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Abstract 

Televised news media serves as many people's main source of information about 

world events and groups of people that they themselves may not interact with. In 

recent times, the idea of systematic discrimination of political, ethnic and/or reli-

gious groups has become a particularly hot topic, not only in Sweden, but in many 

other countries in Europe and North America as well. This study aims to investi-

gate and shed light upon how Swedish television news media portray Muslims, as 

a step towards discerning whether an anti-Muslim or discriminating discourse is 

being employed by these news broadcasters. The research questions that guided 

this study were formulated as thus: “How are Muslims portrayed in Swedish tele-

vision news?” “Who are designated as being 'Muslim' by the broadcasters?” and 

“Can any recurring trends or themes be found in Swedish news media regarding 

the portrayal of Muslims?” 

 

To answer these questions, a random selection of television news broadcasts was 

collected from two of the major news programs in Sweden; the 7 pm showing of 

TV4-nyheterna and the 10 pm showing of SVT 1's Rapport. The segments which 

were deemed relevant to the study were then subjected to an analysis of narrative 

features and recurring themes in order to answer the research questions. This 

study found that the news broadcasters showed a tendency to avoid highlighting 

the participants' religious identity, except for when it came to the subject of reli-

gious extremism and terrorism. Whenever a segment featured groups that were 

classified as radical, militant Islamists, such as ISIS or Boko Haram, their reli-

gious affiliations as Muslims were highlighted, whereas every other participant in 

the segments were referred to by national or ethnic classifications, such as “Iraqi” 

or “Yazidi”. Furthermore, only the newscasters themselves were reserved the priv-

ilege of designating actors as Muslim or Kurd etc., not the participants in ques-

tion. While these findings give interesting insights into how Swedish media 

chooses to employ religious denominations in their news narratives, there still re-

mains much to investigate, as regards to why the media portrayal of Islam and 

Muslims functions the way it does. Further research on the underlying factors be-

hind the construction of these narrative tendencies, as well as studies that encom-

pass a larger data selection, are required. Furthermore, future studies on how these 

new media messages contribute to a joint societal narrative and world perception 

could prove to be very illuminating and a good complement to the research field. 

 

Key words: Muslimer, Islam, TV-nyheter, narrativanalys, medieforskning, relig-

ionssociologi  
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

Det sägs ofta att Sverige är ett ”sekulärt land” och även om denna benämning kan 

problematiseras och ifrågasättas så kvarstår det faktum att en relativt liten del av 

Sveriges befolkning regelbundet deltar i organiserad religionsutövning i kyrkor, 

moskéer, tempel och dylikt. Därmed följer då frågan varifrån svenskar som inte 

har kontakt med dessa samfund får sin kunskap om religion och de olika former 

som den tar sig i uttryck i världen. Rimligtvis skulle nog svenska skolan utses den 

huvudsakliga informationsgivaren i detta fall. Dock finns det ytterligare en grund-

läggande källa till information och kunskap om religion i samhället – nyhetsme-

dier. Studier har nämligen visat att svenska skolungdomar kommer i kontakt med 

religion till stor del genom nyhetsmedier. Detta ger undersökningar om hur medier 

porträtterar religion dels ett allmänt forskningsvärde och dels ett didaktiskt värde, 

då det är viktigt för lärare att veta om de övriga informationskällorna som deras 

elever har förutom den egna undervisningen (se exempelvis Sjöborg, 2012. och 

Lövheim, 2012.). 

 

Denna studie är en del av ett större forskningsprojekt som leddes av Marta Axner 

på beställning av Diskrimineringsombudsmannen 2014 (Axner, 2015). Forsk-

ningsprojektets syfte var att undersöka den svenska mediebilden av muslimer och 

islam för att analysera huruvida det förekommer möjlig diskriminering av dessa i 

svenska nyheter. Projektet avsåg att undersöka både tidnings- och TV-nyheter, 

varpå denna och en till C-uppsats (Dynevall & Sundh, 2014) bidrog med material-

insamling och primär kodning av detta. Detta material stod sedan även som 

material för respektive studie, där Dynevall och Sundhs studie behandlade tid-

ningsnyheter och denna studie undersökte TV-nyheter. Alla tre studier delar därför 

likheter i både syfte och materialinsamlingsmetod, men skiljer sig ändå tillräckligt 

i specialisering och analysmetod för att kunna ge separata bidrag till forsknings-

fältet. Materialinsamlingsmetoden kommer vidare att redovisas för i kapitel 1.5 

Material nedan. 

 

Forskare såsom Christopher Flood och Alexa Robertson hävdar att nyhetsrappor-

tering kan ses som en medial produkt som är framställd och producerad med sär-

skilda syften i åtanke (Flood, 2012; Robertson, 2005.). Vidare menar litteraturve-

taren Edward Said att religiösa grupper från det som ibland benämns som Orien-

ten, däribland muslimer, har historiskt framställts av västeuropeiska medier på ett 

”exotifierande” och essentiellt missvisande sätt (Said, 1997). Detta kan ses som 

särskilt relevant idag, då världsaktuella händelser, såsom IS krigskampanjer i Sy-

rien och Irak, har gett ett stort medieintresse för rapportering från just sådana reg-

ioner.  

 



 5 

På senare tid har dessutom världsomvälvande händelser, såsom terrorattentatet 

den 11 september 2001 skapat ett starkt intresse för forskning om hur muslimer 

porträtteras och representeras i västerländska samhällen (se Flood, 2012; Ghersetti 

& Levin, 2002; Nord & Strömbäck, 2002.). Om nyheterna porträtterar muslimer i 

sina inslag ofördelaktigt eller endast genom terrorhandlingar där förövarna identi-

fierar sig som muslimer så föreligger det risk att denna bild kan bidra till en all-

män uppfattning om muslimer som grupp. I värsta fall kan en sådan bild bidra till 

diskriminerings- och/eller konfliktsituationer där muslimer pekas ut endast på 

grund av sin religiösa tillhörighet. Flood antyder dessutom i sin bok Islam, Secu-

rity and Television News (2012) att nationsspecifika mediediskurser kan bidra till 

diskriminerande diskurser i det övriga samhället.  

1.1. Syfte och mål 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att identifiera hur svenska TV-

nyheter framställer och porträtterar muslimer och islam, dels för att det finns ett 

stort allmänt forskningsvärde i denna sorts studie men även för att denna kunskap 

kan vara till hjälp för framtida religionskunskapslärare. Med utgångspunkt i tan-

ken att olika nationer har olika nationsspecifika sätt att porträttera muslimer och 

islam i sina nyhetsmedier (se t.ex. Flood, 2012), kommer denna studie att under-

söka tematik och återkommande tendenser i just svenska nyhetsmedier. Fokus för 

denna studie kommer att vara svenska TV-nyheter och hur dessa inslags narrativ 

identifierar, porträtterar och talar om muslimer och islam. Mitt mål är att belysa 

återkommande tendenser och teman i TV-nyheternas narrativa uppbyggnad för att 

till visa hur just dessa svenska nyhetsmedier konstruerar sin återgivning av mus-

limer och islam. 

1.2. Frågeställning 

Frågeställningen som ligger till grund för denna uppsats har dels utformats med 

inspiration från tidigare forskningsresultat (t.ex. Axner, 2015; Flood, 2012; Gher-

setti & Levin, 2002; Nord & Strömbäck, 2002.) och har även sedan anpassats till 

just mitt material, för att på bästa sätt kunna svara mot uppsatsens övergripande 

mål och syfte. De svenska forskningsrapporterna (Ghersetti & Levin; Nord & 

Strömbäck) fann att det kunde återfinnas en viss diskrepans mellan ljud- och 

bildmaterialet i TV-nyhetsinslag, där exempelvis ljudmaterialet kunde bestå av en 

relativt neutral berättar-röst medan bildmaterialet var av mer dramatisk natur 

(Ghersetti & Levin; Nord & Strömbäck). Därför är det nödvändigt för denna stu-

die att beakta relationen mellan ljud- och bildmaterialet i materialurvalet. Utifrån 

detta har frågeställningen för denna studie formulerats med tre huvudfrågor, där 

huvudfråga 1 innehåller fyra underfrågor: 
 

1. Hur porträtteras muslimer och islam i SVT och TV4? 

1.1 – Vilka aktörer i inslagen identifieras som ”muslimer”? 

1.2 – Görs denna identifiering av aktörerna själva eller av nyhetsproducenterna? 

1.3 – Vilka roller innehar de benämnda muslimerna i inslagen? 

1.4 – Finns det några återkommande tendenser eller teman i porträtteringen? 
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2. Finns det någon diskrepans mellan berättar-röstens återgivelser och bild-

materialet som presenteras i inslagen? 

3. Hur kan tendenser i den svenska medieporträtteringen av muslimer och 

islam förstås utifrån Floods teorier om medieproduktion? 

 

1.3. Avgränsning 

Denna studie avser inte att ge några generella svar på hur svenska nyhetsmedier 

porträtterar muslimer och islam, dels på grund av materialets endast utgörs av TV-

nyheter från två nyhetskanaler, samt att materialet är begränsat till endast sju da-

gar per kanal, utspridda över endast två månader. Däremot kommer det kunna av-

göras om det analyserade materialet kan anses bidra till en diskurs om islam och 

muslimer och huruvida denna kan anses vara diskriminerande eller inte. Materi-

alets relativt begränsade omfång kan därmed ses som en brist, men tanken är att 

kvalitativt analysera hur ämnena ”muslimer/islam” behandlas och porträtteras un-

der en tidsspecifik kontext. Detta kan ge djupare insikter om just denna porträtte-

ring än en rent kvantitativ ansats skulle kunna ge och kan dessutom belysa ten-

denser i medieproduktion i stort för framtida studier. Undersökningen avser heller 

inte svara på hur de mediebilder som produceras faktiskt påverkar TV-tittarnas 

världsuppfattning eller bild på muslimer/islam, då denna studie inte omfattar re-

ceptionsstudier. 

1.4. Forskningsgenomgång 

Forskningsgenomgången för detta projekt började med två huvudsakliga databas-

undersökningar i LIBRIS, en gemensam databas för svenska bibliotek och deras 

utbud, och DIVA, Uppsala Universitets egen online-samling av akademiska publi-

kationer.  Sökorden som användes i de grundläggande sökningarna var olika kom-

binationer av ”Muslim”, ”Islam”, ”Media”, ”News”, ”Nyheter” och ”TV”. Det jag 

väljer att presentera här är de studier som dessa sökningar gav upphov till och som 

kan anses vara av direkt relevans för detta arbete. 
 

Litteraturvetaren Edward W. Said skrev 1978 första utgåvan av Orientalism, en 

bok som har gjort honom till kanske ett av de mest välkända namnen inom forsk-

ningen kring systematisk diskriminering av muslimer. Said menar i detta verk att 

”västvärlden” genom historien har använt dig av en, i grunden, missrepresentativ 

och diskriminerande diskurstradition i sin porträttering av element från det han 

kallar Orienten (Said, 1997). Denna diskurs har i huvudsak förts av tongivande 

”orientalister” från Storbritannien, Frankrike och USA, men har, enligt Said, 

anammats av hela västvärldens världsuppfattning. Dessa porträtteringar visar 

människor och kulturella element från Orienten, där muslimer och islam mycket 

ofta återfinns, som exotiska och mystiska, drivna av emotionella och irrationella 

motivationer. Said menar att denna framställning syftar till ett större självidentifie-

rande projekt hos huvudsakligen västeuropéer och nordamerikaner i skapandet av 

ett kontrasterande ”Vi och De”. ”Vi”, enligt Said, refererar till den rationella och 

logiska vita europeiska mannen, som måste anstränga sig för att förstå 

”…muslimernas aversion mot en rationell tankeprocess…”  (Ibid., s.195–196). 
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Detta identitetsskapande projekt framställer ”oss” och ”dem” som kontrasterande 

motpoler, där varje identitetsmarkör har någon form av motpol i den andra sidan, 

varpå representationerna blir naturligt skeva och vinklade. Enligt Said har denna 

diskurs pågått så pass länge att den är ett omedvetet element i så gott som alla 

former av medial diskurs gällande muslimer och att den lever kvar och formar 

västvärldens självuppfattning och världsbild än idag.  

 

I ett lite mer nutida bidrag till forskningen om medierepresentation av muslimer 

och islam motsäger Christopher Flood och hans medarbetare Saids teori om en 

allmänt styrande anti-muslimsk diskurs som den huvudsakliga påverkansfaktorn i 

europeisk medieframställning. Flood och hans medarbetare genomförde en myck-

et omfattande datainsamling av tre TV-kanalers nyhetssändningar om islam och 

muslimer. Dessa nyhetssändningar samlades in över en icke sammanhängande 

tidsperiod om 24 månaders från tidpunkten för terroristattentatet mot World Trade 

Center 2001 fram till rapporteringen om Usama bin Ladens död 2011 (Flood, 

2012. s. 2). Sändningarna samlades in från tre nyhetsstationer som ansågs vara 

tongivande för de tre ländernas respektive nyhetsproduktion och hade rimligtvis 

jämförbar position i deras respektive samhällen. Dessa nyhetskanaler bestod av 

Storbritanniens Ten O’Clock News (BBC1), Frankrikes Journal de Vingt Heurs 

(France 2) samt Rysslands Vremia (Channel 1). I sin bearbetning av materialet 

fann Flood att det förekom fall av diskriminerande porträttering av muslimer och 

att denna sorts inslag kan tänkas bidra till en allmänt negativ diskurs om muslimer 

och islam i de samhällen som de sändes. Däremot förkastar Flood teorin om att 

dessa framställningar kom till utifrån en allmänt övergripande orientalistisk själv-

uppfattning, utan han identifierade istället en mängd olika konstant föränderliga 

påverkansfaktorer som formar medieproduktionen i olika länder. Flood konstate-

rar vidare att deras forskning bygger på och försöker problematisera samt fördjupa 

redan befintliga teorier om en systematiskt diskriminerande mediediskurs i ”väst” 

om muslimer och islam (Flood, s. 1). Författarna håller med om att nyhetsmedier 

inte kan frikännas från att bidra till diskurser som säkerligen kan ge upphov till 

hatiska och främlingsfientliga sympatier, men vill tydligt poängtera att processen 

för medieproduktion är mycket mer komplicerad och dynamisk än ett rent statiskt 

vidhållande av diskriminerande uppfattningar av islam och muslimer. TV-bolagen 

som står för dessa nyhetssändningar, menar Flood et. al, befinner sig ofta i en ba-

lansgång mellan olika värderingar och riktlinjer givna till dem av bland annat bo-

lagets egna etiska riktlinjer, värdstatens rekommendationer, eventuella gransk-

ningsorgans förmaningar samt nationella och transnationella meningsflöden, dis-

kurser och värderingar som verkar i världen där medieproduktionen tar plats 

(Ibid., s. 1). Dessa flöden är i konstant förändring och ömsesidig påverkan av 

varandra vilket, tillsammans med alla olika aktörers intressen som bolagen försö-

ker tillgodose, leder till att den slutgiltiga medieprodukten snarare är skapad av 

flertalet olika föränderliga diskurser och värderingar. Det är vidare av särskilt in-

tresse för denna studie att alla tre länder dessutom visade tendenser (med varie-

rande tydlighet) till att försöka undvika en ihållande, diskriminerande porträttering 

av muslimer. Dessa tendenser kunde Flood koppla till bl.a. de respektive regering-

arnas olika utrikes- och invandringspolicyer (Ibid.).  

 

På den svenska sidan av forskningsfältet verkar den största delen av undersök-

ningar om muslimer medieporträttering ha skett i efterdyningarna av terrorattenta-

tet den elfte september, exempelvis Ghersetti och Levins Muslimer och islam i 
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svenska nyhetsmedier från 2002. I denna rapport analyserar Ghersetti och Levin 

både tv-, radio- och tidningsnyheter om 9/11-attentatet och hur muslimer och 

islam framställdes och i vilken mån dessa element kopplades till attentatet. Under-

sökningen utfördes på begäran av Integrationsverket och motiverades genom att 

det bland annat ”befarades att den 11 september kunde leda till negativa reaktion-

er, som på olika sätt projicerade stigmatiserande bilder över alla personer med 

muslimsk bakgrund bosatta i Sverige.” (Ghersetti & Levin, 2002. s. 4). Studien 

kunde urskilja flera problematiska teman gällande den mediala framställningen av 

islam och muslimer, utav vilka ett par stycken kan relateras till denna studie. 

Ghersetti och Levin samlar dessa teman i olika kategorier, varav fem stycken är av 

särskilt intresse för denna uppsats.  

 

• ”Muslimska länder buntas ihop” 

• ”Muslimer är obildade och känslosamma” 

• “Starkt troende muslimer är farliga” 

• “Världen polariseras – väst är bra” 

• “Muslimska attribut mystifieras” 

 (Ghersetti & Levin, 2002. s. 19 – 24.) 

 

En annan tongivande svensk studies om återfanns var Nord och Strömbäcks Tio 

dagar som skakade världen från 2002. Denna studie undersökte, liksom Ghersetti 

och Levin, mediers rapportering om terror och förlängde sitt material till att även 

inkludera rapporteringen kring det efterföljande Afghanistankriget 2001 och 

framåt, och fokuserade på tidnings- och TV–nyheter (Nord & Strömbäck, 2002. s. 

6). Studien fann att medieproducenter var olika tydliga med redovisningen av sina 

informationskällor och stundom skulle kunna anklagas för att vissa nyhetsinslag 

skulle kunna ses som rena spekulationer, snarare än slutsatser utifrån säkra källor 

(Nord & Strömbäck. s. 168). Generellt sett återfanns inget klart mönster för denna 

tendens utan: 

 

” In some cases, occurrence of speculation was greater in the evening tabloids 

than in the morning papers and greater in TV4's Nyheterna than in public service 

TV news, but in other cases the pattern was the opposite” 

(Ibid., s. 168). 

 

Även om studien fann att stereotypiserande bilder av muslimer kunde återfinnas i 

materialet så drogs ändå slutsatsen att en övergripande diskriminerande diskurs 

mot muslimer i svenska nyhetsmedier inte kunde fastslås.   

 

I en av de mest nutidsaktuella forskningsrapporterna undersökte Axner (2015) ny-

hetsmediers representationer av muslimer under vintern 2014–2015. Undersök-

ningen tog formen av två delstudier, där den första bestod av en innehållsanalys av 

nyhetstidningar och TV-sändningar, till vilken bl.a. denna uppsats bidrog med 

materialinsamling och primär kodning av TV-materialet (Axner, s.34). Den andra 

delen av undersökningen tog formen av en intervjustudie med redaktörer från 

vissa av nyhetsproducenterna som representerades i materialet. Studien syftade till 

att ”…identify patterns of how Muslims are represented in relation to different 

types of articles and themes” (Ibid., s. 8). Resultaten av innehållsanalysen fann att 

majoriteten av representationerna av muslimer relaterade till någon form av rap-

portering av ”våld, hot eller spänningar i samhället” (Ibid., s. 59). Utifrån detta 



 9 

drar Axner slutsatsen att stereotypa representationer av muslimer ”i högsta grad 

är närvarande i svenska nyheter” (Ibid., s. 60). Intressant nog fann Axner i denna 

analys att i de rapporter som berörde inbördeskrigen i Syrien och Irak var det en-

bart förövarna som benämndes som ”muslimer”, medan offren i konflikten endast 

benämndes som ”civila” eller ”lokalbefolkning”. Resultatet av intervjustudien var 

att nyhetsredaktörer är medvetna om en negativ trend i mediebilden av muslimer 

och att de ser det som problematiskt, samtidigt som de är osäkra på exakt hur 

denna porträttering bör bemötas på bästa sätt. 

 

Ytterligare en studie som undersökte denna tidsperiod var det andra forskningsar-

bete som bidrog med materialinsamling och kodning till Axners undersökning; 

Dynevall och Sundhs Olika källor, samma islam? (2015). Denna studie fokuse-

rade på tidningsnyheter och genomfördes utifrån samma urvalskriterier som Ax-

ner, med nyhetsartiklar från slumpmässigt valda dagar över sju veckor i oktober 

och november 2014. Studien hade även som mål att undersöka svenska läromedel 

i vilka muslimer porträtteras och ställa dessa i relation till nyhetsporträtteringen 

för att kunna belysa eventuella utmaningar som framtida religionskunskapslärare 

kan behöva ta ställning till. Studien baseras till viss del på Saids teori om oriental-

ism men försöker även att fördjupa analysen genom exempelvis frågeställningar 

som berör kön på de benämnda muslimska aktörerna i artiklarna. Även denna stu-

die fann att majoriteten av porträtteringarna av muslimer i nyheterna relaterar till 

våldshandlingar och rapporteringar från utländska militära insatser i bl.a. Syrien 

och Irak. Dock kunde Dynevall och Sundh identifiera en tydlig motpol till denna 

sorts negativa porträttering av muslimer i form av rapportering om svenska mus-

limer och islam i Sverige (Dynevall & Sundh, 2015. s. 41). I dessa artiklar fann 

Dynevall och Sundh att de svenska muslimerna själva tenderar att vara subjekten, 

dels i att de ges en röst att definiera sig själva och dels i att de ges en mer utvidgad 

identitet än endast ”muslim”, exempelvis genom att aktörerna ges en könsidentitet 

förutom den religiösa (Ibid., s. 41). Däremot är denna sorts artiklar i så pass klar 

minoritet att helhetsbilden dock alltjämt förblir att det förekommer ofördelaktig 

representation av muslimer och orientalistiska inslag i svenska tidningsnyheter. 

Detta resultat svarar till del även mot Axners slutsatser. Liknande tendenser kunde 

även återfinnas i porträtteringen av muslimer i vissa läromedel, där den personliga 

och subjektsrelaterade presentationen av muslimer överskuggades av orientalist-

iska tendenser i porträtteringen (Ibid., s. 43). Utifrån dessa resultat skriver därför 

Dynevall och Sundh att framtida religionskunskapslärare bör reflektera över vik-

ten av lära ut källkritik som en del av undervisningen om religioners framställning 

i medier.  

 

Sammanfattningsvis visar denna forskningsöversikt att medier är ett komplicerat 

studiematerial som har studerats över en relativt lång tid. Både utländsk och 

svensk forskning visar att det har förekommit och fortfarande förekommer tydliga 

tendenser till stereotypa porträtteringar av muslimer och islam i olika former av 

västerländska medier. Såväl Flood som Axner och Dynevall och Sundh fann dock 

tendenser hos medieproducenter att försöka bemöta den övergripande negativa 

framställningen av muslimer i nyheter. I min studie kommer jag att ta dessa tidi-

gare forskningsresultat i beaktning och till viss del försöka analysera hur dessa 

kan kopplas till mina resultat. Dock är det viktigt att jag ändå förhåller mig så 

neutral som möjligt så att jag inte utgår från att min studie kommer finna liknande 

resultat som forskarna ovan, vilket skulle kunna leda till att jag omedvetet försö-
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ker anpassa min studie efter tidigare resultat. Förhoppningen är att denna uppsats 

kan ses som ett bidrag till det aktuella forskningsfältet, i och med att mitt material 

skiljer sig från exempelvis Dynevall och Sundhs. Där Dynevall och Sundh fokuse-

rade på tidningsmedier kommer denna studie inrikta sig på TV-nyheter; två väl-

digt olika mediegenrer. Vidare har en majoritet av de tidigare forskningsprojekten 

ovan ha anlagt någon form av innehållsanalys på sitt material, varpå jag hoppas att 

just den narrativanalytiska ansats som jag avser anlägga i denna studie (se kapitel 

3 Metod) kan bringa ett nytt perspektiv till forskningsläget. Ett sådant bidrag 

skulle kunna vara en djupare förståelse för hur aktörskap och roller skapas i ny-

heters narrativa struktur.  

1.5. Material 

Denna uppsats empiriska material består av insamlade nyhetssändningar från 

klockan 22.00-sändningen av Rapport i SVT1 och klockan 19.00-sändningen av 

TV4-nyheterna. För att få ett omfattande men ändå överskådligt material samt att 

säkerställa att materialet inte dominerades av en enda stor nyhetshändelse, valdes 

sju dagar slumpmässigt ut över veckorna 40-46 2014, en så kallad ”konstruerad” 

vecka, enligt samma devis som Axner och Dynevall och Sundh (Axner, 2015; Dy-

nevall & Sundh, 2015). Detta säkerställde att materialet inte blev för omfattande 

för en analys på denna nivå samtidigt som det omfattar en bredare tidsrymd. Syf-

tet med att välja olika veckodagar var att följa den variation som kan återfinnas i 

en hel veckas nyhetsproduktion, vilket därmed säkerställer ett brett och nyanserat 

grundmaterial. Tiderna på sändningen valdes då de båda är de sista sändningarna 

på dagen för respektive program och säkerställer därmed att detta är det slutgiltiga 

formatet för den dagens nyhetsrapporteringar, då ny information kan ha inkommit 

under dagen. 

 

Då mitt material består av både ljud och bild, kommer detta att behöva återspeglas 

i metoden och den initiala bearbetningen av materialet (se kapitel 3). TV-nyheters 

användande av både ljud och bild i sina inslag kommer behöva beaktas genomgå-

ende i undersökningen, då dessa komponenter kan ses som både sina egna narrativ 

och delar av det övergripande ”huvudnarrativet” i ett inslag. 

 

Gällande eventuella skillnader mellan själva kanalerna, då SVT är en public ser-

vice-kanal och TV4 är privatägd kan det antas att nyhetsproduktionen kan komma 

att se annorlunda ut i respektive kanal. En efterforskning i respektive kanals sänd-

ningspolicyer gällande nyhetsproduktion visade dock att båda stationerna omfattas 

av samma övergripande styrdokument, nämligen radio och tv-lagen 5 kap 1§:  

 

“En leverantör av medietjänster som tillhandahåller tv-sändning, beställ-tv eller sökbar text-tv 

ska se till att programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grun-

didéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och vär-

dighet.”  

Radio- och tv-lagen (SFS 2010:696) 
 

Bearbetningen och analysen av materialet kommer behöva belysa huruvida tyd-

liga skillnader mellan dessa mediebolags nyhetsporträttering kunde påvisas och 

om detta då kan härledas till skillnader i bolagens struktur och mål.  
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Kapitel 2 Teori 

2 Teori 

 

En återkommande trend som märktes i min forskningsöversikt var att flertalet 

undersökningar som analyserar mediers porträttering av muslimer antingen var 

grundade i eller har inspirerats av Saids teorier om orientalism. För att undvika att 

endast repetera tidigare forskningsansatser och istället försöka bidra med något 

nytt till forskningsfältet valde jag att vända mig till en teori om medieproduktion 

framlyft av Christopher Flood et. al i boken Islam, Security and Television News 

från 2012.   

 

Flood konstaterar inledningsvis att en av utgångspunkterna för hans forskning är 

just bl.a. Saids teorier om en övergripande ”västvärlds-diskurs”, men att forsk-

ningen försöker problematisera samt fördjupa redan befintliga teorier om en sys-

tematiskt diskriminerande mediediskurs i ”väst” om muslimer och islam (Flood, 

2012, s. 1). Flood förnekar förvisso inte att strukturell diskriminering förekommer 

i medier, men han motsätter sig tanken om en allestädes närvarande orientalism-

diskurs som den huvudsakliga källan för ofördelaktig representation av muslimer i 

europeiska medier. Flood genomförde en jämförande studie av tre olika länders 

(Storbritannien, Frankrike och Ryssland) porträtteringar av islam och muslimer i 

TV-nyheter under åren som följde USA:s utropande av ”kriget mot terrorismen”. 

Utifrån resultaten av denna studie drar Flood slutsatsen att nyhetsmedier inte kan 

frikännas från att bidra till diskurser som kan ge upphov till hatiska och främlings-

fientliga sympatier, men vill poängtera att processen för medieproduktion är mer 

komplicerad och dynamisk än ett rent statiskt vidhållande av diskriminerande 

uppfattningar av islam och muslimer. Flood menar alltså att medieproduktionen i 

respektive land visar på en mer nations-specifik kontext än vad en övergripande 

”västlig” orientalism-diskurs skulle kunna bidra till. 

 

Flood hävdar att användandet av en mediediskurs som länkar islam och muslimer 

till ett potentiellt hot mot nationell säkerhet är en genomgående trend i europeisk 

medieproduktion, något som var särskilt framträdande vid tidpunkten för Floods 

studie. Denna process, som han benämner ”the securitization of European public 

discourse” (Flood s.1), är, enligt Flood, en av de mest övergripande bidragande 

faktorerna till hur muslimer och islam kan komma att porträtteras. Ju mer en stat 

och medieproducent tillsammans är benägna att använda sig av en diskurs som 

kopplar islam till potentiella hot mot nationen, desto mer troligt är det att den 

övergripande medieproduktionen kommer porträttera muslimer och islam på ett 

stereotypiserande och negativt sätt. Dock understryks det återkommande genom 

hela boken att denna securitization-diskurs både ser olika ut, används på olika sätt 

och lyfts fram med olika syften, beroende på vilket land det är som anlägger den 

(Ibid., s. 3). Exempelvis kan denna diskurs användas för att både stödja och kriti-

sera den egna statens beslut att delta i ett krig som över tiden blev mer och mer 
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impopulärt hos både opinionsbildare och folket (vilket var fallet för Storbritanni-

ens BBC1, Ibid., s. 26–29, 77–78).  

 

En möjlig svaghet med Floods teori är att den inriktar sig specifikt på mediepro-

duktion kopplat till internationella krigshändelser. Efter en genomgång av mitt 

material framkom det dock att majoriteten av den svenska nyhetsrapporteringen 

handlar om Islamiska Statens krigskampanjer i Syrien och Irak, varpå jag anser att 

det fördjupande perspektiv som Floods teoribildning bidrar med är mycket rele-

vant för min uppsats. Detta perspektiv består främst i en jämförande analys av de 

olika faktorer som Flood menar har en stor påverkan på medieproduktionen i olika 

länder. Dessa faktorer kommer redovisas för i stycket nedan. 

 

Flood skriver i inledningen till sin bok om de huvudsakliga likheter och skillnader 

som återfanns hos länderna som undersöktes, dvs Storbritannien, Frankrike och 

Ryssland (Ibid., s.8–9). Dessa skillnader och likheter berör olika kännetecken 

inom de respektive nationernas historia och politiska värderingar som formar dem 

och deras handlingar. Dessa egenskaper hos respektive nationer återkommer han 

sedan till genomgående genom boken i formen av jämförande kriterier som han 

anser är särskilt bidragande faktorer till respektive nations medieproduktion. Efter 

att ha läst igenom dem har jag gjort en tematisk uppdelning av dessa faktorer för 

att underlätta senare jämförelser med mitt eget material i senare kapitel. Inled-

ningsvis beskriver Flood vikten av ländernas skilda historiska bakgrund, i form av 

deras respektive muslimska minoriteter och post-koloniala arv, med en önskan att 

bibehålla goda relationer med forna kolonier och övriga områden med muslimska 

majoritetsbefolkningar. Denna historiska bakgrund relaterar också till nationernas 

historiska erfarenhet av islamistiskt motiverade terror-angrepp. Vidare talar också 

Flood om de olika ländernas immigrations- och integrationspolitiska värderingar, 

vilket till viss del spiller över i den historiska bakgrunden med hänvisningar till 

respektive länders historiska och nuvarande invandringsströmningar. Dessa in-

vandringsströmningar inkluderade oundvikligen delar av den muslimska diaspo-

ran som respektive land har historiska och politiska band till. Flood fann att re-

spektive nation var tvungen att beakta denna invandringspolitiska verklighet, i 

önskan att bibehålla social kohesion mellan grupper i det egna samhället. Den 

mångkulturella och mångreligiösa sammansättning som alla tre nationerna i sina 

respektive former bestod av jämfördes således återkommande av Flood för att be-

lysa särskilda tendenser i medieporträtteringen av muslimer. De sista påverkans-

faktorerna som Flood vill belysa relaterar till de olika ländernas skilda nutidspoli-

tiska ställning i relation till det dåvarande internationella, utrikespolitiska spelfäl-

tet. Detta relaterade vid tidpunkten för Floods studie särskilt till de tre nationernas 

separata ställning till och involvering i det ”globala kriget mot terrorismen”, där 

USA och Storbritannien figurerade som de huvudsakliga stormakterna som ledde 

detta projekt. Denna världsomvälvande utrikespolitiska aktion polariserade till 

viss del det politiska spektrumet i de som ställde sig mot eller för, vilket Flood 

fann spår av i respektive lands nyhetsproduktion.  

Flood presenterar dessutom återkommande en övergripande faktor som inverkar 

på alla de övriga påverkansfaktorerna och detta har att göra med respektive me-

dieproducents relation till staten. I jämförelsen mellan Storbritanniens BBC1 och 

Rysslands Channel 1 blir denna faktor särskilt tydlig. Där BBC 1 ibland kunde 

svänga mellan att ömsom stödja sin regerings beslut i vissa frågor och ömsom 

vara en av dess starkaste kritiker, visade Channel 1 istället på en tydlig underord-
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nad position till den ryska statens rekommendationer och riktlinjer för offentligt 

stöd av den egna statens agerande. Det Flood visar med detta är att beroende på 

hur mediebolagets relation till den egna staten ser ut kan detta återspeglas i nästan 

alla de övriga påverkansfaktorerna, då majoriteten av dem innehåller ett visst mått 

av politiska värderingar. 

 

Utöver Floods teoribildning vilar också denna studie på grundantagandet att en 

analys av dessa ”medieprodukter” kan säga oss något om både bolaget som pro-

ducerade dem samt samhället inom vilket dessa bolag verkar. Alexa Robertson 

skriver i Textens Mening och Makt (2005) att det är genom att konstruera mer eller 

mindre sammanhängande narrativer av alla händelser och all den information 

som individer försöker begripliggöra och förstå sig på den ibland skrämmande 

och kaotiska värld vi lever i (Robertson, s. 220–221). Vidare menar Robertson att 

denna “narrativisering” av information sker automatiskt för människor och är så-

pass central för vårt konstruerande av världsuppfattning och självidentitet, både på 

individ- och samhällsnivå, att vi snarare bör tänka på människor som “narrativa 

varelser” än som “rationella aktörer” (Ibid., s. 220). Vad Robertson menar är att vi 

människor har ett nästan instinktivt sätt att återge och uppfatta information i form 

av berättelser, eller “narrativ”, som nästan obemärkt för med sig teman om “ont” 

och “gott”, “rättvisa” och “förtryck”, “offer” och “förövare”, med mera. Det är 

genom dessa konstruerade narrativ som vi människor skapar mening och formar 

vår bild av omvärlden samt vår egen identitet i relation till denna omvärld. Som 

Robertson skriver: “[V]i strukturerar våra erfarenheter huvudsakligen genom nar-

rativer”, och dessa narrativer kan även utgöra “en grundläggande tolkningsram” 

för dessa erfarenheter (Ibid., s. 224). Att analysera dessa narrativer, menar Robert-

son, kan då ge forskare en möjlighet att urskilja de underliggande meningsskap-

ande strukturerna i ett samhälle, utifrån vilka varje enskild individ sedan också 

skapar sin världsuppfattning samt bidrar till det fortsatta narrativbyggandet. Verk-

tyget för detta urskiljande kallar Robertson för narrativanalys och kommer pre-

senteras närmare i kapitel 3.  

 

För att sammanfatta detta kapitel så kommer mitt forskningsprojekt att vila på två 

teoretiska grundantaganden gällande medieproduktion. Dels att TV-nyheter pro-

duceras i en särskild kontext och i ett särskilt sammanhang och att dessa, som 

Flood menar, måste studeras i sin egen rätt, då denna produktion påverkas av all-

deles för många situationsspecifika faktorer för att en övergripande orientalism-

diskurs ska verka rimlig. Vidare så kommer jag också att luta mig mot Robertsons 

teori om narrativanalys och hur ett visst samhälles grundantaganden kan åter-

speglas i de narrativ som skapas inom det, och hur vi som forskare kan få syn på 

dessa genom analysmetoden. 

 

2.2 Arbetsmodell 

Denna uppsats tar avstamp i Robertsons grundantagande om nyhetssändningar 

som en form av narrativ, samt att en analys av dessa narrativ kan ge insikter om 

samhället i vilket dessa skapas. Utöver detta kommer även Floods teoribildning 

om bakomliggande påverkansfaktorer som styr medieproduktion i specifika nat-

ionskontexter att anläggas som en möjlig förklaringsmodell för analysen av resul-
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taten i denna studie. Syftet är dock inte att pröva hela Floods teoribildning mot 

den svenska mediekontexten eller att jämföra mina resultat mot de mediekontexter 

som Flood presenterar i sin studie. Flood bygger nämligen sin teoribildning på en 

djupgående analys av de faktorer som han ansåg bäst förklarade formandet av 

medieporträtteringen av muslimer i de länder han undersökte. Denna analys är 

alltför omfattande för att återskapa här och alla faktorer som Flood identifierar 

som signifikanta för de respektive ländernas medieproduktion är inte direkt över-

förbara på mina resultat. Exempelvis undersökte Flood respektive lands involve-

ring i det ”globala kriget mot terrorismen”, vilket av uppenbara skäl inte kan ses 

som en relevant påverkansfaktor för svensk medieproduktion år 2014. Däremot 

kan denna faktor omformuleras till att istället relatera till Sveriges relation till de 

händelser som rapporteras om i mitt material, exempelvis stridigheterna i Syrien. 

Förhoppningen är att det djup som Floods teoribildning bidrar med till Analys-

kapitlet kan tillföra något nytt till det svenska forskningsläget, samt även inspirera 

till framtida studier som noggrannare kan applicera Floods teorier på den svenska 

mediekontexten.  

 

Flood förkastar idén om en övergripande ”västerländsk” anti-muslimsk diskurs 

skulle styra all medieproduktionen till en diskriminerande avbildning av musli-

mer. Han menar att det inte är rimligt att anta existensen av en styrande elit eller 

ett mindre antal styrande grupper som bär tillräcklig influens för att styra all me-

dieproduktion i en större region. Däremot medger han att nyheter är en produkt 

som framställs med avsikt och syfte och det är dessa avsikter och syften som han 

presenterar i huvudsak i sin bok (2012). Dessa avsikter och syften styrs av ett an-

tal påverkansfaktorer som han menar är huvudsakliga influenspunkter för medie-

porträtteringen av muslimer i de fall som han har undersökt. Beroende på hur 

dessa faktorer såg ut i respektive nyhetsbolags nation, kunde framställningen av 

muslimer och islam förknippas olika starkt med teman som ”hot mot nationens 

säkerhet”, ”extremism och terrorism” samt ”radikalisering av muslimer inom lan-

dets gränser” (Flood, s.2). För att underlätta operationaliseringen av teorin i ana-

lysen av mitt material gjorde jag en närläsning av Floods resultat och sammanfat-

tade de mest övergripande faktorer han kunde identifiera hos samtliga tre länder. 

Dessa faktorer sammanställde jag sedan i tre tematiska uppställningar som berör-

de:  

1. historisk bakgrund, såsom till exempel: 

a.) nationens historia av muslimska minoritetsbefolkning inom landets 

gränser 

b.) den postkoloniala kopplingen till regioner med muslimsk majoritetsbe-

folkning 

c.) nationens relationer med regioner med muslimsk majoritetsbefolkning 

förutom gamla kolonier 

d.) nationens erfarenhet av islamistiskt relaterade terrorangrepp 

2. immigrations- och integrationspolitiska värderingar, såsom till exempel: 

a.) de pågående invandringsströmningar till nationerna som oundvikligen 

innefattar muslimer 

b.) de respektive nationernas oro för den sociala kohesionen mellan olika 

grupper i det egna samhället 

3. nutidspolitisk ställning, såsom till exempel: 

a.) nationens respektive ställning i det internationella politiska fältet 
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b.) nationens specifika ställning till och involvering i det ”globala kriget 

mot terrorismen” 

 

I relation till punkterna 1a.) –1c.) så märkte Flood att mediebolag i länder som 

hade post-koloniala kontakter i regioner med muslimsk majoritetsbefolkning åter-

speglade denna nations intressen att hålla sig på god fot med dessa områden. Detta 

kunde leda till att mediebolagen försökte balansera negativa porträtteringar av 

muslimer med inslag där ”moderata, integrerade muslimer” gavs en röst, i försök 

att bibehålla goda kontakter och undvika fraktioner i det egna samhället (Flood, 

2012. s. 248). Denna strategi relaterar också starkt till punkt 2a.) -2b.), där de ut-

maningar som ländernas olika invandrings- och integrerings-politiska ideologier 

mötte under denna tidsperiod ställde krav på medieproducenterna. Porträtteringar 

av muslimer som ett hot mot nationen kunde ses som bidragande till försämrade 

utrikespolitiska kontakter med de gamla kolonierna, samt konflikter mellan mus-

limer och icke-muslimer inom det egna landet. Om landets regering för en invand-

ringspolicy som betonar integrering (vilket var fallet i Frankrike) eller mångkultur 

(vilket var fallet för Storbritannien), så kunde detta återspeglas i porträtteringen av 

de ”egna”, moderata muslimerna (Ibid., s. 248). Dessa porträtteringar tog sig olika 

form beroende på vilken nation som framställde dem, men ofta gavs dessa ”egna” 

muslimer en röst för att kunna identifiera sig själva och fördjupa förståelsen för de 

muslimer som utgör en del av den egna nationen.Gällande punkt 3a.) – 3b.) be-

skriver Flood att ju större intressen respektive länder hade i krigskampanjerna i 

Irak och Afghanistan under denna tidsperiod, desto större var sannolikheten för att 

”radikala muslimer” och ”extremistisk islam” skulle porträtteras som ett hot 

(Ibid., s. 265). Detta fann Flood också vara sant i situationer som berör punkt 1d.), 

dvs om länderna hade en historia av och en oro för terrorist-attentat mot nationen, 

antingen utifrån eller från radikaliserade grupper inom landets gränser (Ibid., s. 2, 

255). Som tidigare nämnt blir denna punkt något problematisk att överföra direkt 

på den svenska mediekontexten, då mitt material hämtas från en annan tidsspeci-

fik kontext än den Flood undersökte och ”det globala kriget mot terrorn” inte är 

aktuellt i mitt material. Däremot kan denna faktor överföras till de internationella 

konfliktsituationer som beskrivs i materialet, samt den mediediskurs som pågick i 

Sverige under materialinsamlingens gång. Denna diskurs uttryckte en oro för ra-

dikaliseringen av svenska muslimer och deras medföljande val att resa till Syrien 

för att slåss på IS sida (se exempelvis Hamadé, 2014.). 

 

Ovanstående faktorer kommer stå i centrum för analysen av mina resultat i Ana-

lys-kapitlet och en diskussion kommer föras kring hur dessa faktorer rimligtvis 

kan stå som en möjlig förklaringsmodell för resultaten.  
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Kapitel 3 Metod 

Narrativanlys har sin grund i tidigare metodologiska ansatser inom främst littera-

turvetenskapen, närmare bestämt formalism, s.k. New Criticism, strukturalism och 

hermeneutik. Denna spridda bakgrund kan vara en anledning till den heterogenitet 

som kan återfinnas om man jämför narrativanalytisk forskning, något som även 

Robertson vill understryka (Robertson, 2005. s. 221–224). Robertson hävdar dock 

att detta även kan ses som en styrka i metoden i sig; att den är såpass flexibel att 

den kan omformas och anpassas till just det projekt som forskaren behöver meto-

den för. För att ändå hantera denna brist på samstämmighet inom den narrativana-

lytiska sfären vill Robertson dock förespråka att forskning som studerar narrativ 

är särskilt transparent på tre punkter ofta skiljer denna sorts projekt åt. Dessa 

punkter har jag omformulerat och anpassat för att bättre kunna tillämpas på min 

undersökning. Den första av dessa punkter syftar till att belysa varför forskaren 

anser att det är lämpligt att anlägga ett narrativanalytiskt perspektiv på sitt materi-

al. Vidare bör även forskaren förklara hur hen kommer definiera ”narrativ” och 

hur dessa kommer användas eller analyseras inom studiens ramar (Ibid., s. 221). 

 

För att inledningsvis svara på varför en studie av narrativ ansågs särskilt lämplig 

för detta projekt så kommer jag återigen att hänvisa till Robertson. Robertson 

skriver nämligen att narrativanalys kan hjälpa en forskare att belysa de konvent-

ioner och återkommande tendenser i en mediegenres konventioner (Ibid., s.242–

243). Vidare menar Robertson att konventionerna bygger på mediekonsumenter-

nas förtrogenhet med dessa och att narrativanalys, till skillnad från många andra 

former av medieanalys kan ge oss insikt i hur förståelsen för dessa konventioner 

genereras. Denna metod kan då ses som mycket lämpligt för mina forskningsfrå-

gor, särskilt frågeställningarna som handlar om återkommande tendenser i nyhets-

återgivning och skapandet av roller i inslagens narrativ. Vidare består TV-

nyhetsinslag av både ljud- och bildmaterial som tillsammans hjälps åt att skapa en 

sammanhängande återgivning, varpå relationen mellan dessa två dimensioner bör 

beaktas för en nyanserad och djupgående analys. Narrativanalys har då potential 

att täcka båda delarna av materialet, då dessa kan sägas samverka i skapandet av 

ett fullständigt narrativ.  

 

För att nu svara på hur “narrativ” kommer definieras i denna studie så har inspirat-

ion hämtats från en modell framlagd av Chatman, där ett narrativ kan sägas bestå 

av två huvudkomponenter; histoire och discours (Chatman, 1987, som refererad 

till i Robertson, 2005). Histoire, eller historien, relaterar enligt denna modell till 

information om plats, aktörer och händelser, dvs den del av narrativet som svarar 

på frågorna “vad, vem/vilka, var?”. Discours, eller diskursen, relaterar vidare till 

information som svarar på frågorna “hur/på vilket sätt?”, dvs hur narrativet för-

medlas och vilka metoder som används. Dessa två komponenter, historia och dis-

kurs, kommer att ses som övergripande beståndsdelar av informationsförmedling-

en i ett specifikt nyhetsklipp, en förmedling som ges i både ljud- och bildmaterial. 

Sammanfattningsvis är det då dessa två komponenter som tillsammans utgör in-
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slagens “narrativ” och det är denna definition som kommer användas genomgå-

ende för resten av studien.  

 

Den tredje punkten handlar om ”hur” narrativen kommer användas i denna studie. 

Såväl histoire som discours kommer att analyseras för att kunna hitta tillfredsstäl-

lande svar på mina forskningsfrågor. Gällande historien kommer jag att koda varje 

klipp som väljs ut enligt en modell där ett inslag delas upp i kategorierna: 

abstract, orientering, komplicerande handling, upplösning och coda (Robertson, 

s. 230). Abstracten utgör den påannonserande sammanfattningen som studiorepor-

tern gör i början av ett inslag och som ofta markerar förflyttningen från studion till 

bildmaterialet som representerar platsen för inslaget. Orienteringen i sin tur be-

handlar information såsom tid, plats, situation och deltagare och den komplice-

rande handlingen refererar till det som har föranlett den situation som vi tar del av 

under nyhetsrapportering. Slutligen berättar upplösningen vad som till slut skedde 

och var vi lämnar nyheten innan codan för oss tillbaka till studion och program-

mets nästa inslag. 

 

För att återvända till det som Chatman benämner som discours i ett narrativ 

kommer detta ligga i särskilt fokus för min uppsats, då det är i denna komponent 

av narrativet där jag troligtvis kommer finna tydligast svar på forskningsfrågan; 

“Hur porträtteras muslimer och islam i de utvalda nyhetsformaten?”. Denna del av 

nyhetsinslagens narrativ kommer då fokuseras särskilt på, utan att för den sakens 

skull bortse från historie-aspekten som en vital del av narrativets helhet. En analys 

av inslagens histoire kommer dessutom att tydligt kunna svara på huruvida det 

finns återkommande sammanhang som muslimer och islam porträtteras inom. 

Detta blir viktigt då en snabb överblick av mitt material visade att en betydande 

andel inslag som berör muslimer och islam var kopplade till krigsrapporteringar 

av Islamiska Statens våldsamma kampanjer i Syrien och Irak. För att lyckas ana-

lysera narrativets diskurs så enkelt och effektivt som möjligt kommer jag därför 

att ställa följande frågor till samtliga inslag:  

 

▪ Vilka roller kan tilldelas de olika aktörerna i materialet? 

▪ Hur/på vilket sätt presenteras de olika aktörerna i inslagen för tittarna? 

▪ Vilka tekniker (kameravinklar/berättar-röst/för aktörerna sin egen talan 

etc.) används för att skapa relation till de olika aktörerna i inslaget? 

 

Dessa frågor syftar till att ge tydliga svar på frågeställningarna 1–2, varpå fråge-

ställning 3 kommer besvaras genom återkommande jämförelser av mina resultat 

med Floods studie i Analys-kapitlet. Nedan kommer nu slutligen att följa en ge-

nomgång över hur nyhetssändningarna initialt bearbetades för att få fram det slut-

giltiga analysmaterialet i nästkommande kapitel. Det primära materialurvalet 

gjordes enligt samma urvalsmetod som presenterades i Axner (2015), dvs en kon-

struerad vecka om sju dagar, utspridda över v. 20–46 i månaderna oktober-

november 2014 (Axner, s. 32.). Efter att dagarnas nyhetssändningar hade valts ut 

genomförde jag sedan ett urval av inslagen i programmen baserat på hur de sva-

rade på de sökord som ställdes till inslagen. För att undvika min egen förståelse 

för vem som kan anses vara eller inte vara muslim, och istället utgå från uttalade 

representationer från nyhetsbolagets sida, bestämdes att endast inslag som uttryck-

ligen nämner sökorden ”islam”, ”islamisk”, ”muslim” och/eller ”muslimsk” var 

relevanta för studien. Detta syftade till att undvika subjektiva tolkningar från mig 
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samt att urvalet som relaterar till ”islam” och/eller ”muslimer” ska kunna ses som 

relevant för den genomsnittlige TV-tittaren. Utifrån detta urval inkluderades även 

förkortningar som syftar till någon form av sökorden, vilket leder till att alla om-

nämnanden av organisationen IS kommer inkluderas som omnämnanden av 

”Islamiska Staten”. 

 

De utvalda inslagen blev sedan transkriberade och bildtolkade för att ge ett un-

derlag för analys av både ljud och bildmaterialets bidrag till inslagets narrativ. Ex-

empel på transkriberingar och bildtolkningar är bifogade i en bilaga till denna 

uppsats, vid namn Bilaga (1). Ljud och bild kan båda ge upphov till varsin egen 

analys, samtidigt som de tillsammans bidrar till det sammanhängande narrativet. 

På grund av detta kommer ljud och bildmaterialet i samtliga inslag att analyseras 

som två delar av en helhet, varpå de kommer att bearbetas var för sig men också 

analyseras utifrån deras sammanslagna effekt på narrativet som en helhet. Efter 

den slutliga urvalsprocessen återstod sammanlagt tolv inslag, sex från respektive 

kanal, av olika längd och huvudsaklig handling, vilka kodades (S) för ”SVT” och 

(T) för ”TV4” samt en efterföljande siffra för deras kronologiska sändningsord-

ning (1–6). Samtliga inslag presenteras överskådligt i en tabell i kapitlet ”Resul-

tat” och Bilaga (1) innehåller även exempel på hur inslagen kodades enligt 

histoire- och discours-modellen som presenterades ovan. 

3.2 Validitetskriterier 

Narrativanalys har kritiserats för att innehålla ett mått av “tolkning” av uttydda 

narrativer som kan vara föremål för eventuell subjektivitet. Jerome Bruner formu-

lerar det; “[D]et kan vara skillnad på vad som uttrycks i texten och vad texten kan 

tänkas mena” (Robertson, 2005. s. 254). Det är då viktigt, menar Robertson, att 

forskare försöker vara både transparent i sitt forskningsarbete och i tillämpning av 

metoder, samt att man är tydlig och övertygande med sin bevisföring och de be-

lägg hen anser sig ha för sina tolkningar och resultat (Ibid., s. 252–255). Det 

kommer alltså vara särskilt viktigt i mitt tillämpande av denna metod att jag så 

tydligt som möjligt redovisar och förklarar varför jag har tolkat materialet på ett 

visst sätt, för att i möjligaste mån försöka motverka subjektivitet. Robertson pre-

senterar med basis i Lieblich et al., (1998) fyra kvalitetskriterier för narrativanalys 

som varje forskningsprojekt bör beakta för att kunna ses som vetenskapligt tro-

värdigt och hålla god kvalitet. Dessa kriterier berör först och främst bevisens om-

fattning - dvs hur väl man redovisar de belägg man har för sina resultat och tolk-

ningar. Vidare är det viktigt att analysen är koherent och sammanhängande i sin 

redovisning samt att det kan stämma överens med rådande forskning inom samma 

fält. Sedan är det också viktigt att narrativanalytiska ansatser försöker bidra med 

insiktsfullhet i sin utformning och/eller presentation samt kännetecknas av en 

språklig sparsamhet och elegans (Lieblich et al., som refererad till i Robertson, 

2005.). Dessa fyra kriterier har således fungerat som riktlinjer genom hela ana-

lysen för att säkerställa studiens validitet. 

 

För att uppfylla ovanstående validitetskriterier kommer jag först och främst att 

genomgående redovisa mina resultat för att underbygga mina slutsatser och sträva 

efter att dessa sammanhängande ställs i relation till tidigare forskning. Gällande 
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min studies insiktsfullhet och språkliga elegans kan jag bara försäkra läsaren om 

att jag har gjort mitt bästa. 
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4. Resultat och Analys 

4.1. Resultat 

I detta kapitel kommer jag att redovisa de resultat som min undersökning har lett 

till. Tabell (1) nedan är konstruerad utifrån histoire –  modellen som presenterades 

i Metod – kapitlet. Vissa modifikationer till denna modell var nödvändiga för att 

både kunna svara på forskningsfrågorna och presentera resultaten på ett överskåd-

ligt sätt. Likaså ansågs den fullständiga analysen av historie och discours vara för 

omfattande för att kunna presenteras till fullo i uppsatsen. Urval från den fullstän-

diga transkriberingen och tillhörande histoire/discours-uppställning är istället bi-

fogat i Bilaga (1) till detta dokument. Där argument i uppsatsen direkt relaterar till 

fynden av denna analys kommer detta redovisas och presenteras tydligt i detta ka-

pitel. De huvudsakliga resultat som framträder i tabell (1) visar på att rolltilldel-

ningen av ”muslim”-”icke muslim” görs uteslutande av nyhetsproducenterna, inte 

av aktörerna själva (med viss restriktion för benämningen ”Islamiska Staten”). 

Vidare framgår det tydligt att en överhängande majoritet av rapportering som be-

rör muslimer och islam relaterar till våld-och krigsskildringar i Syrien och Irak, 

där de enda uttalat muslimska aktörerna framställs som terrorister och förövare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

Tabell (1). Huvudsakliga fynd i respektive nyhetsinslag 
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Det kanske tydligaste övergripande resultatet från denna tabell är det faktum att 

förutom ett inslag om Malala Yousafzai i SVT (S2), så är de enda aktörerna i 

samtliga nyhetsinslag som benämns som “muslimer” medlemmar i terroristorga-

nisationerna Islamiska Staten och Boko Haram, och sökorden ”muslim” och 

”islam” återfinns då i relation till någon form av konflikt. I inslaget om Malala 

identifieras hennes religiösa och nationella tillhörighet, dvs ”pakistansk muslim” i 

kontrast till hennes medpristagare Kailash, som benämns som ”indisk hindu”. 

Detta anmärks av Nobelkommitténs ordförande vara uppseendeväckande med 

tanke på Indiens och Pakistans långa historia av konflikt (Bilaga (1)). Slutsatsen 

av analysen blir att de huvudsakliga sammanhang som ”muslimer” och ”islam” 

framställs är i frågor om konflikter och våld. Analysen av inslagens discours vi-

sade också på tydliga narrativa trender i framställningen av de benämnda musli-

merna i fråga om rolltilldelningen offer vs förövare. Detta mönster återfanns i sju 

av de nio inslag som berörde IS (S3, S5, T1, T2, T3, T4 och T6) och då ställdes IS 

i rollen som förövare eller möjlig förövare (T5) förutom den återkommande rollen 

som terrorister. Denna rolltilldelning återspeglades i såväl ljud som bild genom 

tre huvudsakliga återkommande tendenser: ordval, bildrepresentation av aktörer-

na samt den bakgrund som ges de olika aktörerna i den narrativa strukturen.  

 

Gällande ordvals-tendenserna, kunde denna dikotomi tydligt identifieras genom 

ordvalen i inslag (T2) som sändes den 10 oktober i TV4. Detta inslag återger ett 

officiellt uttalande från FN-sändebudet Staffan De Mistura som försöker uppmana 

Turkiets regering att involvera sig i kampen mot IS, som har belägrat gränsstaden 

Kobane i norra Syrien. Vilka som anses vara ”antagonister” och ”protagonister” i 

denna konflikt märks väldigt tydligt i ljudmaterialet i både inslagsreporterns och 

sändebudets ordval såsom: “massakrera” mot “skydda” och “militant extremist-

grupp” mot “kurdiska krigare” (T2). Abstracten ger oss en tidig inblick i vilken 

ställning som inslaget kommer ta; om inte Turkiet kan förmås att ”agera” så 

kommer IS att begå en ”massaker” av oskyldiga offer i och runtom Kobane. I ett 

av videoklippen i inslaget ser vi vidare De Mistura som i angelägen ton berättar: 

”Av erfarenhet vet vi vad IS är kapabla till om de tar över en stad. Vi vet hur de 

kan behandla sina offer - kvinnor, barn, minoriteter och gisslan.” (T2). Detta utta-

lande fastställer IS roll som förövare bortom allt tvivel. 

 

Den tydliga uppdelningen mellan förövare och offer kunde också märkas i respek-

tive aktörers bildrepresentationer och den bakgrundshistoria som gavs dem i nar-

rativet. En typisk tendens är att offren framställs i tydliga närbilder och till och 

med ges en röst i individuella intervjusituationer (S3, S5 och T6). Offren ges 

också en bakgrund och historia som porträtterar dem som individer i ett samman-

hang som tittarna kan relatera till. I inslag S5 från Rapport den 16 oktober (S5) 

handlar hela narrativet om den yazidiska kvinnan Rojbin, som nyligen tagit värv-

ning i organisationen YPG för att strida mot IS efter att hennes hemby attackera-

des av IS. Återgivningen av hur IS attackerade Rojbins hemby ges av inslagsre-

portern i ett förstapersons-perspektiv, med detaljer om hur hemsk upplevelsen var 

och hur hon nätt och jämnt lyckades fly. Däremot lyckades inte hennes familj fly, 

utan dog i attacken och under denna återgivelse består det huvudsakliga bild-

materialet av en intervju med Rojbin i närbild. Under intervjun blir återgivelsen 
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mycket känslosam för henne och under en del av berättelsen bryter hon ihop i tyst 

gråt och lägger ansiktet i sina händer. Sammantaget visar detta inslag hur Rojbin 

som offer för IS avspeglas i hur hon framställs i bild, samt hur hennes bakgrunds-

historia ger henne en tydlig plats i narrativet och förklarar hennes handlingar och 

beslut att ta värvning.  

 

Inslag (S5) är också ett exempel på hur bildporträtteringen av IS på ett effektfullt 

sätt framställer dessa som förövare, då de helt och hållet utelämnas från bildpor-

trättering. Genom att utelämna representation av IS-medlemmar baseras narrativet 

om IS endast på handlingar i Rojbins berättelse. Avsaknaden av representation i 

bild omöjliggör det dessutom för tittarna att kunna relatera till någon individ inom 

organisationen i fråga, och IS får figurera i bakgrunden till Rojbins historia som 

ett ”osynligt hot”. Denna ”avbildning genom att inte avbilda” skulle teoretiskt sett 

kunna väcka fler associationer och känslor än en faktisk bildrepresentation kan 

göra, då tittarnas fantasi får fylla i tomrummen. De få gånger som förövarna re-

presenteras i bild är det nästan uteslutande i större grupper av män som oftast är 

beslöjade och beväpnade (S1, S6 och T5). Denna avbildning framställer aktörerna 

som homogena grupper där ansiktena är svåra att urskilja. Offren framställs som 

individer, med känslor och värderingar som tittarna kan relatera till och känna 

medkännande för och narrativet ger alltid en förståelse för offrets bakgrund, moti-

vation och förhoppningar. Förövarna däremot framställs som en homogen, an-

siktslös grupp, vars motivationer i stort sett utelämnas. Det enda undantaget för 

detta kan ses i klipp T5 och S6, där Boko Haram ges religiösa motiveringar till 

sina handlingar i Nigeria; ”Extremistgruppen motsätter sig helt utbildning för 

kvinnor och män ska bara studera islam, heter det. Därför riktas våldet mot lan-

dets skolor.”(T5). Vidare, i inslag som dessa, där ljudmaterialet i huvudsak består 

av inslagsreporterns förhållande sakliga berättar-röst, återfanns att ett kontraste-

rande dramatiskt bildmaterial återkommande användes. Ett exempel på detta åter-

finnes i inslag T5 där reporterns neutrala ton ackompanjeras av bilder på skadade 

människor efter bombdådet i Yobe, vilket i sin tur följs av videoklipp på förmo-

dade Boko Haram-medlemmar som jublar och dansar med vapen höjda mot skyn 

(se Bilaga (1)). 

 

Slutligen kunde ett tydligt tema urskiljas i all rapportering om IS krigskampanjer i 

Syrien, däribland rapporter från belägringen av Kobane i norra Syrien. I sju av de 

nio inslag som behandlade rapportering av IS (S3, S5, T1, T2, T3, T4 och T6), 

beskrevs den ”antagonistiska” sidan i konflikten som extremistiska muslimer och 

den ”protagonistiska” sidan som kurder. I ljudmaterialet avspeglas denna diko-

tomi i ordval såsom “massakrera” mot “skydda” (T2) och “militant extremist-

grupp” mot “kurdiska krigare” (T2). Narrativen leder därmed till att de aktörer 

som i det främsta ledet kämpade mot IS och stred för lokalbefolkningens skydd 

och frihet skulle kännas igen som “kurder”. Alltifrån peshmerga-soldater till 

svensk-kurdiska läkare, som framställdes i sympatiska roller, diskuterades inte 

utifrån sin religiösa tillhörighet i narrativet. Även organisationer som PKK och 

YPG, som berättas vara stämplade som terrorist-organisationer av turkiska och 

amerikanska myndigheter, placeras på den goda sidan i narrativet med beskriv-

ningen “kurdisk gerilla” (S5). Sammanfattningsvis kunde det alltså skönjas en 

uppställning av extrem-muslimska terrorister på ena sidan av konflikten och “kur-

der” som endast benämns med nationella eller yrkesrelaterade identitetsmarkörer, 
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såsom “irakiska kurdsoldater” (T3). Även om det är rimligt att anta att många av 

de “irakiska kurdsoldater” eller “kurdiska krigare” identifierar sig själva som mus-

limer och har religiösa motiveringar i konflikten med IS framkommer inte detta i 

de svenska nyheternas narrativ.  

4.2. Analys 

I detta kapitel kommer resultaten att analyseras utifrån teorier om medieprodukt-

ion som läggs fram i Flood (2012), enligt den tematiska sammanställningen som 

redogjordes för i kapitel 2.2. Fokus i detta kapitel kommer att ligga på hur dessa 

faktorer kan relateras till den svenska mediekontexten. 

 

Inledningsvis blir punkterna 1a.) – 1c.) något problematiska att överföra på den 

svenska kontexten, då Sverige varken har en närmelsevis lika stor muslimsk mi-

noritetsbefolkning eller relationer till regioner med muslimska majoritetsbefolk-

ning i samma utsträckning som länderna Flood undersökte. Inte heller delar Sve-

rige dessa nationers historia av invandring eller multikulturella och multireligiösa 

sammansättning. Då Sverige saknar en sådan post-kolonial historia och inte har 

haft någon större av invandring av muslimer förrän i modern tid kan det vara rim-

ligt att anta att svenska nyhetsmedier inte har anammat en liknande strategi. I re-

sultaten av min undersökning gick det inte att finna någon som helst porträttering 

av svenska muslimer som skulle kunna väga upp för den rapportering där de enda 

uttalade muslimerna i nyhetsinslagen är terrorister.  

 

Vidare skulle även de märkbara skillnaderna gällande punkt 2a.) -2b.) mellan Sve-

rige och länderna i Floods studie kunna vara en möjlig förklaring till varför inslag 

om ”de egna” muslimerna inte kunde återfinnas i den svenska mediekontexten. Ett 

lands immigrations- och integrationspolicyer återspeglar rimligtvis den immigrat-

ionspolitiska verkligheten som respektive nation befinner sig i. Då vi redan kon-

staterat att Sverige skiljer sig från länderna som undersöktes i Flood, är det även 

rimligt att anta att eventuella strategier för att bemöta immigrationsströmningar 

(punkt 2a.)) och bibehålla social kohesion (punkt 2b.)) ser annorlunda ut i Sve-

rige, såsom det ser ut idag med bland annat flyktingkrisen i Syrien. Detta skulle 

dock kunna vara en intressant jämförelsepunkt för framtida forskning, där studier 

skulle kunna undersöka huruvida det nu pågående befolkningstillskottet, i form av 

en märkbart större invandring från muslimska majoritetsområden, eventuellt leder 

till en förändring i medieporträttering av muslimer och islam. 

 

 

Gällande punkt 3a.) samt 3b.) kan dessa faktorer endast rimligtvis överföras på 

mitt material i form av nyhetsrapporteringen från Syrien och Irak, gällande IS 

samt Nigeria, gällande Boko Haram. Flood beskriver att ju större intressen respek-

tive länder hade i krigskampanjerna i Irak och Afghanistan under denna tidspe-

riod, desto större var sannolikheten för att ”radikala muslimer” och ”extremistisk 

islam” skulle porträtteras som ett hot (Ibid., s. 265). Detta fann Flood också vara 

sant i situationer som berör punkt 1d.), dvs om länderna hade en historia av och en 

oro för terrorist-attentat mot nationen, antingen utifrån eller från radikaliserade 

grupper inom landets gränser (Ibid., s. 2, 255). Utifrån denna slutsats borde då 

alltså Sveriges militära frånvaro i konflikterna i Syrien och Nigeria avspeglas i 
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materialet för min studie, likaså det faktum att Sverige i stort har varit förskonat 

extremistiskt motiverade terror-angrepp under större delen av sin historia. Dock 

kunde ändå en tydlig tendens i porträtteringen av ”muslimer som antagonister” 

återfinnas i resultaten (se kapitlet ”Resultat” ovan.), vilket i viss mån motsäger 

Floods teori. En möjlig förklaring för detta fenomen skulle kunna vara den medi-

ediskurs som cirkulerade vid denna tid, vilken behandlade svenska muslimers val 

att resa till Syrien för att slåss på IS sida (Hamadé, 2014.). 

 

Vidare understryker Flood att beroende på hur nära kopplat mediebolaget är till 

respektive stat kan detta bolag känna av starka påtryckningar att uttrycka medie-

budskap som är fördelaktiga för nationens intressen (Flood, 256). Tyvärr är denna 

punkt svår att undersöka i denna uppsats, då det ligger utanför ramarna för detta 

projekt att genomföra en utförlig undersökning av svenska statens relation till de 

nyhetsstationer som har undersökts. Inga tydliga skillnader i medieproduktionen 

kunde dock utläsas i jämförelser mellan SVT och TV4. Dock är det värt att notera 

att både TV4 och SVT säger sig vilja sträva efter en anda av opartiskhet i sin ny-

hetsrapportering, med ett gemensamt undantag när det gäller demokrati, i enlighet 

med radio och tv-lagen 5 kap 1§ (SFS 2010:696). Därigenom skulle man kunna 

föra argumentet att porträtteringen av IS och Boko Haram som antagonister kan 

vara baserad på denna sorts yttre påverkansfaktorer, då dessa organisationers ideo-

logiska grundställningar kan ses som direkt i strid med värden om demokrati som 

radio och tv-lagen, och i förlängningen svenska staten, värnar om. 

 

Sammanfattningsvis visar denna studie på flertalet olika tendenser i svenska TV-

nyheters porträttering av muslimer. För det första görs identifikationen av musli-

mer uteslutande av nyhetsproducenterna, inte av aktörerna själva. Detta svarar 

mot resultaten som presenterades i Axner (2015) och Dynevall och Sundh (2014), 

som fann liknande tendenser i de delar av deras material som relaterade till rap-

porteringar om muslimer i relation till vålds- och krigshandlingar i Syrien och 

Irak. En intressant skillnad mellan mina resultat och de i Dynevall och Sundh är 

dock att mina resultat helt saknar den ”motpol” som presenteras i form av artik-

klar där svenska muslimer och svensk islam lyfts fram (Dynevall & Sundh. s. 37). 

Denna motpol liknar den mediestrategi som Flood identifierar i enlighet med mina 

sammanfattade faktorer för medieframställning (punkt 2b. ovan). Vidare så identi-

fierades en trend inom krigsrapportering, där de enda aktörer som benämns som 

muslimer kopplas till terrorism, vilket svarar mot resultat som Axner presenterar i 

sin forskning (Axner, 2015. s. 48–50). Avslutningsvis fann även min undersökning 

en återkommande trend i att övriga aktörer i krigsrapporteringar benämndes med 

andra markörer än religiösa, såsom ”civila”, ”offer” eller ”yazidier”, vilket även 

detta svarar mot Axners resultat (Ibid., 59–60). 

4.3. Slutsatser 

Avslutningsvis kommer jag här gå igenom hur mina resultat svarade på mina frå-

geställningar. För läsarens skull återges frågeställningarna nedan. 

 

1. Hur porträtteras muslimer och islam i de utvalda nyhetsformaten? 

1.1 – Vilka aktörer i inslagen identifieras som ”muslimer”? 

1.2 – Görs denna identifiering av aktörerna själva eller av nyhetsproducenterna? 
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1.3 – Vilka roller innehar de benämnda muslimerna i inslagen? 

1.4 – Finns det några återkommande tendenser eller teman i porträtteringen? 

2. Finns det någon diskrepans mellan berättar-röstens återgivelser och bild-

materialet som presenteras i inslagen? 

3. Hur kan tendenser i den svenska medieporträtteringen av muslimer och 

islam förstås utifrån Floods teorier om medieproduktion? 

 

Den första, övergripande frågeställningen ” Hur porträtteras muslimer och islam i 

de utvalda nyhetsformaten?” kan endast besvaras genom att besvara de underfrå-

gor som byggde upp denna. Dessa återges nedan i en avspegling av formen på 

frågeställningen. 

 

1.1 – För det första visade resultatet att, förutom ett inslag om Malala Yousafzai, 

så var de enda aktörerna i inslagen som benämndes som ”muslimer” med-

lemmar av terroristorganisationerna IS och Boko Haram.  

1.2 – Vidare gjordes denna identifiering av vilka aktörer som var muslimer uteslu-

tande av nyhetsproducenterna och inte av aktörerna själva.  

1.3 – Då alla inslag som berörde IS och Boko Haram framställde dessa som narra-

tivets ”antagonister” var detta också den enda rollen som tilldelades dessa ak-

törer. I Malalas fall framställdes hon som en mycket beundransvärd person 

som har överkommit stora svårigheter och nu främst porträtteras som en 

världskänd barnrättsaktivist.  

1.4 – En av de tydligast återkommande tendenserna i återgivningen av IS- och 

Boko Haram-medlemmar var den som skedde i kontrast till inslagsnarrativens 

offer. Där offren gavs mycket utrymme i både ljud och bild att utveckla en 

bakgrundshistoria och plats i narrativet som TV-tittarna kan relatera till, repre-

senterades istället förövarna relativt lite i vare sig bild eller ljud; de få gånger 

som de återgavs i bild var detta nästan uteslutande i större grupper om beslö-

jade och beväpnade män.  

 

Gällande frågeställning 2 kunde en viss skillnad i neutralitet i inslagens ljud- och 

bildmaterial uppvisas. Diskrepansen mellan den relativt sakliga berättar-röstens 

ton och den dramatiska sorts bildmaterial som vanligen ackompanjerade denna 

var ett mycket tydligt och återkommande tema i flertalet nyhetsinslag. Detta sva-

rar mot tidigare forskning av bland annat Ghersetti och Levin (2002) samt Nord 

och Strömbäck (2002), vilket ger stöd för slutsatsen att detta är en tendens inom 

svenska TV-nyheter i stort. 

 

Frågeställning 3 besvarades främst i en återkommande jämförelse mellan materi-

alet och de länder som Flood (2012) undersökte i sin studie, varpå det fastslogs att 

Sverige skiljer sig märkbart från England, Frankrike och Ryssland gällande de på-

verkansfaktorer som redovisades i kap 2.2. Dessa skillnader mellan Sverige och 

länderna i Floods studie kan ses som en förklaring till de skillnader mellan den 

svenska medieproduktionen och de(n) som återfanns i Floods forskning. Den mest 

övergripande skillnaden som återfanns är just det faktum att Sverige inte har haft 

en särskilt betydande invandring av muslimer förrän i modern tid, om man jämför 

detta med Floods undersökningsländer. Detta faktum kan vara en stor förklaring 

till de tendenser som svenska medier uppvisar i sin porträttering av muslimer och 

islam i TV-nyheter, vilket kan bekräftas eller motsägas av framtida jämförande 
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undersökningar av medieporträttering av muslimer och islam i olika tidsperioder i 

Sverige. 
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Kapitel 5 Diskussion 

I detta kapitel kommer jag att reflektera över aspekter av min studie och vilka bi-

drag som denna undersökning kan tillföra till forskningsläget. 

 

Teoretisk reflektion 

 

Floods teoribildning visade sig vara något problematisk att applicera, då den 

grundar sig i en så omfattande databehandling som till viss del bevisar hans teser. 

Det är svårt att applicera Flood utan att försöka att återskapa hans studier och jäm-

föra alla de faktorer som han fann i sitt material med den svenska kontexten. Detta 

var givetvis inte möjligt i denna uppsats, så analysen kan ses som delvis lidande 

på grund av detta.  

 

Vidare kräver vissa av de slutsatser som Flood teoretiserar kring tydlig förankring 

i empiriska publikstudier för att bevisa hur olika medierepresentationer uppfattas 

av tittarna. Flood medger att detta är en brist med hans forskning och att studier av 

denna typ skulle kompletteras mycket väl av någon form av publikstudier, vilket 

jag även märkte under projektets gång. Det enda som går att spekulera om är hur 

medieproducenternas tendenser skulle kunna tolkas av tittarpubliken, inte hur ny-

hetsmediers porträtteringar faktiskt påverkar samhällskonsensus. En undersökning 

om möjlig diskriminering i nyheter skulle kunna göras mer eller mindre irrelevant 

om det visade sig att tittarpubliken inte påverkades av de diskriminerande tenden-

ser som återfanns. Denna sorts teorier kan inte bevisas utan konsensus-

undersökningar kring hur tittarpubliken ser muslimer och islam, även om det är 

rimligt att anta att en övergripande negativ framställning av muslimer skulle 

kunna leda till en övergripande negativ allmänuppfattning.   

 

Dock har detta teoretiska perspektiv bidragit till en djupare nyansering av hur ny-

heter formas och produceras och denna studie kan därmed ses som ett avstamp för 

framtida forskning som närmare kan undersöka de bakomliggande faktorer som 

Flood nämner. Om denna studie även kunde kompletteras av någon form av över-

gripande receptionsstudie skulle detta potentiellt kunna närma sig en mer fullstän-

dig bild av medieproduktionens fenomen. 

 

Metodologisk reflektion 

  

En brist i appliceringen av narrativanalys i detta projekt var att den ledde till en så 

stor mängd data att majoriteten var tvungen att bifogas i Bilaga (1), vilken i sin 

tur var tvungen att skäras ner ytterligare. Denna metod är heller inte helt enkel att 

direkt koppla till Floods teoribildning, då Flood använde sig av flera olika meto-

der, varav ingen av dem kunde utläsas vara en rent narrativ ansats. 

 

Dock kvarstår det att denna metod har tillåtit mig att analysera vissa tendenser i 

mediebolagens återgivning på djupet, och har lyckats svara väl på de frågeställ-
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ningar som låg till grund för studien, varpå jag anser att syfte och mål för studien 

har uppfyllts. Dessutom har resultaten som denna metod har bidragit till visat sig 

kunna svara på många liknande resultat i tidigare forskningsprojekt, varpå jag 

ändå anser att metoden i sig var lämplig för detta projekt och metodens flexibilitet 

gör den väl lämpad för fortsatta studier inom detta fält. 

 

Däremot är det då upp till framtida forskare att noga överväga hur de tänker ap-

plicera metoden och begränsa sig därefter. Denna metod är helt klart en som sva-

rar mot forskarens ambitioner, den kan ge både ett mycket djupt och brett resultat, 

men samtidigt också sluta i en nästan ohanterlig mängd data om detta inte tydligt 

begränsas av projektets syfte och frågeställning. 

 

Empirisk reflektion 

 

Det kanske mest intresseväckande resultatet som jag återfann i min undersökning 

var just den ovilja som svenska nyheter visade för användandet religiösa benäm-

ningar när det inte handlade om IS eller Boko Haram. Tendensen att återkom-

mande beskriva IS som ”muslimer” och sedan benämna övriga aktörer med andra 

sorters icke-religiösa gruppmarkörer är en intresseväckande tendens inom den 

svenska mediekontexten. Denna tendens återfanns i tidigare studier av bland an-

nat Axner (2015) och Dynevall och Sundh (2014), men utan den tendens till fram-

lyftande av en svensk islam som dessa studier återfann i tidningsmedier.  

 

Intressant var också att den skillnad i neutralitet som bl.a. Ghersetti & Levins 

forskning (2002) återfann i nyhetsmediers återgivning även kunde uppvisas i 

mina resultat. Svenska nyhetsmedier verkar uppvisa en genomgående trend där 

den narrativa berättar-rösten strävar efter en så neutral ton som möjligt, medan 

det ackompanjerande bildmaterialet kan vara av en mycket mer dramatisk natur. 

Dock var det ändå möjligt att i mitt material påvisa mer eller mindre tydliga ställ-

ningstaganden i narrativen genom analys av särskilda ordval och användandet 

(och utelämnandet) av benämningar och rolltilldelningar. Till skillnad från den 

sakliga tonen i reporterns röst visar användandet av termer som ”hjältar” (T3, S5) 

och ”terror-sekt” (T5) på en tydlig avsikt i hur dessa aktörer bör förstås. 

 

Avslutande reflektioner 

 

Utifrån dessa resultat framgår det som särskilt viktigt att framtida religionskun-

skapslärare vet om och reflekterar över hur de ska bemöta den mediebild av mus-

limer som produceras i deras egen samhällskontext. Detta blir särskilt viktigt då 

en majoritet av porträtteringarna framställer muslimer i huvudsak som terrorister. 

Om mötet med svenska muslimer dessutom inte representeras alls i TV-nyheter, 

och underrepresenteras i tidningsmedier, så föreligger det risk att unga svenskars 

begreppsbildning formas av denna porträttering. Enligt Sjöborg (2012) kan medi-

ers ”ökade närvaro” i unga svenskars liv ses som en mer och mer relevant ”socia-

lisationsagent” i nutida ungdomars möte med religion (Sjöborg. s. 124–125). 

Därmed blir det extra viktigt för lärare att reflektera över hur de kan förhålla sig 

till det faktum att massmedier numera är ett av de huvudsakliga möten med relig-

ion och tro som svenska ungdomar upplever förutom religionskunskapsundervis-

ningen i skolan. Förhoppningsvis kan denna undersökning och eventuella fram-

tida studier av medieporträttering bidra till framtida religionskunskapslärares för-
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ståelse för de faktorer som ligger bakom specifika trender i återgivningen av reli-

giösa element och grupper. Genom denna djupare förståelse kan lärarna därmed 

överväga hur de exempelvis kan inkludera både mediala framställningar av relig-

ion och undervisning i ett mediekritiskt förhållningssätt i den vidare religionskun-

skapsundervisningen, något som även rekommenderades av Dynevall och Sundh 

(2014). Detta skulle förhoppningsvis kunna leda till ett allmänt källkritiskt tanke-

sätt hos eleverna då de möter religionsframställningar i sin vardag, exempelvis i 

form av medieporträtteringar av muslimer i nyheter. 
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Kapitel 6 Sammanfattning 

Denna studie avsåg att undersöka hur svenska TV-nyheter porträtterade muslimer 

och islam. Då studier har visat att unga svenskar i skolålder i stor utsträckning 

kommer i kontakt med religion genom massmedier finns det därmed ett didaktiskt 

värde i denna sorts undersökning. För att få en djupare förståelse för de bakomlig-

gande faktorerna som påverkar medieframställningen av islam anlades ett teore-

tiskt perspektiv som presenterades av medieforskaren Christopher Flood (2012). 

Vidare valdes en narrativanalytisk metodik för detta projekt för att kunna nå en 

djup och nyanserad förståelse för hur nyhetsmedier framställer aktörskapet och 

rolltilldelningen hos de olika aktörerna i inslagen. Resultaten av denna studie vi-

sade att det finns tendenser till en övergripande ofördelaktig porträttering av mus-

limer i materialet, där majoriteten av muslimer som porträtterades framställdes 

som våldsamma terrorister. Flera bakomliggande tendenser i Floods teoribildning 

kunde till viss del appliceras på den svenska kontexten men vidare forskning be-

hövs för att fullständigt kartlägga dessa påverkansfaktorer. Slutsatsen av dessa 

resultat blev att framtida religionskunskapslärare kan ha stor nytta av och bör veta 

om de tendenser i medieporträtteringen som kan påvisas i den egna mediekontex-

ten. Vidare kan en djupare förståelse för hur denna porträttering går till och de 

bakomliggande faktorer som formar medieåtergivningen av religion vara särskilt 

användbar för reflektion över hur lärare bör förhålla sig till den mediala framställ-

ningen av religiösa fenomen. En rekommendation från denna undersökning, vil-

ken ligger i lag med Dynevall och Sundh (2014), är att religionskunskapslärare 

överväger att komplettera sin vidare undervisning med ett mediekritiskt förhåll-

ningssätt, i syfte att lära eleverna att reflektera över de porträtteringar av religion 

som de möter i sin vardag. 
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Bilagor 

Bilaga (1) 

SVT 

Inslag: (S4) SVT 2014-10-16 20:01 

Histoire 

Abstract: “Amerikanskt stridsflyg har de senaste dagarna genomfört fjorton at-

tacker mot mål i den syriska gränsstaden Kobane. Fler än hundra terrorister 

knutna till den 'Islamistiska Staten'...Islamiska Staten, IS, har dödats, enligt ame-

rikanska myndigheter.” 

Orientering: 

Tid/Uppskattad tid: De senaste dagarna från tidpunkten för inslagets sändning. 

Plats: Kobane, Syrien. 

Situation: Amerikanska styrkor bidrar till striderna mot IS i Kobane genom att 

flygbomba Islamiska Statens ställningar. 

Deltagare: Amerikansk militär, IS 

Komplicerande handling: IS invaderade staden Kobane 

Upplösning: Striderna fortsätter, men IS har nu inte kunnat flytta fram sina posit-

ioner. 

Coda: “Rapporter från Kobane berättar också att IS inte lyckats flytta fram sina 

positioner som en följd av de amerikanska flygattackerna.” 

 

 
Discours 

 

Aktörer: IS, amerikanska styrkor, studioreportern 

 

Discours: Aktörerna i detta narrativ får ingen synlig representant i bild, utan för-

blir “osynliga” i bakgrunden. Bildmaterialet är ljudlöst och består endast av vide-

oklipp av ett stridsflygplan mot en molnig himmel och distanserade videoklipp av 

Kobane, där inga explosioner, rökplymer eller andra tecken på stridigheter syns. 

Även om berättar-rösten håller röst och tonläge neutralt, används ändå en termino-

logi som tydligt visar att det finns protagonistiska och antagonistiska sidor. Till 

skillnad från klipp där IS har “mördat” fångar (se inslag S1) så handlar det nu om 

ett stridsfält och där har ingen mördats, här har istället “fler än hundra terrorister 

knutna till” IS “dödats” i “amerikanska flygattacker”. De amerikanska styrkorna 

avbildas endast som professionella soldater, utan moralisk värdering varken för 

eller mot men de uppenbara antagonisterna benämns som “terrorister”. 
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Transkribering 
 

2014-10-16 20:01  

 

Studioreportern: ”Amerikanskt stridsflyg har de senaste dagarna genomfört fjor-

ton attacker mot mål i den syriska gränsstaden Kobane. Fler än hundra terroris-

ter knutna till den 'Islamistiska Staten'...Islamiska Staten, IS, har dödats, enligt 

amerikanska myndigheter. Rapporter från Kobane berättar också att IS inte lyck-

ats flytta fram sina positioner som en följd av de amerikanska flygattackerna.”1 

1Bildmaterialet består av klipp från ett krigsflygplan i fjärran mot en molntäckt himmel. Detta byts 

snabbt ut mot en bildåtergivning av vad som antas vara Kobane där flera rökplymer kan ses 

från staden. 

 

 

 

 

 

TV4 

Inslag: (T1) TV4 2014-10-05 - 04:16 

Histoire 

Abstract: “Striderna kring staden Kobane vid den syriska gränsen mot Turkiet 

fortsätter med oförminskad styrka, enligt flera nyhetsbyråer. Det är den sunnimus-

limska terrorgruppen, den så kallade Islamiska Staten som försöker inta staden 

som försvaras av kurdiska förband. Det senaste dygnet har minst 30 dödats i stri-

derna och den USA-ledda koalitionen har också vid flera tillfällen genomfört fly-

gangrepp mot terrorgruppens ställningar.” 

Orientering:  

Tid/Uppskattad tid: Senaste dygnet enligt klippets datum. 

Plats: Kobane, Syrien. 

Situation: Striderna fortsätter och under senaste dygnet har minst 30 personer dö-

dats. 

Deltagare: IS-medlemmar, kurdiska förband och en USA-ledd koalition.  

Komplicerande handling: IS för en krigskampanj i Syrien och har belägrat sta-

den Kobane. 

Upplösning: Striderna fortsätter “med oförminskad styrka”. 

Coda: “Det senaste dygnet har minst 30 dödats i striderna och den USA-ledda 

koalitionen har också vid flera tillfällen genomfört flygangrepp mot terrorgrup-

pens ställningar.” 

 

Discours 

 

Aktörer: IS, kurdiska förband, USA-ledd koalition 

 

Här får tittarna endast ett “passivt” bildmaterial, där den talade delen av narrativet 

inte direkt reflekterar det som syns i bild. Bilderna består mest i rykande byggna-

der och avståndsbilder av Kobane. Tittarna får föreställa sig samtliga händelser 

och aktörer, då det knappt finns några människor i fokus. Däremot är det tydligt 

att “den sunnimuslimska terrorgruppen, den så kallade Islamiska Staten” som är 
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de tydliga antagonisterna. Intressant är också ordvalet “den så kallade Islamiska 

Staten”, vilket till viss del ifrågasätter legimiteten i organisationens namngivning. 

Dock drar det inte bort från den huvudsakliga uppställningen i narrativet; Isla-

miska Staten försöker inta Kobane och “kurdiska förband” försvarar. Dessutom 

figurerar den amerikanska aktörer på kurdernas sida, i och med med frasen “den 

USA-ledda koalitionen”, men det är tydligt att även om de är effektiva i sina fly-

gangrepp, vilket poängteras av en detonation av en husfasad då flygangreppen 

nämns, så är det de kurdiska förbanden som är de huvudsakliga protagonisterna. 

Vid omnämnandet av de kurdiska försvararnas motstånd visas även en ambulans 

som kör i hög hastighet framför bepansrade fordon, vilket för tankarna till hur 

många som kan ha skadats i striderna. 

 

 

Transkribering 
 

2014-10-05 04:16  

 

Studioreportern: “1Striderna kring staden Kobane vid den syriska gränsen mot 

Turkiet fortsätter med oförminskad styrka, enligt flera nyhetsbyråer. 2Det är den 

sunnimuslimska terrorgruppen, den så kallade Islamiska Staten som försöker inta 

staden som försvaras av kurdiska förband3. Det senaste dygnet har minst 30 dö-

dats i striderna och den USA-ledda koalitionen4 har också vid flera tillfällen ge-

nomfört flygangrepp mot terrorgruppens ställningar.” 

 

104: 16 Bildmaterialet visar rykande byggnader och smärre explosioner i bakgrunden. 

204:24 En man och en kvinna ses gå längs en grusväg med Kobane i bakgrunden och en rökplym 

som stiger från staden. Mindre detonationer hörs i bakgrunden.  

304:31 En ambulans kör i hög hastighet förbi ett antal bepansrade jeepar med uniformsklädda sol-

dater stående längs vägen. 

404:38 Återigen bilder på byggnader, varpå en “smärre” explosion syns på ena sidan av den största 

byggnaden i fokus. Oklart om explosionen kom utifrån eller inifrån eller om det var en projek-

til som träffade väggen. Murbruk från husfasaden faller ner till marken. 


