligger på IS, vad IS har gjort snarare än det faktum att just James Foley är 

död. 

“IS hevder å ha halshugget amerikansk journalist” - Aftenposten 

“Bøddelen skal vaere leder av gisselgruppe kalt <<The Beatles>> - Verdens Gang 

“Islamic State militants claim to have killed US journalist James Foley” - The Guardian  

“Twitter suspends accounts tweeting graphic images of James Foley beheading” - The 

Telegraph 

“Han står på tur för att dö” - Aftonbladet 

“IS: Vi har halshuggit USA-journalist” - Dagens Nyheter 

 

Av ovan betraktade rubriker så är de uppbyggda med ett tydligt fokus som ligger på IS och 

främst det faktum att någon blivit halshuggen av dem. Enbart The Guardian och The 

Telegraph har med Foleys namn. Artikelförfattarna vill alltså att läsarens uppmärksamhet ska 

läggas på det hemska IS gjort snarare än det faktum att James Foley är död. Det blir alltså ett 

genomgående fokus på IS och därmed även en påverkan på publik om vad som är viktigt att 

betrakta i frågan. Meningen eller agendan med rubriksättandet som går att utläsa är att 

författarna vill ställa IS i dåligt dager och få konsumenten att ha den känslan när läsandet 

börjar. 

5.3 Diskursiv praktik  

5.3.1 Andrafiering 

Genom att studera och analysera de valda artiklarna har olika teman funnits. Ett av 

förekommande teman i rapporteringen är hur artiklarna ingjuter en “vi-mot-dem-känsla” - en 

andrafiering.  

”Mannen som på bestilask vis tok livet av James Foley skal ha tillhört en gruppe kalt <<The 

Beatles>> ifölge britiske medier” (Verdens Gang). 

 

Citatet ovan är en ingress från artikeln i Verdens Gang. Direkt i ingressen används 

ett språk som skapar en bestämd bild för läsaren. De väljer att kalla James Foley vid sitt namn 

vilket blir personligt för läsarna medan de genom att kalla IS-anhängaren som tog livet av 

Foley för “mannen”. “Mannen” i det här sammanhanget är obestämt och kan uppfattas som 
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opersonligt. Istället för att värdera de två personernas handlingar och bygga en åsikt “vems 

sida en står på” förs läsaren in på att ha en närmare relation till Foley och ha IS-anhängaren 

som en person långt ifrån en själv.  

 

”Celebrities including actress Mia Farrow were among those who urge their followers to 

shun the horrific beaheading footage.” (The Telegraph). 

 

I citatet ovan taget ur The Telegraph hänvisar dem till samhällets celebriteter, att det 

står i plural visar på att det är många andra kända personer som har samma eller liknande 

åsikt. Dessa personer ser många personer upp till och de fungerar som idoler för samhället 

och deras åsikter är något många kommer värdera extra högt. Vidare har de valt att skriva att 

Mia Farrow och andra kända personer uppmanar sina följare att undvika det fasansfulla som 

IS har gjort (“... urge their followers to shun the horrific…”). De inkluderar på så sätt följarna 

till Mia Farrow och andra kända personer i en grupp och ställer dessa emot IS genom att 

uppmana till en bojkott av deras handling. 

 

”’Vi ber kidnapparna att skona återstående gisslan. Precis som Jim är de oskyldiga’, skriver 

Diane Foley på Facebook.”(Aftonbladet). & ”(…) ’he was an extraordinary man, son, 

brother, journalist and person’ she said.” (The Guardian). & ”(…) ’like Jim, they are 

innocent’.” (The Guardian). 

 

Ovan är tre exempel ur artiklarna hur de väver in James Foleys familj, främst mor, i 

rapporteringen. Att ha med uttalanden från en tillsynes uppriven mor blir lätt för läsarna att 

relatera till, läsarna fattar tycke för mamman och hamnar på hennes sida i det hela. Det läggs 

vikt vid det faktum att mamman säger att Foley är oskyldig men även att han är en 

extraordinär man, bror, journalist och person. Många av läsarna har själv en partner, ett 

syskon eller en kollega, det blir lätt att känna mammans sorg och ta hennes parti och indirekt 

därför även mot IS. 

 

”Det sista spåret från Sotloff är det egna Twitterkontot där han skrev (…) om sitt 

favoritbasketlag Miami heat från Florida, där Sotloff också vuxit upp.” (Aftonbladet). & 

”Gillis described Foley as gentle, friendly, courageous (…)” (The Guardian). 
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Dessa citat visar också på en väldigt tydlig andrafiering, där man får möta endast Sotloff på 

en hemmastadd nivå, där han håller på med sporter som säkerligen många av läsarna även 

gör, där på ganska onödigt som egentligen inte har någotning med artikeln att göra, visas det 

upp gemenskaper du kan ha med Steven Sotloff. Samt meningar som förklarar hur Foley var 

som person förklarar en tydlig bild om att tidningen vill att läsaren ska känna med Foley. 

	  

5.3.2	  Rapportering	  utifrån	  IS	  eget	  material	  
	  
Ytterligare ett gemensamt drag för artiklarna är att de alla har valt att grunda sitt innehåll 

utifrån Islamiska Statens egna fakta. De har inte rapporterat utifrån egen information utan har 

kopierat material från IS. Exempel på detta är innehåll i artiklarna som är citerade från den IS-

anhängaren i videon.  

	  
”(…) ’This is James Wright Foley, an American citizen, of your country. As a government, 

you have been at the forefront of the aggression towards the Islamic State’ ” (The Telegraph 

2014) & ”(…) ’The life of this American citizen, Obama, depends on your next decision’ 

”(The Telegraph 2014) & ”(…) ’Livet för den här amerikanske medborgaren hänger på ditt 

nästa beslut, Obama, säger den svartklädde bödeln’ ” (Aftonbladet 2014) 

 

I dessa citat så använder sig dagstidningarna direkt av Islamiska Statens egna ord. De 

använder sig av IS egna material för att sprida nyheter om händelsen, för att förklara 

händelsen. De förklarar mordet på James Foley med video utifrån IS själva, på det sätt IS vill 

synas. Det finns ytterligare exempel på detta i annan form än just tidigare citat i 

rapporteringen.  

	  
”Screengrab from the ISIS video showing the execution of James Foley Photograph: 

Youtube” (The Guardian 2014) & ”Video: Dette bør du vite om IS - Detta er den islamsike 

stat”(Aftenposten 2014) & ”Iraq crisis: The rise of IS, the ’world´s richest terror group’ in 

60 seconds” (The Telegraph 2014).   

 
Dessa är underrubriker och titlar i artiklarna där de efter visar videoklipp skapade av 

IS, skapade för propagandasyften. Det är alltså videomaterial från Islamiska Staten med 

efterkonstruerade kommentarer från dagstidningarna.  
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En återkommande punkt för samtliga artiklar är just det delande och tolkande av 

rapporteringen utifrån IS egna material. Från videon med Foley visas i Aftonbladet, The 

Guardian och Verdens Gang skärmdumpar på IS-anhängare i helsvarta kläder med James 

Foley på två av bilderna och Steven Sotloff på den andra, knäståendes med orangea kläder i 

en ökenmiljö, då bredvid IS-anhängaren. När medier visar propagandafilmer, bilder och citat 

från Islamiska Staten ger detta ett utrymme för publicitet för IS (Liebes & Kampf, 2004). 

Förutom allt material artiklarna har tagit direkt från IS så är även ett återkommande koncept 

förklaring om varför denna video har skapats. I form av; 

 

”Videon, med titeln "Ett budskap till Amerika" (Dagens Nyheter 2014) & ”Videoen 

bærer tittelen «A Message To America»”(Aftenposten 2014) & ”(…) he slaying came in 

response to the air strikes ordered by President Barack Obama” 

 

Detta har varit genomgående i artiklarna, varför Foley mördas förklaras tydligt och 

förklaras även utifrån IS ord med en tydlig förklaring om att det är USAs fel och att mordet 

ligger i USAs händer. 

 

5.4 Social praktik 
	  
Medierapportering ligger till grunden för vad invånarna i samhället ska känna, tycka och 

tänka. Vad medierna rapporterar tar invånarna ofta som fakta och därför besitter media stor 

makt och beroende på hur de använder språket och formulerar sig kan de få olika upplevelser 

hos konsumenten (Berglez, 2013). Hur det svenska, brittiska och norska samhället ska ta 

händelsen om James Foley ligger alltså till stor del i de studerade mediernas händer och det 

blir i förlängningen också avgörande för hur samhället ska uppfatta IS. 

Som påvisats i tidigare delar i analysen utifrån de studerade artiklarna så sker en 

andrafiering. När medierna skapar en ”vi-mot-dem-känsla” kommer konsumenterna av 

artiklarna att se till den, känna efter den och skapa sig en bild av verkligheten utifrån den 

känslan som skapats. Att artikelförfattarna dessutom tenderar att förstärka händelserna med 

värdeladdade och hårda ord för att skapa en än mer negativ och hemsk bild av IS kan leda till 

att rädslan för IS blir stor. Media hjälper till att provocera konsumenterna ännu mer. 

Förutom att medierna medvetet kan försöka påverka konsumenterna med hjälp av språket kan 

det också vara så att rapporterna blir utformade beroende på vilket material de har att tillgå. 
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Som tidigare konstaterat så har medierna i denna studie ofta använt material som är IS egna, 

dels i form bilder och videos dels i form av att citera IS och deras budskap. I detta fall var IS 

egna material väldigt tillgängligt medan journalister i krig och konflikter ofta har svårt att få 

förstahands information. Med detta sagt och i sättet de rapporterat och eftersom det är media 

som sprider bilden till samhället så får ju IS sitt material förlängt till hela västvärlden genom 

att medier tar upp deras material på agendan. Oaktat så är det oerhört viktigt att ha med sig att 

hur media väljer att forma språket är avgörande då det är språket som bygger en bro till 

samhället och hur de ska uppfatta en händelse. Medierna bestämmer i en konflikt vad som ska 

belysas. De knyter an de västerländska konsumenterna i en ”vi-känsla” kan tolkas som att de, 

USA (västvärlden) och medierna tillsammans, har makten.	  

6.	  Diskussion	  

6.1	  Dagstidningarnas	  rapportering	  om	  James	  Foley	  	  
	  
Den rapportering som görs i samtliga artiklar sprider utan tvekan skräck till läsaren, med 

bland annat de extra tunga orden samt speciella bilder och videoklipp. Denna skräck som 

skapas, är en politisk skräck i och med det politiska ämnet och de frågor som tas upp. Målet 

att sprida skräck är det som ligger bakom IS egna kommunikation (Quilliam Foundation, 

2014). Journalister tar som tidigare diskuterats alltid en av sidorna i ett krig, antigen medvetet 

eller omedvetet (Boyd-Barrett, 2004). Denna rapportering från dagstidningarnas sida är 

propaganda, detta för att de använder onödiga verktyg så som att överdramatisera och 

använda citat från inflytelserika människor. Dagstidningarna tar alltså en sida vilket också kan 

märkas på den andrafiering som finns, de tar Foleys sida eller snarare så tar de sidan mot IS 

och sätter alla som inte är med IS i en ”vi-position”. För trots att artiklarna gör allt de kan för 

att försöka andrafiera IS så hoppar de på det moderna sätt IS använder sig av för att växa som 

organisation (Quilliam Foundation, 2014). Artiklarna går emot sig själva i det fakta de 

presenterar då det blir delade budskap när samtliga artiklar väljer att ta med IS egna material. 

I detta fall hjälper dem IS att synas och går därmed främjar de som de försöker ställa i en 

”dem-position”. På detta sätt har nordeuropeiska dagstidningar givit IS gratis reklam till hela 

samhället. Dagstidningarna hjälper även till att sprida IS propaganda i och med att de till och 

med använder sig av deras ord de har genom rapporteringen hjälpt IS att föra vidare dess 

ideologi. Försöken att till exempel citera mamman eller andra närstående kan ses som ett 
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försök att hitta ny och egen information som istället främjar och stöttar väst. Såsom många 

krigsrapporteringar kan journalister ha svårt att hitta trovärdig och egen information, speciellt 

i ett sådant fall som med IS som arbetar efter att nå ut med sin kommunikation på ett nytt och 

modernt sätt. Det blir därmed ännu tydligare vilken brist som finns, är det egentligen detta 

som vill visas fram eller är det endast den enda utvägen? Rapporteringen kan tolkas som i 

desperata försök att få läsaren att gå med en ”vi-position” och därmed en överdriven 

andrafiering som istället som leder till problem så som den fortsatta bilden av muslimer som 

fanatiker och en utbredd islamofobi i ett samhälle. Med en sådan stor påverkan på samhället 

som medier har anser jag även att problemet bara blir ännu större då det som skrivs bör vara 

oberoende och opartiskt och inte spä på chansen att läsarna blir provocerade.  

6.2	  Islamiska	  Statens	  kommunikation	  i	  koppling	  till	  nordeuropeiska	  dagstidningar	  
	  
Islamiska Staten grundas av värderingar om samhället, mänskligheten och ideologier, de 

arbetar därför efter ett politiskt mål. Organisationen berör den politiska makten, de vill regera 

i ett samhälle. De arbetar efter just en politisk strategisk kommunikation för att de vill få 

människor att reagera, de vill synas och framförallt visa sig starka. Vägen till detta sker av IS 

via olika strategier som grundas i att skrämmas och synas, för att få makt (Strömbäck, 2013). 

Utgår en från att IS använder information genom ett propagandakrig, som Sidea (2015) har 

beskrivit det, så syns en tydlighet i det att kommunikationen de förmedlar ut bygger på och är 

en del av deras verksamhetsidé. Genom kommunikationen har de blivit ”kända” för stora 

delar av världen. Islamiska Staten använder sin kommunikation för att sprida 

skrämselpropaganda, som leder till att sätta flera samhällen i skräck. Utan uppmärksamhet är 

organisationen inte densamma, de har gjort sig beroende av att folk ska veta om vilka de är, 

samt att folk vet hur de anser att världen ska se ut, så att de kan expandera. Skulle världen inte 

veta om dem, kan heller inte samma skräck finnas. Därför blir deras kommunikation 

densamma som deras mål som organisation. I detta blir dagstidningar en del och ett steg i dess 

strategier för att nå sina mål. 

 Att för IS börja sin spridning via sociala medier blir för dem väldigt smidigt, 

detta med tanke på att sociala medier är en interaktiv värld för alla som vill synas och därför 

bir den perfekta platsen för att snabbt och brett kunna sprida budskap på. I det verkar det 

finnas en medvetenhet från IS, att om de är tillräckligt extrema på sociala medier kommer 

även nyhetstidningarna publicera dem samt som tidigare nämnt ”ju extremare våldet är ju 

större blir det i medier” (Liebes & Kampf, 2004). Därför kan man se det som att IS använder 
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sig av sociala medier just för denna anledning, att få synas överallt, att få vara ett 

diskussionsämne som du blir efter tidningarnas publicitet och därmed kunna rekrytera och 

stärka sin grupp och ideologi och där med nå sitt mål.  

Följder som uppstår av att IS använder sociala medier är att de antingen får individer 

att vända sig helt mot dem eller med dem. Detta kan synas på hur de först mördar James 

Foley – då får de en hel del emot sig. Sedan visar de på vilken bov USA är – då får de en hel 

del med sig och mot USA. Bara för att det är ett mord är inte sidan självklar för alla heller inte 

journalisterna, de rekryterar samtidigt som de får en plats i världen som en otäck organisation.  

Att synas i medier med egna ord blir viktigt för organisationen, för att få synas och 

för att få respekt i världen. De når fram till de mål alla organisationer vill ha, de får folk på sin 

sida samt att de får hela världen att veta vilka de är med den tanke de säkerligen vill att 

samhällen ska ha om dem (Liebes & Kampf, 2004). 

Det blir tydligt att den typ av information IS grundar sin kommunikation i är ren 

propaganda. Genom videos så skapar de känslor hos människor, många känner skräck och blir 

rädda för organisationen eller rädda för framtiden. Andra känner sig delaktiga, som att det är 

någonting för dem själva, en plats där de kan höra hemma (UR, 2015).  

7.	  Slutsats	  

7.1	  Fråga	  1	  -‐	  Hur	  har	  avrättningen	  av	  James	  Foley	  framställts	  i	  de	  utvalda	  
dagstidningarna?	  
	  
Rapporteringen utifrån de studerade artiklarna har fokus på Islamiska Staten snarare än det 

faktum att James Foley är död. Stort utrymme ges åt själva videon, särskilt i form av att alla 

har något slags material taget från IS, exempelvis med en skärmdump från videon. Artiklarna 

har olika ingångsvinklar men alla förmedlar ändå liknande budskap, skillnader finns därmed 

mer på ytan men helheten gör artiklarna väldigt lika. Innehållet förmedlas på dramatiskt vis 

genom att de väljer att ha provocerande bilder med bödeln och Foley på knä – sådana bilder 

tillsammans med känslomässiga uttalanden från Foleys mamma skapar en dramatik. 

Tidningarna vill rapportera om den brutala organisationen Islamiska Staten och att videon blir 

ett bevis på deras brutalitet. De väljer att visa händelsen utifrån James Foley som ett offer och 

en identitet för att få fram den dramatiska känslan. Hade man istället inte rapporterat på en 

individnivå utan för kriget i sig så skulle det kanske inte blivit samma reaktion. Den 

dramatiska tonen och innehållet skapar en andrafiering. Genom att ta med uttalanden där IS 
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kritiserar USA tydliggörs en konflikt mellan de båda parterna och läsaren till artiklarna leds in 

på USA:s sida i en vi-position, vilket är ett gemensamt drag för artiklarna. 

 

7.2	  Fråga	  2	  -‐	  Vilka	  faktorer	  kan	  ha	  påverkat	  rapporteringens	  utformning?	  
	  
Rapporteringen från dagstidningarna är vinklad i den formen att man får en känsla av att 

författarna av artiklarna vill vända läsaren i en vi-position med USA. En annan faktor som 

påverkar rapporteringen genomgående gemensamt för de olika artiklarna är den användningen 

av IS egna material som får läsaren att känna extra dramatiska känslor. När dagstidningarna 

som har ett enormt stort förtroende bland invånarna i samhället rapporterar om någonting så 

blir det samhällsagendan, dagstidningar hjälper som termen ”den tredje statsmakten” till att 

styra samhället. Därför blir den information de förmedlar extra viktig, dagstidningarna 

påverkar samhället och de påverkar därför synen på Islamiska Staten, USA och muslimer med 

mera.  

I artiklarna förmedlas endast Islamiska Statens information om händelsen ut. Vilket 

tydliggörs i form av användandet av IS egna citat och material, följderna blir att 

dagstidningarna hjälper Islamiska Staten att synas samt att få den plats och makt dem vill ha i 

västvärlden. Islamiska Staten får via dessa rapporteringar nå ut med sin ideologi och budskap 

till fler personer, de får möjligheten som de antagligen inte hade haft förut, att nå ut till alla i 

väst för att möjliggöra en större zon för rekrytering. Medier är ett sätt för terroristgrupper att 

synas, så även för Islamiska Staten i detta fall. Genom att ge Islamiska Staten chansen att 

synas och förmedla sitt budskap får det organisationen att växa och kriget fortsätter. När 

dagstidningarna sprider materialet får IS även möjligtvis fler personer emot sig än tidigare, 

men samtidigt säkerligen personer som annars inte hade vetat vilka dem var, vad de stod för 

och vad de är kapabla till. Det skapas ett hat och en skräck i hela samhället. Dagstidningarna 

hjälper inte endast till IS att få deras vilja igenom, att sprida politiska budskap så som 

Islamiska Statens ideologi, så styr dagstidningarna den politiska opinionen genom hela 

samhället. Genom rapporteringen så fortgår även den ”vi och dem” känsla det finns mellan 

västvärlden och muslimer, en bild som målas upp där muslimer fortsätter att vara galna 

fanatiker och västvärlden med USA i spetsen fortsätter att vara världspolis, ett synsätt som 

snarare borde ses över istället för uppmuntras. Detta kan möjligtvis vara en gammal vana, att 

journalister och skaparna bakom dagstidningar är inrutade i gamla spår och på vana förmedlar 

denna känsla. Det skulle också kunna vara så att artikelförfattarna medvetet fokuserar på 
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andrafieringen. Bristen på annat material än IS eget gör att de måste använda det för att kunna 

rapportera, för att göra ett försök att rädda rapporteringen och ha egna åsikter ”trycker de ner” 

IS för att få någon vinkling än att bara presentera deras material. 

7.3	  Förslag	  på	  vidare	  forskning	  	  
	  
Utifrån uppsatsen kan man se en linje om att sättet dagstidningarna väljer att rapportera om 

Islamiska Staten och specifikt runt denna händelse skapar problem och följder som man kan 

se som fel och onödiga. Detta tolkar jag som en brist i forskningen och en för stor okunskap 

kring området, där bland annat journalister inte vet hur de ska gå tillväga. Därför anser jag att 

den vidare forskning i ämnet som behövs borde kretsa kring fakta och information om hur 

Islamiska Staten arbetar med sina strategier av kommunikation. Det behövs en ännu större 

kunskap kring det och med den kunskapen skulle man kunna rapportera om IS och bemöta 

dem på rätt sätt. Med rätt information och fakta blir uppgiften för journalister att vara 

opartiska enklare. Det skulle även vara intressant för vidare forskning att få se hur stor del av 

tidningarnas läsare ser på sådana artiklar och om tolkningarna är desamma. Även att försöka 

se hur journalister själva ser på problemet, finns det någon medvetenhet kring problemet samt 

hur ser journalister på problemet och vad de medvetet gör för det.  
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den amerikanske journalisten James Foley.
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James Foley
forsvant etter et
opphold i Syria
for nærmere to
år siden. I en
video som ifølge
nyhetsbyrået
Reuters ble
sluppet på
sosiale medier
tirsdag, vises det
som skal være
halshuggingen
av journalisten.

Videoen bærer tittelen «A Message To America», en




under
dekningen
av
borgerkrigen
i
Aleppo,
like
før
han
forsvant.
� FOTO:�Nicole�Tung
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Derfor tjener IS på å være barbariske

Har vært savnet siden 2012
James Foley var en erfaren
frilansjournalist som
rapporterte som
korrespondent for flere
medier, blant annet Global
Post og AFP. Han forsvant i
det nordvestlige Syria i
november 2012,mens han

dekket borgerkrigen i Aleppo, Syria.

Ifølge vitner ble Foley bortført i den syriske Idlib-
provinsen 22. november 2012. Hans familie har ikke
hørt fra ham siden.

En rapport fra Columbia Journalism Review fra
2013 mente det var sannsynlg at journalisten ble
holdt et sted i nærheten av Damaskus.

LES OGSÅ

Svenske journalister utsatt for juksehenrettelser

Ble kidnappet i Libya
Foley rapporterte fra hendelser i Afghanistan, Irak
og Libya, hvor han ble kidnappet og holdt til fange i
44 dager.

En sløyfe er knytt rundt et tre utenfor
hjemmet til journalisten James Foley i
USA
� �Jim�Cole






Jessika Ärlerud 
Stockholms Universitet 

HT2015 
	  

	   43 

	  



Jessika Ärlerud 
Stockholms Universitet 

HT2015 
	  

	   44 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prøv fra kr 1,-

krigere i Irak og Syria.

De amerikanske flyangrepene ble innledet 8. august,
og mandag meldte Pentagon at 35 flytokter var
utført mot 90 IS-mål de tre siste dagene til støtte for
kurdiske peshmerga-styrker som har gjenerobret
noen områder fra IS, blant annet den store Mosul-
demningen.

Få digital tilgang til alle artikler
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Bøddelen skal være leder av
gisselgruppe kalt «The Beatles»

BESTIALSK: Bøddelen som tok livet av journalisten James Foley jaktes nå av amerikanske og britiske etteretningstjenester.

VG følger

Irak

Syria

USA

Mannen som på bestialsk vis tok livet av James Foley skal ha tilhørt en
gruppe kalt «The Beatles», ifølge britiske medier.

Et tidligere gissel av bøddelen beskriver mannen som lederen
av en gruppe på tre mann. Ansvaret til gruppen skal være å
forhandle om utenlandske fanger i IS’ hovedkvarter i Raqqa,
ifølge The Guardian.

Gruppen han ledet skal ha blitt kalt «The Beatles» på grunn av
deres nasjonalitet.

Mannen skal ha kalt seg selv John og skal være fra London-området. Han beskrives av
det tidligere gisselet som godt utdannet, intelligent og svært dedikert til radikal
islamistisk tro.

New York Times skriver at IS inntil nylig krevde flere millioner dollar i løspenger for
Foley. USA nektet å betale.

Prøvde å redde Foley
USA skal i sommer ha gjort et forsøk på å redde Foley fra fangenskap i Syria. Pentagon
fortalte onsdag om en «komplisert operasjon» der flere titalls amerikanske
spesialsoldater ble sendt inn i et avsidesliggende område i Syria hvor de trodde Foley
og andre gisler kunne befinne seg, ifølge NTB.

Av EIVIND HAUGEN 
(VG) 21.08.2014 07:42 - oppdatert 21.08.2014 10:02
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Islamic State militants claim to have killed US journalist
James Foley
Propaganda video circulated Tuesday claims to show beheading of photojournalist, who went missing
in Syria in 2012

Spencer Ackerman in New York

Wednesday 20 August 2014 10.17 BST

Militants from Islamic State (Isis) claimed to have killed an American journalist long held
captive in Syria in retaliation for ongoing US air strikes against its forces in Iraq.

A propaganda video circulated on Tuesday showed a masked Isis fighter beheading a
kneeling man dressed in an orange jumpsuit who is purported to be James Wright Foley, a
photojournalist who went missing in Syria in 2012.

The masked executioner spoke in English, with what sounded like a British accent, and said
the slaying came in response to the air strikes ordered by President Barack Obama against
Isis 12 days ago.

Isis, whose chief spokesman came under US state department sanctions on Monday, warned
of further revenge – including on another man purported to be a captured US journalist,
Steven Sotloff – and in the video the victim was made to read a statement blaming the US for
his own murder.

Foley has been missing in Syria since November 2012, where he went to report on the
bloody struggle to overthrow dictator Bashar al-Assad. He was initially thought to have been
captured by forces loyal to the Assad regime.

Foley’s mother later released a statement saying her son gave his life to expose the suffering
of the Syrian people. Diane Foley asked his kidnappers to release their other captives.

“He was an extraordinary son, brother, journalist and person,” she said. 

“We implore the kidnappers to spare the lives of the remaining hostages. Like Jim, they are
innocents. They have no control over American government policy in Iraq, Syria or
anywhere in the world.

“We have never been prouder of our son Jim. He gave his life trying to expose the world to
the suffering of the Syrian people.”

YouTube took down the gruesome video, but not before it sparked a debate on social media
about the ethics of sharing it.
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Philip Hammond, the British foreign secretary, said the video appeared to be genuine, and
that the killer could well be a Briton.

He said that although further analysis would need to be carried out, the man “on the face of
it appears to have been a British person” and that this would not be surprising given the
“significant number” of Britons fighting with Isis in Syria and Iraq.

Foley, 40, a former Stars and Stripes reporter, was captured in November 2012 near the
Syrian town of Taftanaz. It was not his first detention while reporting: in 2011, he was taken
while reporting on the uprising against Libyan dictator Muammar Gaddafi. Gaddafi’s forces
ultimately released him after six weeks in captivity.

A friend of Foley’s and his fellow captive in Libya, journalist Clare Morgana Gillis, wrote in a
2013 essay that captivity was “the state most violently opposite his nature.” Gillis described
Foley as gentle, friendly, courageous and impatient with “anything that slows his forward
momentum.”

In a January 2013 interview with local television news near her Rochester, New Hampshire
home, Foley’s mother Diane said her son was “passionate about covering the story in Syria,
passionate about the people there.”

Caitlin Hayden, the spokeswoman for the National Security Council, said US intelligence
was working to determine the authenticity of the video.

“If genuine, we are appalled by the brutal murder of an innocent American journalist and
we express our deepest condolences to his family and friends,” Hayden said in a statement.

A day after Obama declared that Iraqi and Kurdish forces backed by US warplanes had
broken Isis’ hold on the critical Mosul Dam, US Central Command announced two strikes
near it on Monday, to “further expand control of the area.” One strike was said to have
destroyed an Isis checkpoint while the other was “not successful.”

Obama has offered no timeframe for the length of his campaign against Isis. The US military
has bombed over 90 targets attributed to Isis, including vehicle convoys, mobile artillery
and fixed positions, since 8 August. Most of the strikes have come in the past few days, near
the dam. The other strikes have occurred either to blunt an Isis advance on the Kurdish
regional capital of Irbil or to lift an Isis siege on Mount Sinjar, where it chased thousands of
Iraqi Yazidis whom it threatened to kill unless they converted to Islam. The US considers the
siege broken.
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Twitter suspends accounts tweeting graphic images of James Foley beheading

Twitter users who tweet images or footage of the alleged beheading of American
photojournalist James Foley will have their accounts frozen

US journalist James Foley has been missing since he was kidnapped in Syria in November 2012 Photo: Steven Senne/AP

By Miranda Prynne, News Reporter

11:21AM BST 20 Aug 2014

» Live updates on the Iraq crisis «

Twitter is to suspend the accounts of anyone tweeting graphic images of the alleged beheading of an
American photojournalist by an Islamic State fighter.

Dick Costolo, the Twitter CEO, announced on Wednesday morning that any users who shared images
of the supposed execution of James Foley would have their feeds frozen.

After sharing a link to a news story about Foley’s alleged killing, he wrote: “We have been and are
actively suspending accounts as we discover them related to this graphic imagery. Thank you

Mr Costolo’s statement came as a campaign was launched urging people not to share the video which
was posted on YouTube on Tuesday night and purported to show an Islamic State of Iraq and Syria
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(IS) member beheading the 40-year-old American, who has been missing since he was kidnapped in
Syria in November 2012.

Many users have also demanded that Twitter do something to address the growing issue of graphic
images appearing in users’ Twitter feeds without any warning.

Celebrities including actress Mia Farrow were among those who urged their followers to shun the
horrific beheading footage.

Thousands of ordinary users from around the world backed the plan to deny IS - formerly known as
ISIS - publicity in horror at what they have done, using the hashtag #ISISmediablackout.

Instead of the graphic video, large numbers of people were sharing pictures of Foley smiling at work,
encouraging people to disseminate them in his memory instead.

Rosemary's Baby star Farrow tweeted: "Blackout on group that murdered James Foley. Don't share
video. Give them nothing. #RespectJamesFoley."

Intelligence agencies are trying to identify the executioner in the video after he spoke with what
appeared to be an English accent.

In the video the masked man points a knife at the camera with his left hand and says: "This is James
Wright Foley, an American citizen, of your country. As a government, you have been at the forefront
of the aggression towards the Islamic State."

The man also issued a threat to US President Barack Obama that a second US journalist, Time
magazine contributor Steven Sotloff, missing since last August, would be killed unless air strikes
cease. He said: "The life of this American citizen, Obama, depends on your next decision."

© Copyright of Telegraph Media Group Limited 2015
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