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Abstract  
 
Titel:             Varför åkte du ner? 
Författare:   Emelie Svensson 
Handledare: Liudmila Voronova  

Nyckelord:   Sverige, IS, IS-krigare, framinganalys, inramning, man, kvinna, mediebild, 

kvalitativ studie, intervju, Aftonbladet. 

Ämne:          Medie- och kommunikationsvetenskap  

 
Syfte:           Syftet med denna uppsats har varit att jämföra Aftonbladets 

nyhetsrapportering om IS i Sverige med den kunskap och de erfarenheter informanten 

besitter. Studien har även inkluderat ett genusperspektiv, detta för att reda ut hur vida 

kvinnor och män gestaltas olika i Aftonbladet.    

 

Metod:       Det empiriska materialet i studien består av insamlad kvalitativ data genom 

en semikonstruerad intervju samt artiklar från Aftonbladet. Med framing som metod har 

ett ramverk skapats detta för att identifiera vad som står i de utvalda artiklarna samt för 

hur jag valt att gå tillväga i analysen av artiklarna.  

          
Slutsats:    Resultatet av studien visar att Aftonbladet gestaltar IS och IS-krigare från 

Sverige negativt samt att informantens erfarenheter och kunskaper inom ämnet skiljer 

sig markant från hur tidningen beskriver det. Studien har också kommit fram till att 

kvinnor och män porträtteras olika i Aftonbladet när det handlar om IS i Sverige.    

 

 

 

 



Abstract  
 
Title:             Why did you leave?  
Author:   Emelie Svensson 
Supervisor: Liudmila Voronova  

Keywords :   Sweden, IS, IS-warrior, framinganalysis , setting, man, women, 

mediapicture, qualitative study, interview, Aftonbladet. 

Subject:          Media- and communications studies  

 
Prupose:           The prupose of this study is to compare the news report from the swedish 

newspaper Aftonbladet about IS and IS-warriors with the knowledge and the 

experiences that the informant has. The study does also include a gender perspective, 

this to investergate how women and men frames differently.    

 

Method:       The emperical material in this study comprises ingathering qualitative data 

existing of a semi constructed interview togheter with articles from Aftonbladet. I used 

the created framework as a method for analysing the articles.  

 
Conclusion: The result of the study show that Aftonbladet portrays IS and IS-warriors 

from Sweden in a negative way and also that the informants experiences and knowledge 

within the subject differ significantly from how the newspaper describes it. The study 

also shows that man and women are portyaed defferently in Aftonbladet when the 

subject is IS in Sweden. 
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1. Inledning  
I inledningen kommer jag att ta upp problemdiskussion, syfte och frågeställningar samt 

disposition över uppsatsen och dess innehåll.  

 
 
1.1 Problemdiskussion  
Tisdagen den 11 september 2001 jämnas World Trade Center med marken, delar av 

Pentagon förstörs sammanlagt dör 2996 personer denna dag.1 Terroraktionen utfördes 

av den islamistiska al-Qaidarörelsen som senare kom att bli det vi idag känner till som 

Islamska Staten (IS).  

   IS huvudstyrka finns i Syrien och Irak dock är terrororganisationens krigande 

medlemmar från betydligt fler länder. Sverige är ett av dessa,2 vilket svenska medier 

inte vill låta oss glömma.  

   Medier rapporterar om att individer ifrån Sverige rekryteras till IS, men varför och hur 

terrororganisationen lockar individer till att delta är en kunskapslucka och något som 

bör undersökas. För att studera detta bör mediernas gestaltningar av IS ifrågasättas och 

detta med hjälp av vetenskapliga metoder. För att undersöka mediernas gestaltning av 

IS och människor som väljer att bli IS-krigare är teorin framing något som är aktuellt 

och kan vara behjälplig att använda för att skapa en djupare förståelse, dels om hur 

mediernas rapportering tenderar att ser ut men också varför.    

   Hur medierna via framing väljer att rapportera om IS är en viktig aspekt till anledning 

att finna svar till mitt problem. Genom teorin framing kommer jag även välja att 

illuminera ett genusperspektiv på hur medier väljer att porträttera kvinnor och män i 

situationer som inbegriper IS i Sverige. Genus är idag något individer blivit medvetna 

om i allt större utsträckning vilket spela roll för min studie då jag på grund av detta inte 

valt att exkludera det. Dock kan det vara egna förutfattade meningar som säger att det 

borde vara så vilket ger mig ännu en anledning till att undersöka genus och dess 

perspektiv.  

 
 
 
                                                
1 Kumm, Björn. Nationalencyklopedin,	  11	  september-‐attackerna.	  
2005.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/11-september-attackerna Hämtad	  (2016-‐05-‐5) 
2 Lund, Aron. Nationalencyklopedin,	  Islamska	  staten.	  2016.	  
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/islamiska-staten	  Hämtad	  (2016-‐05-‐25) 
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1.2 Syfte och frågeställning  

 
Syftet med min studie är att jämföra hur Aftonbladet via nyhetsrapportering framställer 

IS samt individer som skall åka ner till Mellanöstern och kriga för IS med den kunskap 

och de erfarenheter informanten Anas Deneche besitter. Studien kommer även till att 

inkludera ett genusperspektiv till anledning att se om det finns skillnader mellan kön i 

Aftonbladets gestaltning av IS och IS-krigare.  

 

• Hur gestaltats IS samt svenskar som skall åka ner till Syrien och kriga för 
terrororganisationen i Aftonbladet?  

 
• Finns det tydliga skillnader på hur Aftonbladet framställer IS och hur 

experten inom området gör det?  
 

• Hur gestaltas kvinnor till skillnad från män i Aftonbladets artiklar med 
handling om IS och IS-krigare?  

 
 

1.3 Disposition 
I syfte att underlätta för läsaren har jag valt att presentera en disposition över uppsatsen 

innehåll. Detta för att påvisa hur delarna i uppsatsen förhåller sig tillvarandra och 

tillsammans skapar en helhet.  

   I uppsatsens första kapitel begynner inledning, problemdiskussion samt frågeställning 

och syfte.   

   Följande del presenterar litteraturöversikt med andra ord delar av vad som tidigare har 

gjorts inom fältet. Vidare ger jag en bakgrundsförklaring till mediernas centrala roll i 

samhället samt en kort och koncis förklaring till kvalitativa studier.    

   Det tredje kapitlet uppvisar de teorier jag har valt som underlag för studien, detta för 

att ge läsaren förståelse för ämnet i fråga.  

   Fjärde kapitlet går vidare med metod och material. Delen avser att förklara de 

metodologiska val som gjorts samt varför de gjorts, materialinsamling samt 

analysobjekten kommer till att förklaras ingående. Kapitlet avslutas med metodkritik 

där jag kritiserar val som gjorts samt ger förslag på hur det hade kunnat göras 

annorlunda.  

   Den femte delen presenterar analys av resultat. Uppsatsen empirisk del kring 

frågeställningarna binds här samman och analyseras utifrån de metodologiska val som 

gjorts.  
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Det avslutande kapitel inkluderar sammanfattningen det vill säga då mina 

frågeställningar kommer till att besvaras, en slutdiskussion föras samt förslag till 

framtida forskning visas.        
 

2. Litteraturöversikt 
För att bringa förståelse till mitt val av fält samt redogöra för hur analysobjekten valts 

att studeras presenteras i detta avsnitt en bakgrund och introduktion för hur vi kan välja 

att uppfatta kommande delar av uppsatsen.  

 

 
För att i större omfattning få en djupare förståelse för nyhetsbevakningen om terrorism 

är en ansenlig grund att stå på kapitlet; Framing terrorism i boken the news media, the 

government and the public. Med den 11 september i fokus teoretiserar studien hur, 

genom denna nyhetshändelse, man främst kan förstå den.  

 
To understand the news coverage of terrorism, this book theorizes that the events of 

9/11 can best be understood as symbolizing a critical culture shift in the predominant 

‘news frame’ used by the American mass media for understanding issues of national 

security, altering perceptions of risk at home and threats abroad.3 

 

Pippa Norris, Montague Kern samt Marion Just har editerat boken. De menar att 

händelsen den 11 september förändrade bilden av terrorism då USA via medier skapade 

uppfattningar om att hotet från världens terror var större än vad det egentligen var. 

Boken avser att förklara hur terrorism via framing alstras och befästs. De jämför även 

hur framing strukturerar nyhetsbevakning i olika sammanhang och kulturer vidare följt 

av vilken påverkan vedertaget framing om terrorism har på individer runt om i världen.    

Första kapitlet, framing terrorism, är en bra grund för att utvärdera och förstå hur 

mediebilden tenderar att se ut och varför, detta i relation till mitt val av svenska 

tidningar.4 

   För att i djupare mån kunna nå förståelse om vad framing terrorism kan innebär är det 

relevant att utgå från Stephen D. Reese and Seth C Lewis avhandling; Framing the war 

on terror. Anledningen är att i denna avhandling sätter även Reese och Lewis 11 

september attentaten och kriget som skapades mot terrorismen i fokus. De diskuterar om 
                                                
3 Norris, Pippa, Kern, Montague och Just, Marion. Framing terrorism. 1 uppl. New York och London: 
Routledge, 2003, 3-4.  
4 Norris, Montague och Just. Framing terrorism, 5. 
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kriget mot terrorn och hur det blev en organisationsprincip för samhället genom 

inramningen via amerikansk press. De diskuterar även att en kulturell konstruktion och 

en politisk grund möjligen var basen till att inramningen blev allmänt accepterad vidare 

lade grund för invasionen i Irak.5 

   Något som vidare funnits relevant för mitt val av fält är en vetenskaplig artikel skriven 

av forskarna Maura Conway och Lisa McInerney. Denna vetenskapliga tidskrift 

inkluderar tillvägagångsättet om hur amerikansk press via framing skapade ”JihadJane” 

vars riktiga namn är Colleen LaRose. Denna skrift är en kvantitativstudie där Conway 

och McInerney belyser hur amerikansk press via framing porträtterar Colleen LaRose. 

De har i sin studie koncentrerat sig på tidningsrapportering om tre separata ”jihad 

terrorister” där Colleen LaRose, Farooque Ahmed och Daniel Patrick Boyd 

representerar varsina. ”JihadJane” var en amerikansk kvinna som anklagades för fyra 

terroristrelaterade brott och omhändertogs av amerikanska myndigheter.6 

   Dock är ovanstående exempel om vad som tidigare gjorts på internationell nivå då jag 

kommer till att befinna mig på nationell nivå. Forskning som gjorts inom mitt område 

på svensk mark har varit svår att finna, endast C-uppsatser har funnits med ungefärlig 

bakgrund liknande min studie. Anledningen till att inte diskutera dessa C-uppsatsstudier 

i min uppsats är jag lättfattligt gör en jämbördig sådan.  

 

2.1 Bakgrund – mediernas centrala roll i samhället 
För att förstå mediers centrala ställning i samhället och dess samband knutet till mina 

frågeställningar kan det anses som viktigt att ge en bakgrundsförklaring till hur vi 

uppfattar medielogiken och om vi uppfattar den.  

   År 1967 publicerade Marshall McLuhan boken The medium is the message, där riktar 

McLuhan uppmärksamheten till hur egenskaper hos det särskilda mediet påverkar 

innehållet samt hur det kommer till att uppfattas av publiken. David Altheide och 

Robert Snow ger en mer inträngande fördjupning om det särskilda mediets betydelse för 

nyhetsurvalet i begreppen medielogik och medieformat. Dem menar på att varje 

                                                
5 Reese, Stephen D och Lewis, Seth C. Framing the war on terror. The internalization of policy in the US 
press. Journalism nr 10(6) (2009): 778-792.  
6Conway, Maura och McInerney, Lisa. What’s love got to do with it? Framing ‘JihadJane’ in the US 
press. Media, War & Conflict nr 1(5) (2012): 7-21.   
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medieslag väljer ut och vidare bearbetar nyheter från deras egen logik med andra ord är 

det specifika medieformat som de styr över.7    

   Ett annat genomslagskraftigt bidrag inom nyhetsforskning är Gudmund Hernes,  

Det mediavridde samfunn. Hernes syfte bidrar inte till att karakterisera vad nyheter är 

utan lägger stort fokus på det moderna samhället och dess överskott av information och 

underskott av uppmärksamhet.  I detta sammanhang uppmärksammar hon ett antal 

medialiseringstekniker som kan bringa förståelse i hur journalister bearbetar händelser 

för att de skall fånga människors uppmärksamhet. Flertalet andra forskare menar dock 

att dessa tekniker kan användas av mediernas källor för att fånga mediernas 

uppmärksamhet. Genom att förse medierna med anpassat material har vad de kallar för 

påtryckningsgrupper större möjligheter att synas och uppmärksammas. Här med kan 

teknikerna, som skall presenteras nedan, ses som att händelser har egenskaper och gör 

att allmänheten anser dem som intressanta eller också att de kan bearbetas till att dem 

uppfattas som mer intressant än vad det var från start. Teknikerna verkar i båda 

riktningarna dvs. mot publiken samt mot källorna och som kan vidare kopplas till 

begreppet medielogik.8 Genom att förenkla betydelsen om vad medielogiken innefattar, 

handlar det i stort om hur medierna på olika sätt arbetar och på så vis finner olika vägar 

som sedermera styr vad som blir nyheter.9  

   Medialiseringsteknikerna som förklaras av Hernes är sex stycken:  

1. Tillspetsning – Är händelser eller uttalanden som är förstorade alltså ”tillspetsade”, av 

journalisten kan man även inom denna kategori spetsa till händelsen vilket bidrar till 

större möjligheter för händelsen att kategoriseras som nyhet.                

2. Förenkling – Det komplexa med ämnet måste i denna teknik ersättas med 

förenklingar.10       

3. Polarisering – Polarisering och konflikter fångar uppmärksamhet. Det är 

känsloväckande och förenklar många gånger våra allas olika uppfattningar i en specifik 

fråga.        

4. Intensifiering – Drama! Strejker, våld och stora utbrott är också något som anses att 

gemene man tycker är spännande. Intensifieringen ger också utrymme för levande och 

intresseväckande berättande.   

                                                
7 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), Medierna och demokratin, Lund, Studentlitteratur, 2012, 222   
8 Nord, Lars & Strömbäck Jesper (red.), Medierna och demokratin, Lund, Studentlitteratur 2004, 228-229 
9 Strömbäck, Jesper, Makt och medier, Lund, Studentlitteratur. 2000, 67    
10 Nord & Strömbäck, Medierna och demokratin, 229 
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5. Konkretisering – Att uppmärksamma det som anses vara konkret och vidare 

konkretisera det som i själva verket är abstrakt ledes vara två sätt att fånga allmänhetens 

uppmärksamhet.   

6. Personifiering – Något intresseväckande för människor är givet andra människors 

uppmärksammande i specifika handlingar. Att i text ”hänga ut” enskilda personer är 

något som möjliggör identifikation.11  

   Flertalet nyhetsforskare har erkänt dessa tekniker, ett exempel på dessa forskare är 

Kent Asp och Jesper Strömbäck. Dock har de i sin forskning lagt till stereotypisering 

som en teknik som bringar uppmärksamhet till mediet. Enligt forskaren Bengt 

Johansson använder medier stereotyper i nyheter för att individer lättare skall kunna 

identifiera dem. Han menar att saker och händelser vi känner igen tar vi lättare till oss 

just på grund av att vi känner igen oss.12 

 

2.2 Introduktion till kvalitativa studier 
Det är genom det skrivna i exempelvis artiklar som medierna utövar sin makt, påverkar 

individers sätt att tänka, förmedla kunskap och komiskt nog ger oss underhållning och 

fröjd.13 Om vi vill förstå medier och dess funktion anser den brittiske medieforskaren 

Roger Silverstone att det är skäligt att börja med texten och deras påstående för att 

sedermera förstå vad medierna erbjuder oss och på vilket sätt dem gör det. 

Silverstone påpekar att detta sätt endast ger oss kunskap om texterna och inte om hur de 

mottas inte heller vidare påverkan på individen.  

Medieforskaren skiljer mellan texternas vad och hur. Innebörden av denna indelning 

anser skilja mellan innehåll och uttryck med andra ord mellan det material som är ämnat 

att förmedlas samt tillvägagångsättet att förmedla det på.14  

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Nord & Strömbäck, Medierna och demokratin, 2004, 230. 
12 Nord & Strömbäck, Medierna och demokratin, 2004, 229. 
13 Østbye, Helge, Metodbok för medievetenskap. 1 uppl. Liber ekonomi, Malmö, 2004, 64. 
14 Silverstone, Roger, Why study the Media?. 1 uppl. SAGE, London, Thousand Oaks, New Deli, 1999, 
29. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras de analysinstrument som har används för att nå en 

grundläggande förståelse för mitt problem som jag finner relevant för mitt val av fält.  

 
 

3.1 Framing som en process   
Förutsättningarna för framing ligger med första fokus på kommunikativa processer. För 

att ge teorin klarhet handlar framing om framställandet av aktörer från olika perspektiv.      

   Jesper Strömbäck menar att framing har tre skepnader, i en skepnad handlar framing 

teorin om hur mediernas gestaltningar av olika aspekter av verkligheten påverkar 

människors uppfattningar av samma aspekter av verkligheten. I en annan gestaltning 

handlar teorin om hur medier, dividerat med att gestalta verkligheten på vissa sätt men 

inte andra, reproducerar och förgrenar ut olika maktcentras och ideologiers sätt att se på 

verkligheten. En tredje form av teorin handlar om vad medieinnehållet representerar.15 

För att ge ett exempel kan framing utifrån journalistens perspektiv, i detta fall handla 

om hur denna person framställningsvis skriver en berättelse som fokuserar på en 

specifik händelse eller ett ämne utifrån dennes särskilda perspektiv, anledning eller 

syfte.      

   Claes. H de Vreese menar på att kommunikation inte är statisk utan påstår att det är en 

dynamisk process som involverar uppbyggnaden ”frame-building” med andra ord om 

hur framing uppstår samt ”frame-setting” som syftar till samspelet mellan medieramar 

och publik.16 Robert. M Entman har såsom åsikt att ramar har flera platser där 

meddelaren, texten, mottagaren och kulturen har inkluderats. Dessa komponenter är 

förenade till en process av framing som består av olika faser; frame-building, frame-

setting samt individuella och samhälleliga konsekvenser.17 Frame-building remitterar 

till faktorer som påverkar de strukturella egenskaperna av ”news frames” med andra ord 

är det interna faktorer som inom journalistiken bestämmer hur journalister och 

nyhetsorganisationer via framing porträtterar frågor.18 

                                                
15 Strömbäck, Jesper, Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation, 1. uppl, 
SNS förlag, Stockholm, 2009, 119 
16 Claes H. De Vreese, News framing: Theory and typology. Information Design Journal, 13(1), 2005, 
51-62  
17 Robert D. Benford & David A. Snow, Framing processes and Social Movements: An Overview and 
Assessement. Annual Review of Sociology, 26, 2000, 611-639.       
18 Benford & Snow, Framing processes and Social Movements: An Overview and Assessement, 611-639 
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Dock har även faktorer som ligger utanför journalistiken relevans pga. frame-building 

processen sker i samverkan med journalister, forskare, eliter och sociala rörelser.19 

Resultatet av processen mynnar ut i att ramarna blir uppenbara i texten.  

   Det andra begreppet för att bringa kunskap inom teorin framing är som tidigare 

nämnts Frame-setting. Detta begrepp refererar till samspelet mellan mediers ramar och 

individernas kunskap och anlag. Ramarna i nyheterna kan ge inverkan på lärande, 

tolkning och utvärdering av frågor och händelser. Denna del av framing processen har 

undersökts noga, målet har ofta varit att utforska i vilken utsträckning samt under vilka 

omständigheter publiken reflekterar, och i samband med detta få ”spegelramarna” att 

vara tillgänglig för dem i exempelvis nyhetsbranschen. Konsekvenserna av framing kan 

delas in i enskilda och samhälleliga nivåer. På en enskild nivå kan attityder ändras om 

en fråga baserad på exponering av vissa ramar och på en samhällsnivå kan processen 

bidra till formandet av politisk inlärning, beslutsfattande samt kollektiva handlingar.20   

   Robert D. Benford och David A. Snow som är erkända forskare inom området menar 

att framing, i detta sammanhang tolkningsramar, är strategiska processer som har 

särskilda syften. För journalister finns det enligt ovan nämnda forskare med 

utgångspunkt i Building on Wilson´s tre grundläggande aspekter att utgå ifrån för att 

utformningen av tolkningsramar skall funktionera. Diagnostisk framing, Prognostisk 

framing samt Motivationsframing. Diagnostisk framing handlar om att finna ett problem 

samt vem eller vad som är orsaken till problemet. Prognostisk framing anger i detalj vad 

som är och hur man via strategier kan finna en lösning till problemet. 

Motivationsframing antar en handling hos mottagaren som är främjande.21   

   Med utgångspunkt i De Vreeses definition av frame-building har fortsättningsvis 

Snow and Benford för att identifiera hur aktörer använt sig av ramar i exempelvis text 

skapat ett strategiskt ramverk, frame alignment processes. Dessa inriktningar inkluderar 

fyra processer. Frame bridging, frame amplification, frame extension och frame 

transformation. 

   Frame bridgning avser en sammankoppling av två eller flera ideologiskt 

sammanfallande ramar men strukturellt osammanhängande om en viss fråga eller 

problem. Detta betyder mer ingående att frame bridgning kan uppstå av en 

sammankoppling av ideologiska rörelser, specifika ämnen eller händelser. För att ge 

                                                
19 Benford & Snow, Framing processes and Social Movements: An Overview and Assessement, 611-639 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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exempel hade en rubrik i Aftonbladet kunnat se ut såhär; IS som terrororganisation i 

Sverige.  

   Frame amplification syftar till idealisering, utsmyckning, klargörande eller förnyelse 

av befintliga värden som finns i medietexten. Det som inom denna ram är viktigt är 

kulturvärden, visdom bärande av folket samt den blick som individerna sägs ha på vår 

sfär, detta är något som aktörer öppnar upp för samt tar tillvara på och försöker vidare 

att genom dessa utgångspunkter förstärka befintliga föreställningar och värderingar 

negativa som positiva.  

   Frame extension däremot inkluderar situationer där aktörers tolkningsramar 

expanderar till att koncentrera ämnen eller händelser som publiken antas dras till. Denna 

tolkningsram ser olika ut och strategier kan beroende på vilka händelser den integreras 

med komma att variera.  

   Frame transformation vill förändra gamla uppfattningar samt producera och implicera 

nya. Process fyra innefattar något som är mer komplex än tidigare nämnda processer. 

Målet för denna ram är att reformera attityder och uppfattningar gemene man kan ha i 

en specifik fråga eller i ett ämne. Ett slående exempel hade kunnat vara en artikel, där 

journalisten försöker ändra vad hen tror är läsarnas uppfattning är om IS. Journalisten 

jobbar inom detta exempel med andra ord inom denna ram med att försöka att slå hål på 

myter eller förutfattade meningar gemene man tros har om IS. Denna process kan tolkas 

som en övergripande framingprocess som de andra tre nämnda processer eftersträvar att 

uppnå.22     

 
3.2 Inramning av terrorism  
Som tidigare nämnts har Norris, Kern och Just editerat boken framing terrorism. Genom 

denna bok antyder de att terrorhändelse vanligen förstås genom news frames. Genom att 

se dessa händelser genom denna ram förenklar, prioriterar och strukturerar den 

narrativet genom flödet av händelser.23 Grundidén om news frames är nästintill 

densamma som den grundliga definitionen, att ramen avser tolkningsstrukturer som 

journalister använder för att ställa specifika händelser inom deras bredare sammanhang. 

Inom denna ram arbetar journalisterna för att finna en gemensam nämnare, för att tillslut 

förstärka vissa sätt att tolka utvecklingen. Kärnan i utformningen är val av prioritera 

några fakta, bilder eller utveckling framför andra och därigenom främja en särskild 

                                                
22 Benford & Snow, Framing processes and Social Movements: An Overview and Assessement, 611-639 
23 Norris, Kern & Just, Framing terrorism, 10. 
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tolkning av händelsen som beskrivs. Det generella begreppet ramar tjänar flera 

funktioner för olika aktörer. Politiker för exempel kan svara på händelser och 

kommunicera politiska prioriteringar enkelt och effektivt genom antagande om 

dominerande kulturella ramar för att effektiviserar och simplifiera deras budskap. 

Journalister kan genom rubriker snabbt sortera viktiga händelser från kringliggande  

trivia, genom utnyttja bekanta berättelser för få fler läsare. Publiken kan också använda 

ramar för att lättare förstå komplexa och obekanta händelser, människor och ledare. 

Utan en större vetskap om händelser journalister skriver om i sitt narrativ tillåter 

framing terrorism och anti-terrorism publiken att snabbt tolka och utvärdera dessa 

händelser. Konventionella nyheters ramar ger dock aldrig en fullständig förklaring av 

alla aspekter i en terrorhandling utan lämnar några viktiga olösta, närmre bestämt deras 

tillvägagångsätt att införa de faktorer som passar bäst i förklaringen av den specifika 

händelsen. Utgivarna av denna bok lägger största fokus på USA, dock kan detta komma 

till att vara en intressant inblick och exempel. I internationella frågor gagnar inramning 

flertalet funktioner detta genom att klassificerar vissa händelser som internationella 

problem som påverkar amerikanska intressen, identifiering och förklaring av upphov till 

eventuella säkerhetshot samt rekommendationer för särskilda politiska lösningar för att 

bekämpa och övervinna dessa problem.24 

   News frame är en viktig del av politiska meddelanden, dock finner vi bara 

spekulationer om varför en ram hellre den en annan blir antagen och förstärkt som den 

konventionella tolkningen av en viss händelse, speciellt där konkurrerande och 

dissonanta tolkningar erbjuds av olika aktörer i någon typ av politisk kamp.25 

   Än mindre kunskap finns om vilka effekter nyhets ramar har på den allmänna 

opinionen, särskilt i dubbelsidiga konflikter, då en dissonans mellan den dominerade 

ram som erbjuds av ledare och nyhetsmedier på olika sidor av en politisk konflikt är 

möjlig. Ett givande och ena sidan komiskt exempel från boken är huruvida USA:s 

nyhetsramar om 9/11 accepteras eller förkastas i mellanöstern.26               

 
3.3 Genusperspektiv 
Madeleine Kleberg docent inom medie och kommunikationsvetenskap menar att om 

medier kritiseras för sitt innehåll är det ofta till ett försvar för journalisterna att nämna 

                                                
24 Norris, Kern, & Just, Framing terrorism, 11. 
25 Ibid, 12. 
26 Ibid, 13. 
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att de enbart speglar verkligheten.27 ”Spegelbilden” används enligt Kleberg som försvar 

för att kvinnor inte medverkar i samma utsträckning som män gör i exempelvis nyheter 

samt att det inte finns kvinnliga experter och om det gör de så väljer dem att inte 

medverka. En viss komik finns i att det inte är fel på medierna utan den så kallade 

verkligheten. Hon påstår att medierna i stor utsträckning är en del av denna verklighet 

på grund av sina egna skildringar och regler, normer och värderingar även 

maktförhållanden som ger betydelse för hur kvinnor och män framställs. Hur kvinnan 

och mannen framställs i medier bringar föreställningar om hur gemene man bör vara 

och se ut för att ingå i verkligheten. Verkligheten är något som värderas som viktigt för 

att få plats i mediernas rum och därmed något den allmänna opinionen i sin tur väljer att 

talar om.28   

   Genus och medieforskningens syfte är att till grund finna förklaringar till hur 

människors föreställningar om verkligheten29 skapas. Med genusforskning menar man 

att undersöka hur skapandet och formningen mynnar ut till det vi kallar för kön. Kleberg 

menar att en stor del idag skapas via medierna. I medieforskning med inriktning på 

genusperspektiv analyserar det hur olika typer av medier framställer kvinnor och män, 

detta genom att ta reda på vilka roller könen framträder i även hur dem framträder. En 

viktig aspekt som också inkluderas är studier kring hur medierna framställer 

förhållanden och maktrelationer inom och mellan könen samt hur manligt och kvinnligt 

konstrueras. Vidare i hennes vetenskapliga forskning ger hon exempel på hur män och 

kvinnors inflytande över mediernas innehåll ser ut.30 Detta är av intresse till anledning 

av att det kommer ligga till vikt för min studie då den kommer att illuminera ett 

liknande perspektiv i analysen.  

   Kleberg ger som förslag ett exempel på hur man kan förstå vad överstående text 

handlar om. Oftast möts vi av leende kvinnor fler gånger än leende män i medier, leende 

kvinnor som politiker eller varför inte leende kvinnor som företagsledare. Männen 

däremot porträtteras annorlunda, dem är mer allvarliga, om det så är på ett bröllopsfoto 

eller om det är en nyhetsuppläsare.31 Varför är det på så vis och vilka föreställningar 

bidrar det till för allmänheten? De bilder av kön som kommer till uttryck i medierna har 

grund i Klebergs inriktning kommer jag att undersöka hur Aftonbladet porträtterar män 

                                                
27 Kleberg, Madeleine. Genusperspektiv på medie-och kommunikationsvetenskap. 11 uppl. Kalmar: 
Högskoleverket, 2006, 6. 
28 Kleberg, Genusperspektiv på medie-och kommunikationsvetenskap, 6.  
29 Ibid, 8. 
30 Ibid, 7. 
31 Ibid, 8.  
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och kvinnor i samband med artiklar som innefattar ämnet IS i Sverige.32  

4. Metod och material 

Metod är ett verktyg som tillhandahålls för att nå ny kunskap och fler förutsättningar, 

allt inom denna strävan kan sägas tillhöra metod. Metodavsnittet förklarar hur jag valt 

att gå tillväga för att besvara frågeställningarna, de metodologiska val som gjorts 

under arbetet samt vilka datainsamlingsmetoder som brukats.   

   Det empiriska materialet i denna studie består av insamlade kvalitativ data genom en 

semistrukturerad intervju med Anas Deneche samt artiklar ifrån Aftonbladet.  

  I delen presenteras även de underlag som kommer till att analyseras samt 

tillvägagångsättet för hur jag väljer att gå tillväga i min analys av artiklar. 

 

 
4.1 Nyhetsartiklar: materialinsamling och urval 
Artiklarna ifrån Aftonbladet kommer till att fungera som ett fundament för att ge 

möjlighet till en illustration av hur mediebilden tenderar att se ut. En semikonstruerad 

intervju med Anas Deneche, projektledare för ett arbete mot extremism i Eskilstuna 

kommer också vara till underlag.  

   Anledning till att analysera kvällspress och inte radio eller TV rapportering, grundar 

sig i vikten av det tryckta ordet för min studie. För att möjliggöra en konkretisering av 

min analys ger valet av kvällspress en tydlig möjlighet att genom det visuella distinkt 

bevisa vad som skrivits inom området. Av resultatet att döma har Aftonbladet flest 

dagliga läsare33 vilket gjort valet av kvällspress och Aftonbladet obestridligt.  

   Valet av område är något som figurerar i medierna nästintill dagligen, det faller i 

synnerhet särskilt viktigt att därför fokusera på det som skrivits år 2015 fram till mars år 

2016.  

   Aftonbladet är Sveriges största tidning och detta kan i sin tur ge mig en bild om hur 

svensken läser tidningen och varför deras mediebild ser ut som den gör. Denna 

inriktning bemöter den kunskap som Anas Deneche har och kan möjligtvis bringa 

vidare förståelse följt visa tendenser till om det finns förutfattade meningar som grund 

när vi läser Aftonbladet.   

                                                
32 Kleberg, Genusperspektiv på medie-och kommunikationsvetenskap, 9. 
33 Svenska mediehus. Fakta om marknad och media 2015-2016, 8. 
http://dagspress.se/images/stories/SvenskDagspress2015_2016_webb.pdf (hämtad: 2016-05-27) 
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Mitt val av att göra en kvalitativ studie och inte en kvantitativ grundar sig i tidigare 

studier som jag deltagit i där kvantitativa studier varit i fokus. Dock finns det både 

positiva och negativa företeelse med valet. Kvalitativa studier möjliggör inte i samma 

utsträckning generalisering av massan på samma sätt som en kvantitativ studie gör. 

Dock vill jag påpeka att kursmomentet är på 15 högskolepoäng vilket gör att den inte 

banar utrymme för att göra en större trovärdig kvantitativ undersökning som i sin tur 

hade kunnat nå ett generaliserbart resultat då arbetande mot tid infinner sig. Om 

tidsramen hade varit något större är en kvantitativ studie mer fördelaktig för att nå ett 

resultat där generalisering är möjlig.  

   Något som även kan vara värt att påpeka är att en analys av den kvalitativa sorten 

lämnar större utrymmer för tolkning än om valet hade fallit under den kvantitativa, då 

det finns ett större underlag att luta sig tillbaka på.34  
   I sökandet efter mina artiklar i sökmotorn Retriever valde jag att enbart använda mig 

av ett specifikt sökord, IS+i+Sverige. Detta var till anledning för att inte riskera att 

missa väsentliga tidningsartiklar samt få dubbelträffar av artiklar flera gånger, vilket 

hade varit möjligt om jag haft flera olika sökord. I sökandet av IS i Sverige fick jag 446 

antal träffar under perioden 2015-01-01 till 2016-03-31. Anledningen till mitt val av att 

inkludera 15 månader i min sökning var att det ansågs lämpligt att inkludera ett helt år, 

2015 tills det som skrivits relativt nyligen. För att effektivisera mitt urval valde jag 

grundat på att statistik, varannan månad. Under hela år 2015 samt januari, februari och 

mars år 2016 visade statistik att Aftonbladet rapporterat frekvent om IS i Sverige vilket 

gjorde att jag hade möjlighet att välja bort 6 månader februari, april, juni, augusti, 

oktober, december. Dock beslutade jag att inkludera alla artiklar från januari, februari 

och mars för att inte välja bort det som skrivits senast i Aftonbladet. Dessa urval 

resulterade i 25 artiklar som handlade om personer som rekryterats till IS och historier 

om närstående som pratar om IS. Dessa 25 har lästs igenom grundligt för att fortfarande 

ha möjlighet till att välja bort 15 stycken. Detta gjordes för att tidsramen inte skulle 

överskridas samt att dem artiklarna som valdes bort handlade i stora drag och likvärdiga 

ting.   

   Det som inkluderats är enbart nyhetsartiklar med andra ord där Aftonbladet 

klassificerar IS i Sverige som en nyhetshändelse. Kolumner, debattartiklar, sportartiklar, 

ledare och liknande har därför valts bort. Anledningen till att endast en tidning valts, 

                                                
34 Østbye, Helge, Metodbok för medievetenskap, 65. 
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Aftonbladet, är att det är Sveriges största tidning med flest dagliga läsare.35 Detta val 

gjordes även för att det inte ligger i studiens intresse att jämföra hur olika tidningar 

väljer att skriva om IS i Sverige utan enbart hur en tidning väljer att skriva om ämnet.      

 

4.1.2 Framinganalys: val och analysmodell  
Grundat i problemdiskussion och frågeställning, då fokus ligger på Aftonbladet och 

deras nyhetsrapportering gick tanke till att tillämpa en framinganalys. Detta för att 

bringa klarhet i varför journalister skriver som dem gör och hur dem via processer i sitt 

skrivande lyckas med att leda individer till att få åsikter om och uppfatta vissa nyheter 

genom deras eget styrande. Ett argument som gjorde mitt val obestridligt är Robert 

Entmans definition av framing: 

 

Att gestalta innebär att välja vissa aspekter av en uppfattad verklighet och göra dem mer 

framträdande i en kommunicerande text, på ett sätt som föreslår vissa specifika 

problembeskrivningar, orsaksförklaringar, moraliska värderingar och/eller sätt att lösa 

problem.36 

 

Med utgångspunkt i Entmans definition har jag skapat ett ramverk som bygger på vad 

Benford och Snow kallar Core framing tasks.37 Detta för att identifiera ramar i artiklarna 

samt för att möjliggöra en analys vidare en identifikation av vad texterna handlar om 

och hur dem kan komma till att uppfattas av individer. Som tidigare nämnts i teori delen 

är dessa Diagnostik framing, Prognostisk framing samt Motivations framing. Enligt 

dessa forskare ligger denna process till grund för all utformning av framing38 vilket ger 

anledning till mitt val av utgångspunkt i skapande av mitt ramverk. Diagnostisk framing 

innefattar diagnostiserandet av problemet med andra ord vem eller vad som är upphovet 

till det. Prognostisk framing ger en prognos, dvs. anger i mer detaljerad form än den 

ovan nämnda om vad som är det egentliga problemet samt hur man kan finna en lösning 

eller åtminstone en strategi till en lösning. Den sista ramen kallas Motivationsframing, 

denna ram inkluderar motivet.39 Detta är en ram som ger upphov till att kollektivet, i 

mitt fall samhället, och att människor skall agera tillsammans och på så sätt finna en 

                                                
35 Svenska mediehus. Fakta om marknad och media 2015-2016, 8. 
http://dagspress.se/images/stories/SvenskDagspress2015_2016_webb.pdf (hämtad: 2016-05-27) 
36 Strömbäck, Jesper, Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation, 53. 
37 Benford & Snow, Framing processes and Social Movements: An Overview and Assessement, 611-639. 
38 Ibid. 
39 Benford & Snow, Framing processes and Social Movements: An Overview and Assessement, 611-639. 
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lösning eller till det bättre lösa problemet. Ett exempel hade kunnat vara om en nyhet 

formuleras i text eller rubrik som uppmanar en kollektiv handling för att lösa problem 

om exempelvis miljöförstöring.  

   För att kunna besvara mina frågeställningar har jag valt att addera en fjärde och femte 

inriktning där det kan komma till att vara viktigt att reda ut vem det är som säger vad 

och om det vidare kommer till att ha relevans för hur man uppfattar en artikel.   

 

Ramverk för framinganalys 

  

1. Diagnostiserande av problem- Vad står i texterna? Vilken situation och 

beskrivning av problemet finns?  

2. Prognostiserande av problem- Vad eller vem är orsaken till problemet? Hur kan 

man lösa det?  

3. Motiv av problem för en kollektiv lösning- Hur skall något som är större än 

någon lösa ett problem?    

4. Vad eller vem nämner de som huvudaktör i det hela? Vad gör det med 

definitionen av problem? 

5. Hur omskrivs kvinnor och män och vad gör det med definitionen av problem?  

Författarens analysobjekt, 12 stycken nyhetsartiklar, har läst först en gång för att få en 

uppfattning om likheter och skillnader. En andra gång för att mer djupgående kunna 

finna sammanhang. En tredje gång för att gå in på hur journalisterna skriver samt en 

fjärde gång för att kunna möjliggöra vad som är väsentliga att ta med i analysdelen. Jag 

har vidare valt att analysera artiklarna som helhet, detta för att finna ett större 

sammanhang samt den röda tråden i analysen.   

4.1.3 Expertens vision: semikonstruerad intervju  
Fortsättningsvis följs mitt val av framinganalys, av en semistrukturerad intervju med 

Anas Deneche som bär stor kunskap samt forskar inom området terrorism. Han leder 

även ett projekt emot extremism i Eskilstuna. Mitt val av två metoder grundar sig i min 

frågeställning om hur erfarenheter och det skrivna i nyhetsartiklar tenderar att skilja sig 

åt.  

   En intervju har inkluderats för att jämföra den tenderade mediebilden med forskarens 

bild och erfarenheter av ämnet, detta för att vidare bringa förståelse i hur problemet i 

min studie uppkom samt hur tillvägagångsättet kan se ut för en möjlig lösning.  
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 Den semikonstruerade intervjun är en fysisk intervju med väl genomarbetade och 

förberedda frågor. Intervjufrågorna tillsammans med bakgrundsfakta har även mejlats 

innan mötet till informanten. Detta val gjordes för att ge informanten en viss inblick i 

mitt val av ämne samt påvisa varför just han valts som informant för min studie. Valet 

av att mejla frågorna i förväg kan i detta fall vara både positivt och negativt. Positivt i 

denna mening står för att personen skall vara väl förberedd på att kunna ge distinkta och 

konkreta svart. Negativt för att jag inte kan garantera säkerheten i att personen är fullt 

ärlig i sina svar, vilket kan äventyra undersökningen. Svaret till att jag valde att skicka 

frågorna istället för att vänta tills mötet grundar sig i att erfarenheter hos någon annan 

bör ifrågasättas och granskas kritiskt. En intervju kan aldrig klassificeras som sanning 

inte heller osanning, sanning för mig, gemene man eller informanten är aldrig den 

samma, med andra ord utgår jag ifrån att allt kan vara sanning samtidigt som det kan 

vara osanning.  

 

4.3 Metodkritik 
Det är av vikt att ifrågasätta urvalet då det endast fokuserat på västerländsk media, 

vilket innebär att det inte går att undvika att synsättet, också blir västerländskt. I urvalet 

hade jag kunnat inkluderas en tidning från exempelvis Syrien för att se hur 

västerländska medier skiljer sig åt i jämförelsevis med en syriansk tidning.  

   Det är också av vikt att ifrågasätta en kvalitativ studie. Som tidigare nämnts banar en 

kvalitativ studie för större tolkning än en kvantitativ. En kvantitativ hade kunnat 

tillämpas. Detta hade kunnat möjliggöra en större generalisering av resultat än vad min 

studie banar utrymmer för. Min studie kan dock mer djupgående analysera valet av 

objekt samt finna större implicita betydelser i texten.  
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 5. Analys  
 

I denna del kommer uppsatsens empiriska del kring frågeställningarna bindas samman 

och analyseras utifrån det ramverk som skapats samt inkludera expertens syn.  

 

Genom IS i Sverige som sökord har artiklar inom detta ämne valts ut och analyserats.    

   För att möjliggöra användningen av mitt ramverk till anledning att identifiera framing 

har flera gemensamma nämnare genom kvalitativ läsning kunnat urskiljas. Detta har 

gjorts för att kunna besvara mina uppställda frågeställningar. Dock är analysen av den 

kvalitativa sorten, vilket gör att den lämnar mer utrymme för tolkning än om jag hade 

valt att tillämpa en kvantitativ studie.  

   För att möjliggöra en analys har varje enskild artikel lästs flera gånger och därefter 

analyserats. Detta för att kunna analysera Aftonbladets utvalda texter som helhet för att 

nå ett sammanhängande resultat.   

   I teoridelen nämns Norris, Kern och Just som antyder att terrorism vanligen förstås 

genom news frames och att detta är en ram som förenklar, prioriterar och strukturerar 

flödet av händelser. Föreställningen av news frames avser tolkningsstrukturer som 

journalister använder för att ställa särskilda händelser inom ett större sammanhang.40 

Denna förklaring av news frame är något som Aftonbladet inriktar sina krafter på när 

det gäller nyhetsartiklarna som tillhör empirin.   

 

5.1 Mediernas skapande av ”vi” och ”dem” genom en förenklad förståelse 
En gemensam nämnare som har hittats i analysen av de olika artiklarna om IS i Sverige 

är rädsla. Lena Melina journalist för Aftonbladet i tidningsartikeln ”Det enda vårt 

samhälle egentligen har lyckats med är att bygga murar” skriver: “Säpo anser att 

sannolikheten är hög att det finns personer som både kan och vill utföra terrorattentat i 

Sverige. Samtidigt manar de allmänheten att vara vaksamma. “Det är allvar nu”. Säpo är 

auktoriteten i meningen vilket leder till att man lyssnar och tar åt sig av de fakta som 

                                                
40 Norris, Kern & Just, Framing terrorism,11.  
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finns i texten. Även genom att förklara för läsarna det Säpo säger om att ”det är allvar 

nu”41 tenderar att skapa rädsla.      

   Norris, Kern och Just menar att påverkan är något vi fortfarande vet relativt lite om 

för att kunna säga med säkerhet hur det ligger till i liknande fall.42 Enbart kan jag 

spekulera i att en förenkling av narrativet bidrar till att hjälpa individer att förstå, eller i 

detta fall känna rädsla.     

   Enligt informanten och experten Anas Deneche är medier information i denna fråga. 

De har under lång tid lyckas skapa en bild av att IS är ute efter att krossa Sverige och 

dess värderingar, de vill åt demokratin och är vredgade över hur bra landet har det. 

Medierna har skapat ett narrativ och tror att detta är rätt handling som krävs för att 

bekämpa dels IS men också den övriga terrorismen. Han nämner att det har skapats två 

sidor, det goda mot det onda. Vidare att det Sverige har skapat är en spegelbild med 

andra ord att bilden Sveriges medier skapat visar större likheter än skillnader. Ett 

exempel är att vi i väst också krigar men med synen att vårt narrativ är för den goda 

sakens skull. I detta problem är kunskap viktigt. Deras medier skapar samma bild som 

Sverige gör fast motsatt, mot västvärlden. Detta är vad informanten nämner som 

produkten av globaliseringen. Västvärldens medier har skapat en bild av terrorismen 

som bakåtsträvande, men de har sina avdelningar och systerorganisationer i olika delar 

av världen vilket innebär att de inte är så konservativa som vi speglar, fortsätter han. 

Deras förmögenhet grundar sig i oljehandeln, det är inte bakåtsträvande snarare tvärtom. 

De är precis som västvärlden, de vill ha en bättre värld men för sig själva menar 

informanten.43  

   Att medierna skapar ett ”vi” och ”dem” är en självklarhet i analyserandet av 

Aftonbladets texter. Men att det kan komma till att få konsekvenser är det enbart min 

informant som verkar spekulerar i. De måste skapas ett ”vi” istället för ett ”vi” och ett 

”dem”.44 

 

5.2 Diagnostiserande av problem  
För att med konkretion svara till hur Aftonbladet definierar problemet med IS och IS-

krigare har artiklarna läst otaliga gånger. Genomgående i de 12 utvalda artiklarna finns 

                                                
41 Mellin, Lena. Det enda vårt samhälle egentligen har lyckats med är att bygga murar. Aftonbladet. 2015-

05-22 
42 Norris, Kern & Just, Framing terrorism, 12.  
43 Deneche, Anas; projektledare mot extremism i Eskilstuna. Intervju 2016-05-03. 
44 Ibid 
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det beskrivningar av problem. Texterna visar likheter för att de på ett eller annat sätt 

handlar om IS i Sverige. Aftonbladet beskriver en bild av IS som något långt ifrån vårt 

samhälle samtidigt som det är mitt ibland oss. Oavsett om artiklarna handlar om IS i 

stort eller vinklar det till enskilda fall om någon som deltagit i terrororganisationen, är 

den gemensamma beskrivningen av problemet många gånger lika varandra. En 

beskrivning av problem skriver Aftonbladets Olof Svensson: ”Han får unga att kriga för 

terrorarmén.	  Den svenske jihadisten friades i det uppmärksammade terrormålet i 

Göteborg 2011. Nu misstänks Billé Ilias Mohamed vara hjärnan bakom en 

rekryteringsbas i norra Stockholm.” Att människor rekryteras och radikaliseras i Sverige 

för att sedan ta värvning i IS porträtterar Aftonbladet som ett stort problem”.45 Ett annat 

problem som framkommer i flertalet artiklar om IS och IS-krigare är att människor från 

Sverige reser ner och krigar och därefter kommer tillbaka till Sverige igen. ”Enligt 

Säpos beräkningar har omkring 100 som rest återvänt till Sverige – en del med uppdrag 

att utföra terrorattentat.”46 Med andra ord är det enligt Säpo via Aftonbladet ett problem 

att fånga upp dessa människor som både har avsikt och möjlighet att begå 

terrorhandlingar i Sverige.  

   Om vi antar att människor som rekryteras till IS är ett problem, är min röst att det 

måste finnas en grund till att problemet uppstår. Varför åker människor ner till Syrien 

och krigar för IS borde vara tidningarnas egentliga fråga. Enligt Deneche är problemet 

att vi fokuserar på att människor åker ner och krigar istället för att fokusera på att 

människor inte skall åka ner och kriga för IS. Problemet är att vi inte fångar upp dessa 

personer innan det är försent.47  

   Sammanslaget är Aftonbladets problem att människor rekryteras, expertens definition 

av problem att vi inte fokuserar på människor som inte har åkt ner ännu och min röst 

säger att vi måste börja någonstans. Vi måste arbeta tillsammans mot samma problem 

för att finna orsaker till problem men också lösningar på dem. Vilket avsnittet nedan 

kommer till att eftersträva.       

 
5.3 Prognostiserande av problem  
Enligt Aftonbladet är orsaken till varför individer åker ner och krigar för IS främst att en 

radikalisering av synen på Islam sker samt att utanförskapet för dessa personer är stort.  

                                                
45 Svensson, Olof. Han får unga att kriga för terrorarmén. Aftonbladet. 2015-05-22 
46 Ibid 
47 Deneche, Anas; projektledare mot extremism i Eskilstuna. Intervju 2016-05-03 
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I artikeln `Nu måste vi vakna’ skriven av Staffan Dickson uttalar sig Sveriges 

säkerhetschef om att samhället måste utbildas, vidare berättar Imamen Mohamed Adde 

om kampen mot extremism. ”Fler och fler unga män åker till mellanöstern för att strida 

med IS”. Han berättar att han själv har sett hur ungdomar radikaliserats för att sedan åka 

utomlands och strida med IS. Problemet är här att unga män åker ner och krigar med IS 

och lösningen på detta är kunskap.48 Något informanten i stora drag håller med om och 

menar att samhället måste få större kunskap inom dels IS och islam men också för 

medierna. Om kunskap inte finns skapar vi förutfattade meningar samt vidare tro om att 

IS och Islam är detsamma. Experten anser att det är särskilt viktigt att utbilda folket, 

medier och politiker som spelar en stor roll med tanke på att det är dem som är rösten 

utåt. Medier måste vara kritiska men ändå skapa sensationer, dem måste lyfta fram folk 

som kan hjälpa till med att stoppa rekryteringen som sker. Deneche röst säger vidare att 

medierna måste börja rikta fokus på något annanstans och börja fokusera på att lyckas 

stoppa människor från att åka istället för det motsatta. Medierna har ett ansvar.49  

   Enligt Aftonbladet har samhället en stor del i definitionen av problemet. Aftonbladets 

Lena Mellin skriver: “Det enda samhället har lyckats med genom terrorbekämpningen 

är att stänga in oss. Slussar, fingeravtryck, koder. Roten till det onda har inte 

angripits”.50 Definitionen av problemet med IS verkar enligt Mellin ligga i samhället. Vi 

har lyckats med att stänga in oss men inte med att bekämpa terrorismen. Det kan också 

tolkas som att lösningen enligt Mellin borde ligga i samhället men vad lösningen hade 

kunnat vara framgår varken implicit eller explicit i texten.  

   En mer konkret lösning enligt mig är expertens utlåtande. Han menar att vi måste 

tillgodose metoder och lösningar som finns istället för att spekulera. Metoder måste 

tillämpas för att nå till personer som tar värvning i IS. Ett exempel på en lösning är att 

Säpo måste samarbete i större utsträckning med islamska förbund för att få större 

kunskap. Denna kunskap kan enligt experten verkligen leda till att vi kan förhindra att 

människor från Sverige att åka till Syrien och kriga för IS.51 

   För att reda ut vilka konsekvenser Aftonbladet nämner är det viktigt att tillgodose 

motivet av problem vilket jag kommer till att gå in djupare på i nedanstående avsnitt.    

 
                                                
48 Dickson, Staffan. Nu måste vi vakna. Aftonbladet. 2015-01-22 
49 Deneche, Anas; projektledare mot extremism i Eskilstuna. Intervju 2016-05-03 
50 Mellin, Lena. Det enda vårt samhälle egentligen har lyckats med är att bygga murar. Aftonbladet. 

2015-05-22 
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5.4 Motiv av problem  
När det kommer till vilka konsekvenser Aftonbladet nämner är de många. Metaforisk 

hade vi kunnat jämföra det med hjulets funktion. Problemet bygger på konsekvenser, 

konsekvenser bildar känslor och känslor bidrar till att medier skapar och rapporterar nya 

konsekvenser. I artikeln fortsätter journalisten att spekulera och skriver; ”Efter 

terrordåden i Paris i början av januari växer oron för vad de kan göra när de väl kommer 

tillbaka till Sverige”.52 Konsekvensen av problemet är i denna mening oro, oro för 

samhället i stort, vilket kommer till att bringa fler konsekvenser och där efter större 

medierapportering om ämnet. Oron över vad IS-krigare kan komma till att göra väl 

tillbaka i Sverige är något som Aftonbladet vill uppmana läsarna att känna över.  

   En lösning på det tidiga nämnda problemet i Aftonbladets rapportering samt enligt 

informanten är som nämnts flera gånger tidigare är återigen kunskap. Dock fokuserar 

tidningen helst på vilka risker som finns och sällan på möjliga lösningar. Då lösningar 

har spekulerats i har det ofta fallit under kunskapsfrågan samt uppmanandet om att 

samhället måste vidta kollektiva åtgärder. I rapportering om möjliga lösningar får 

terrorforskaren Magnus Ranstorp i fler talet artiklar komma till tals. I artikeln 

”Forskaren: Vi har för få insatser mot extremism”, är lösningen för att stoppa 

rekryteringen, som sker i Sverige, ett tätare samarbete mellan myndigheter och det 

civila samhället. ”Vi som samhälle måste stå samman. Vi kan tycka olika, men vi måste 

motarbeta våldsbejakande ideologier, oavsett om de är militanta islamister eller 

islamofober, säger Magnus Ranstorp”. Elvir Gigovics, ordförande för Sveriges 

muslimska råd, som också uttalar sig i artikeln håller med Ranstorp dock vill ha tillägga 

en mer specifik lösning. Han anser att samhället måste arbeta för att skapa en 

meningsfull fritid främst barn och ungdomar för att förebygga att rekrytering inte skall 

ske.  

   För att reda ut vad som nyss sagts är det att ett tätare arbete krävs mellan många olika 

organisationer för att tillsammans motarbeta och bemöta problemen IS och IS-krigaren 

bär. Dock är det viktigt att ifrågasätta vem som säger vad för att över huvud taget kunna 

nå en kollektiv plan och lösning. Detta presenteras i aktörer i frågan.    

 

 

                                                
52 Mellin, Lena. Det enda vårt samhälle egentligen har lyckats med är att bygga murar. Aftonbladet. 
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5.5 Aktörer i frågan 
Samtidigt som Aftonbladet gärna hänger ut de skyldiga finns det en parallell röst om att 

de skyldiga till problemet är vårt samhälle. I nyhetsartiklarna porträtterar Aftonbladet 

enskilda fall om IS-delaktiga som skyldiga samtidigt som det finns något större som de 

anser är skyldiga till den IS-delaktiga. I Artikeln ”Jihadist jobbade med tågsäkerhet” 

som handlar den om tidigare nämnda Billé Ilias Mohamed dock i en annan artikel 

producerad några dagar senare än förstnämnda. Den svenske jihadisten målas upp och 

hängs ut som terrorist även vart han arbetade med nämns, på pendeltågen i Stockholm.53 

Detta är med andra ord den första skyldiga, den andra aktören som också blir den 

skyldig är i detta fall SL. Offer i denna och liknande artiklar är samhället. En liknelse 

som tidigare nämns är hjulets funktion, det jag vill påvisa med den liknelsen är att 

aktörerna i artiklarna varierar. Från offer till skyldig, från skyldig till offer och så 

vidare.   

    Tillsammans skapar de utvalda artiklarna en negativ bild av IS och IS-krigaren. 

Individer porträtteras i samband med dessa artiklar som offer för IS. Sällan beskrivs det 

som ett eget val att åka ner till Syrien, många gånger är det den enskilda rekryteraren fel 

som Aftonbladet mer än gärna porträtterar som skyldig.  Ett exempel är artikeln ”Han 

får unga att kriga för terrorarmen”, det skrivs att ”Den mest drivande i gruppen var 

enligt en källa till Aftonbladet Billé Ilias Mohamed, 30. Han åkte i slutet av juni 2014 

till Syrien. Före avresan ska han ha förmått runt sju unga kvinnor att åka ner. När 30-

åringen reste hade han sällskap med flera andra unga män”.54  
   Informanten förklarar likheter och skillnader mellan hur medier beskriver dessa 

individer med hans verklighet. Han menar att offer är något de blir men inte i den 

mening medier porträtterar dem. De är offer för radikaliseringen och utanförskap som i 

sin tur leder till att de får en offerroll i medier. Anledningen till att de blir så kallade 

offer är för att samhället inte vet hur de skall fånga upp dem menar experten. Han menar 

att för att fånga upp människor som radikaliserats eller är på väg till att bli, måste vi 

förstå dem. Här vill han belysa tre verktyg; tolerans, upplysning och en viss förståelse. 

Vi måste få en miljö då parterna kan diskutera fritt. Inget skall vara fel, man måste vilja 

lyssna på dem utsatta och förstå dem. Man skall lära känna individerna, informanten 
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uttalar att: Jag vill förstå en person för att vet hur jag skall förstå denna person. Experten 

gör här en jämförelse med min analys och anser att jag gör den för att förstå situationen. 

Jag måste försöka att första alla röster för att kunna lösa ett problem.55 

 

5.6 Kvinnan och mannens inramning i samband med Aftonbladets gestaltning av IS 
Den senast nämnda artikel från Aftonbladet är även ett exempel på hur kvinnor och män 

nämns i samband med IS. Billé Ilias Mohamed har förmått sju unga kvinnor att åka 

ner,56 vilket borde innebära att kvinnorna på ett eller annat sätt har övertalats till att åka 

ner. Han förmår kvinnorna men har sällskap med männen, vilket skapar en stor skillnad 

i text mellan männen och kvinnorna.  Liknade så kallade finstilta ord, i detta fall 

förmått, används ofta när Aftonbladet porträtterar kvinnan i mina artiklar.  

   Åtskilliga gånger rapporterar Aftonbladet om IS med män i fokus. Uttag från artikeln 

Nu måste vi vakna ”Säkerhetspolisen uppskattar att 300 unga män kan ha rest från 

Sverige för att träna och strida med IS och andra islamistiska terrorgrupper”.57 Detta är 

ett av flera exempel när Aftonbladets rapportering handlar om IS-terrorister som är män, 

IS-terrorister som är män grips, IS-krigaren som fick flickvännen att åka ner till Syrien 

etc. Flertalet gånger om kvinnor nämns tillskriver tidningen ofta dem som offer. Det är 

mycket i artiklarna som tyder på att det inte är kvinnors eget val att åka ner samt talar 

om kvinnor som att det vore synd om dem. Kvinnor blir hjärntvättade men inte män?  

   När det skrivs om IS och kvinnor skrivs det oftast som en nyhetsrubrik alltså det blir 

en story, exempelvis som denna ”Ni kan glömma den här tjejen”, handlingen om 

pojkvännen som lurade den 16-åriga flickan till Syrien.58  I detta fall framställs kvinnan 

som någon som är oförmögen att ta sina egna beslut med andra ord behöver hon en man 

som i denna mening kan hjälpa henne att ta ett beslut. Nyheten spelar på att kvinnan 

eller som Aftonbladet skriver flickan är offer för mannen som fick henne att åka ner. 

Kvinnan tillskrivs ingen egen identitet utan hennes identitet är att vara flickvän i 

sammanhanget. ”Hans barnbarn var fast hos IS”59 är också en rubrik som påvisar detta 

antagande, då tidningen framställer kvinnans identitet i detta fall som barnbarn i relation 

till mannen. Denna flicka har ett eget namn, en egen identitet utanför mannen. Återigen 
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talar man om kvinnan som ett offer och förminskar henne genom att uttala att hon är ett 

barnbarn och inte en kvinna. I ett annat sammanhang i artikeln ”Min lilla flicka vill bara 

hem”, handlar det om en kvinna som stoppas när hon är på väg att resa till Syrien för att 

kriga med IS.60 Hon blir alltså gripen, men fortfarande är hon en liten flicka på 17 år 

som bara vill hem med andra ord porträtteras hon inte som en terrorist. Utan denna 

kvinna även som ett offer för IS. Denna skrift blir intressant när vi sätter den i relation 

till liknande artiklar om män som har åkt ner. ”Detta visar att vi har en kapabel 

säkerhetstjänst”, Säpo har i detta skede gripit den eftersökte IS-mannen Mutar 

Muthanna Majid, därefter skriver Aftonbladet att detta kan vara trygghetsskapande för 

allmänheten. Inget trygghetsskapande framgår i texten när kvinnan blivit gripen utan 

porträtteras som ett offer, en flicka som bara vill hem. I denna jämförelse vill jag påvisa 

att definitioner av mannen och kvinnan kan bli farofylld. Utgör inte kvinnan samma hot 

som mannen i dessa situationer? Tydligen inte, enligt Aftonbladet.  

   Informanten uttalar att det är flera gånger kvinnorna som är drivet till att åka ner. 

Kvinnorna vill ha en riktig krigare och många gånger radikaliseras kvinnor i större 

utsträckning än män.61 Detta är inte den bild som Aftonbladet skapar, vilket återigen 

visar tydliga skillnader på hur erfarenheter skiljer sig från mina utvalda artiklars 

innehåll.    

   Tidigare nämnda Madeleine Kleberg menar medier idag skapar föreställningar om de 

olika könen,62 vilket kan komma till att stämma i mina artiklar. Om kvinnor inte får 

komma till tals i samma utsträckning som män kan det möjligen skapa föreställningar 

om hur kvinnor är och bör vara. Detta får en vidare innebörd, nämligen att Aftonbladet 

fortsätter att rapportera om att kvinnor är offer och män är skyldiga vilket jag tidigare 

nämnt är något som kan få allvarliga konsekvenser.  

   Något av vikt om hur Aftonbladet porträtterar kvinnor och män i dessa artiklar är 

vilken avsändare är. Detta för att se hur definitionen av problem påverkas och om den 

gör det beroende på om det är en kvinnlig eller manlig journalist.  

   I artikeln ”Det enda vårt samhälle egentligen har lyckats med är att bygga murar” 

skriver Lena Mellin ” Fler och fler känner sig kallade att ansluta sig till IS. Sverige 

ligger på tredje plats i Europa vad gäller antalet jihadister i Syrien per capita. Unga, 
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både män och kvinnor, från Göteborg är överrepresenterade.63 I liknande artikel skriver 

Staffan Dickson att ”fler och fler unga män åker till Mellanöstern för att strida med IS” 

samt att ”Säkerhetspolisen uppskattar att 300 män kan ha rest från Sverige för att träna 

och strida med IS och andra islamistiska terrorgrupper”.64 Skillnaden är här att kvinnor 

nämns i första artikeln som är skriven av en kvinna och vi kan då anta att det både är 

kvinnor och män som åker ner. I andra artikeln, skriven av en man, är det enligt 

journalisten tillsammans med säkerhetschefen 300 män som har rest från Sverige, inga 

kvinnor omnämns. Detta kan uppfattas som att det enbart är män från Sverige som åker 

och inga kvinnor. Om detta beror på att det är en manlig journalist kan endast 

spekuleras i också om det påverkar definitionen av problemet, det vill säga att 

människor åker ner och strider för IS då jag endast analyserat 12 stycken artiklar.     

   Genom mina artiklar kan jag dock uttala att det spelar en viss roll om det är en manlig 

eller kvinnlig journalist. Den manliga journalisten omskriver endast män och exkluderar 

kvinnor medan den kvinnlig skriver om båda könen. Om journalisten väljer att 

exkludera ett kön kan detta möjligen leda till att definitionen av problemet endast blir att 

det är män åker.     

6. Slutsatser  

Avslutningsvis förs en sammanfattning kring de i början av uppsatsen ställda 

frågeställningar. Därefter följer de diskuteras de slutsatser studien resulterade i och till 

sist avrundas uppsatsen med förslag till fortsatt forskning.  

   

Återigen vill jag uttrycka att en generalisering av studien inte är möjlig. Detta till 

anledning av att det är en kvalitativ studie som tillgodoser en semikonstruerad intervju 

samt en kvalitativ framinganalys där analysobjekten enbart var 12 stycken nyhetsartiklar 

från Aftonbladet. Frågeställningarna kommer med andra ord enbart att kunna besvaras 

utifrån ett fåtal artiklar.     

    För att besvara frågeställningarna har det kunnat utredas att tendenser har visats i hur 

Aftonbladet gestaltar IS samt svenskar som skall åka ner till Mellanöstern och kriga för 

terrororganisationen. IS och svenskar som krigar för terrororganisationen porträtteras 
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flertalet gånger negativt. Svenskar porträtteras oftast som offer för IS då Aftonbladet i 

sina artiklar mer än gärna tillskriver en syndabock som ansvarig för terrorresorna.  

   För att besvara den andra frågeställningen, om det finns skillnader på hur Aftonbladet 

framställer IS och hur experten inom området gör det, har intervjun tillsammans med 

analys av artiklar kunnat hjälpa mig att besvara detta. Expertens erfarenheter skiljer sig 

från hur Aftonbladets framställer IS och IS-krigare markant. Informantens erfarenheter 

leder ofta till utredande om varför det är på ett vis och konkretiserar gärna lösningar på 

ett problem i större utsträckning än vad Aftonbladet gör. Experten koncentrerar sig 

oftast inte på varför det är något som har hänt utan arbetar aktivt med att lösa problemet 

eller finna vägar för hur man hade kunnat lösa det. Aftonbladets nyhetsstory 

koncentrerar sig i större utsträckning på varför något har hänt, sällan på en konkret 

lösning.  

   Den tredje och sista frågeställningen om hur kvinnor tillskillnad från män gestaltas i 

artiklarna om IS i Sverige blev resultatet att dem ofta porträtteras olika. Majoriteten av 

artiklar handlar om män som skall kriga för IS eller män som rekryterar till IS. Då 

kvinnor nämns tillskrivs dem endast i relation till män exempelvis mannens barnbarn 

och män och kvinnor åker ner till Syrien etc. En stor skillnad är också att om kvinnor 

som har åkt ner till Syrien nämns är det ofta inte deras eget val utan mannens. Kvinnan 

eller som hon flertalet gånger tillskrivs flickan, har blivit tvingad att åka fastän hon åkt 

helt själv och många gånger på eget bevåg. Med andra ord beskrivs kvinnan som offer 

och mannen som skyldig.   

 

6.1 Slutdiskussion – Vart är vi på väg?  
En fråga jag ställde i den semikonstruerade intervjun var hur hotet kan komma att 

förändras i framtiden om inga åtgärder vidtas. I frågan har jag antagit att IS är ett hot 

mot Sverige. Informanten ger svaret att det kan försvinna eller kommer det till att bli 

mycket värre. Värre till anledning att ingen tar problemet på allvar. Värre för att 

människor kopplar ihop extremism med Islam. Värre för att problemet inte hanteras 

med allvarlighet och inte bekämpas med kunskap istället för våld. Han uttalar att 

Sverige tillsammans med flera länder måste lyssna till IS för att förstå och vidare kunna 

ha möjlighet att bekämpa dem. En lösning är också att vi måste vara självkritiska. 

Metaforiskt ställa västvärlden bredvid IS och kolla på oss själva, hur ser vi på oss och 

dem samt hur ser de på oss.65     

                                                
65 Deneche, Anas; projektledare mot extremism i Eskilstuna. Intervju 2016-05-03 
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I dagens mediesamhälle är det komplicerat att konstatera om framing via medierna vill 

hjälpa läsarna att förstå genom ett förenklat narrativ, eller om dem själva vill överleva 

genom att förenkla situationer som sedermera kommer till att sälja lösnummer. Det är 

en självklarhet att medierna vill ge information och upplysa den allmänna opinionen, 

dock behöver informationen inte innebära att det som informeras om är legitimt. En 

tolkning och vinklig av något som i detta fall är journalistens sanning behöver inte 

innebära att det är sant. Det blir farligt om mottagaren tror att de media sänder är 

sanning för detta är något som alla tolkar olika. Enligt min röst är det viktigt att 

ifrågasätta medias producering men också skilja på mediebilden och den sociala 

verkligheten. Om vi inte ifrågasätter mediabilden som produceras kan detta komma till 

att förknippas med den sociala verkligheten. Inom IS i Sverige kan hotet tendera att bli 

större än vad det egentligen är via medier. Detta kan ske om vi inte lyckas med att 

ifrågasätta den. Om inte, kan medierna bli en allmän riktighet istället än just för vad den 

är, medias bild.    

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Om tidsramen varit större hade en utöka studie genomförts. Detta för att nå ett 

generaliserbart resultat. Genom att utföra en kvantitativ studie samt inkluderar flera 

tidningar och större mängd artiklar hade det varit möjligt att nå ett större resultat.  

   En intressant ingång hade kunnat vara att studera medierapportering ifrån Syrien för 

att sedan jämföra den med en eller flera medier med västerländsk bakgrund. En sådan 

jämförelse hade kunnat lagt grund för en kritisk diskursanalys.  

   Vidare hade det varit av intresse att se hur Sverige förebygger problemet med IS och 

IS-krigare. Vilken position har Säpo exempelvis, större samarbete osv. 

   En möjlighet hade varit att välja att studera IS utifrån ett större perspektiv av genus 

samt jämföra medierapportering från föregångarna av IS och se hur det har förändrats 

och om det har förändrats till hur dagens medierapportering om terrorism ser ut. 
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