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Abstract

The topic of this paper is how CNN and BBC, two of the largest media companies in the world,

presented Islam in the Palestinian civil war during the years 2006-2007. Articles that CNN and

BBC published on the Palestinian civil war have been analyzed in order to answer this question.

The purpose is to see if Islam is portrayed in an Islamophobic way by CNN and BBC and if it is

possible to find discursive tracks from Clash of Civilizations-theory in the analyzed articles. The

findings indicate that there are elements of Islamophobia and discursive tracks of Clash of

Civilizations when it comes to presenting islam during the Palestinian civil war. Another conclusion

is also that CNN and BBC presented islam in different ways during the civil war.    

Keywords: BBC, CNN, Islam, Hamas, Palestinan civil war.
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Kapitel 1 Inledning

1.1. Inledning

Nar islam och muslimer namns i samband med politiska konflikter tenderar media att beskriva

islam som en valdsam och fundamentalistisk religion.1 Tidigare forskning har aven visat pa att

islam i anknytning till konflikter ofta inom media ger en generaliserande och missvisande

beskrivning av muslimer och deras tro.2  

Enligt Mattias Gardell har islamofobiska tankar och beskrivningar funnits anda sedan korstagens tid

pa 1000-talet och har i efterhand spridit sig och tagit plats i dagens samhalle i bland annat media.

Exempelvis pekar Gardell pa diverse handelser sa som 11 september-attackerna  som skedde i USA

som ledde till att spridningen av islamofobin fick ett uppsving.3 Gardell ger ocksa exempel pa

personer som paverkat spridningen av islamofobin och hanvisar till statsvetaren Samuel Huntington

som talar om att den muslimska civilisationen kommer att bli ett hot mot den vasterlandska

civilisationen da civilisationer med olika kulturella tillhörigheter leder till konflikt. Huntington

föresprakar i sin teori Clash of Civilizations att den islamska civilisationen kommer att bli ett

problem för vastcivilisationen eftersom muslimer anser att deras religion ar den ratta religionen.4

Min ide till uppsatsen föddes utifran Mattias Gardells intresse av hur islam framstalls i media, samt

hur Gardell resonerar kring Samuel Huntingtons teori rörande islam och muslimer. Eftersom islam i

media ar ett brett amne riktar jag darför mitt fokus pa Palestina och pa hur media framstallde islam

under det palestinska inbördeskriget som skedde mellan ar 2006-2007. Eftersom

mediabolagen Cable New Network (CNN) och British Broadcasting Corporation (BBC) flitigt har

rapporterat om laget i Palestina finner jag det darför intressant att fa studera om hur dessa

mediabolag  framstallde religionen islam under det palestinska inbördeskriget. 

Palestina kan definieras pa olika satt. Jag kommer i denna uppsats anvanda mig av begreppet

Palestina och syftar da pa det territorium som enligt FN:s delningsplan 1947 skulle ha blivit en

palestinsk stat. Förslaget antogs av FN:s generalförsamling men genomfördes aldrig.5

1 Hafez, Kai. The West and Islam in the Mass Media: Cornerstones for a New International Culture of 
Communication in the 21st Century. Hamburgs Universitet , 2000. s. 3-8

2 Barkho, Leon. The Arabic Aljazeera vs. Britain's BBC and America's CNN: Who does journalism right. Jönköpings 
universitet, 2006.  

3   Gardell, M. (2011) Islamofobi: Med nyskrivet kapitel om terrordåden i Norge s. 20

4    Huntington, S. (2006) Civilisationernas kamp: mot en ny världsordning s. 17-45
5 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/181%28II%29 (hamtad 2015-10-11)

1

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/181(II)


1.2. Bakgrund  

                           

I Palestina ar majoriteten av befolkningen sunnimuslimer. Organisationer sa som det muslimska

brödraskapet och Palestinska befrielseorganisationen (PLO) har uppkommit i syfte att skapa en

islamisk stat.6 

Hamas ar en av de islamiska politiska organisationer som tillkommit ur muslimska brödraskapet

som kom att representera det muslimska brödraskapet i Palestina. Hamas grundades av Sheikh

Yassin Ahmed under 1980-talet och ar ett islamistiskt parti. Hamas anser sig grunda sin ideologi

och sina varderingar utifran islam och vill befria Palestina fran israeliskat territorium. Nationer som

USA, Kanada och Europeiska Unionen (EU) har klassificerat Hamas som en terroristorganisation

medan Förenta Nationernas (FN) sakerhetsrad bedömer Hamas som en motstandsrörelse till Israel.7

Muslimska brödraskapet ar den största muslimska organisation som existerar och manga islamiska

politiska grupper har skapats inom denna organisation.8                     

Det palestinska partiet Fatah ar en motstandare till Hamas och muslimska brödraskapet. Fatahs

ideologi ar influerad av religionen islam och grundades ur PLO av Yassir Arafat under 1960-talet.

Även om Fatah ar följer den islamiska ideologin vardesatter de en sekular stat dar religion och

staten ar separerad. Syftet till att Fatah grundades var för att skapa en motstandsrörelse mot Israel

och har precis som Hamas stamplats som islamistisk terroristorganisation av ett flertal nationer.

Hamas och Fatah ar bada partier som har en militant gren inom partierna som finns till förfogande

utefter partiernas behov.9                                        

Palestina har av omvarlden betraktats som en enat land, men under de tva senaste decennierna har

politiska olikheter vaxt kraftigt och politiskt vald har uppstatt.10 Partierna Hamas och Fatah har

under flera decennier befunnit sig i konflikt med varandra som grundats i stravan efter att överta

den palestinska makten. Det palestinska inbördeskriget, aven kant som Battle of Gaza, skedde i

Palestina ar 2006 och grundade sig i en konflikt som utspelade sig mellan Hamas och Fatah.

Grunden till att det palestinska inbördeskriget bröt ut ar inget som skapades över en dag, utan ar en

6 http://www.landguiden.se.ezproxy.its.uu.se/Lander/Asien/Palestina/Befolkning (hamtad 2016-05-04)
7 Hroub, K. (2010) Hamas: A beginner's guide  s. 14-17 , 104-112
8   http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lang/hamas (hamtad 2015-09-28)
9 Schanzer, J. (2008) Hamas Vs. Fatah: The struggle for Palestine s. 13-18
10 Strawson, J. (2010) Partitioning Palestine : Legal fundamentalism in the palestinian-Israeli conflict s. 213-222
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lang och utdragen konflikt som vaxt fram mellan Hamas och Fatah.11

Den 26 januari ar 2006 utropade den palestinska centrala valberedningen att det islamistiska partiet

Hamas vunnit i det palestinska parlamentsvalet över sina konkurrerande motstandare Fatah. Över en

miljon palestinier skall ha deltagit i vad som anses vara en demokratiskt och rattvist val som ledde

till att Hamas fick 76 av de 132 satena inom parlamentet. Fatah, som suttit vid makten i flera

decennier, var inte beredda pa att lamna över makten till Hamas i samband med valet. Direkt efter

valet bröt det darför ut en strid mellan Hamas och Fatah framför det palestinska parlamentet i

Ramallah.12                                                

Även om striden utspelat sig mellan Hamas och Fatah sa började aven andra nationer och aktörer

uttala sig om situationen i Palestina. Talesman fran USA, Israel och EU hotade i samband med

konflikten att införa embargo mot Palestina samt neka bidrag pa grund av striden. Efter

förhandlingar och valdsdad fick inbördeskriget sitt slut sommaren ar 2007 och ett fredsfördrag

utformades mellan de palestinska partierna. Kriget varade i 1,5 ar och enligt Palestinas center för

manskliga rattigheter dog 100 och ca 550 skadades allvarligt.13  

Bilden av inbördeskriget i Palestina förmedlades varlden över genom massmedia som har gett sin

tolkning av islams roll i samband med kriget. Media ar ett viktigt verktyg för att förmedla

information till omvarlden och ar en faktor som paverkar mottagarnas uppfattning om islam. De tva

stora mediabolagen CNN och BBC har dokumenterat det palestinska inbördeskriget och aven

skildrat islams betydelse i konflikten. 14      

11 Schanzer, J. (2008) Hamas Vs. Fatah: The struggle for Palestine s. 2-5   
12 Ibid s. 95-108
13 Grinberg, L, L. ( 2013) Movements of Resistance: Politics, Economy and Society in Israel/Palestine 1931-2013 

(Israel: Society, Culture and History) s.233-246
14 http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lang/massmedier  (hamtad 2015-11-10)
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1.3. Syfte

Syftet med denna uppsats ar att undersöka hur CNN och BBC beskrev religionen islam under det

palestinska inbördeskriget som skedde mellan ar 2006 och 2007. För att kunna analysera hur CNN

och BBC framstaller islam under inbördeskriget maste man till en början ha med i berakningen att

mediabolagen ar uppbyggda pa olika satt. CNN ar ett amerikanskt privatagt bolag som finansieras

genom reklam och avgifter. CNN har en annan uppbyggnad och rörlighet an BBC som delvis

finansieras av den brittiska staten. Den brittiska regeringen tillsatter BBC:s styrelse och BBC brukar

ses som en del i det offentligas tjanst.

Om CNN:s och BBC:s framstallning av islam skiljer sig at eller förblir densamma under

inbördeskrigets gang ar ocksa en fraga vard att stalla. Jag kommer darför  att göra tre nedslag i det

material som finns att hamta mellan tidsperioden 26 januari ar 2006 till 17 juni ar 2007. De artiklar

fran CNN och BBC som anvands i uppsatsens analys innehaller nyckelorden Islam, battle of Gaza,

Hamas och Fatah samt artalen 2006-2007. Nyckelorden har anvants i CNN:s och BBC:s sökmotorer

för att fa fram de mest relevanta artiklar som berör det palestinska inbördeskriget och som ocksa

speglar hur islam framstalls i samma artiklar. De tre nedslagen som görs i materialet ar de artiklar

som skrevs i början, mitten och i slutet av inbördeskriget. De artiklar som skrevs i början av

inbördeskriget ar publicerade i januari-april ar 2006, mitten ar manaderna augusti-september ar

2006 samt slutet ar artiklar som publicerades runt maj-juni ar 2007, detta för att följa battre kunna

följa handelseförloppet och se om framstallningen av islam i sambandet av konfliktsperioden

förandras eller förblir den samma.

Eftersom tidigare forskning visat pa att vasterlandska mediabolag tenderar att framstalla islam  som

en valdsam och intolerant religion i samband med konflikter kommer darför artiklarna som CNN

och BBC publicerat att analyseras utefter Mattias Gardells islamofobi-teori. Eftersom Gardell aven

talar om statsvetaren Samuel Huntington och om hur hans teori Clash of Civilizations skall ha hjalpt

till att framja islamofobi i den allmanna uppfattningen om islam och muslimer kommer darför aven

artiklarna att analyseras efter diskursiva spar av Huntingtons teori. 
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1.4. Fragestallning                                                        

Med det angivna syftet sa lyder darför forskningsfragan: Hur framstalls islam i BBC och CNN

under det palestinska inbördeskriget? För att kunna besvara denna fraga stalls darför aven

underfragorna:                 

-Är det skillnader och likheter mellan BBC och CNN satt att rapportera?

-Förandras BBC:s och CNN:s rapportering över tid? 

-Kan man se  diskursiva spar av Clash of Civilizations samt anvanda islamofobi?

1.5. Tidigare forskning om islam i massmedia 

Kai Hafez ar professor inom Politiska och Historiska Institutionen vid Hamburgs universitet som

ar 1999 publicerade sin skrift Islam and the West in the Mass Media: Cornerstones for a New

International Culture of Communication in the 21st Century. I sin tes analyserar Hafez hur

internationell kulturell mediakommunikation beskriver islam. Enligt Hafez kommer massmedia

under 2000-talet att hjalpa till med att transformera omvarlden till ett globalt samhalle som gör att

avstandet mellan samhallen minskar. Trots detta anser Hafez att massmedia tenderar att ge ensidiga

beskrivningar av det som sker i omvarlden vilket i sin tur leder till att det blir en missrepresentation

mellan vast och den islamiska varlden. Vad som skapar denna missvisande bild i bade vast och den

islamska varlden har manga paverkande faktorer. Nagra av dessa faktorer som Hafez namner ar

bristande kommunikationen. Med sprakliga och kulturella barriarer nar inte all information fran

media fram till samhallena. Även den information som nar fram till mediakonsumenterna aterger

endast utvalda delar av vad som har hant. Dessa mediala beskrivningar skiljer sig at enligt Hafez da

det finns fördomar som generaliserar vasterlandsk mediabild av islam och islamiska varldens

mediala syn pa vast. Exempelvis framstalls islam som en valdsam och intolerant religion som

kopplas samman med krig och konflikter. Den del dar islam beskrivs som spirituell och tolerant

lamnas vanligen utanför. Beskrivningen av islam i samband med politik brukar enligt Hafez ga i de

tre stegen (a); islamistisk politik beskrivs som fundamentalistisk, (b); islamisk fundamentalistisk

politik har nara relation till terrorism som leder till (c); en islamisk stat som inte tar hansyn till vad

som anses vara social- och rattvis politik enligt vasterlandska varderingar.15

15 Hafez, Kai. The West and Islam in the Mass Media: Cornerstones for a New International Culture of 
Communication in the 21st Century. Hamburgs Universitet , 2000. s. 3-8
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Inom den islamiska varldens mediabeskrivning av vast finner man i sin tur tendenser dar vast

skildras som sexistisk, valdsamt och inhumant. Islamska varldens media belyser aven de anti-

muslimska konspirationsteorier som sprider en negativ bild av bade islam och muslimer.16

Att den vasterlandska mediala beskrivningen skiljer sig at visas i bland annat exemplet hur

europeisk media i större man fokuserar pa islam som en religion med bristande manskliga

rattigheter medan amerikansk media i form av CNN tenderar att rapportera konflikter och

katastrofer i samband med islam.17

En annan person som forskat inom den globala massmedians satt att beskriva islam ar Leon Barkho.

Leon Barkho ar professor vid Jönköping universitets media- och kommunikationsvetenskapliga

institution och gav ar 2006 ut sin forskningsrapport The Arabic Aljazeera vs. Britain's BBC and

America's CNN: Who does journalism right. I denna undersökning diskuterar Barkho hur de stora

mediabolagen Aljazeera, BBC och CNN skildrar handelserna i Mellanöstern. Enligt Barkho har

Aljazeera som ar ett arabiskt massmediabolag rapporterat nyheter som sker i omvarlden i ett mer

respekterande och rattvisande perspektiv an vad BBC och CNN gjort. I hans forskningsrapport

analyserades 63 artiklar och 24 nyhetsreportage som berörde nyheter i mellanöstern som de tre

nyhetsbolagen Aljazeera, BBC och CNN publicerade under ar 2005. I materialet finner Barkho ett

mönster som skiljer sig at mellan de tre bolagens satt att rapportera. Exempelvis i Israel/Palestina

konflikten beskriver BBC och CNN den israeliska styrkan för ”Israeli Defense Forces” medan

Aljazeera kallar dem för “Israeli occupation troops”. BBC och CNN kallar aven anti-israeliska grupper

för militanta medan Aljazeera klassificerar dem som “struggle and resistance”-grupper. 18

Av de nyheter som berör den palestinska politiken ser Barkho ett mönster i de tre olika

nyhetsbolagens beskrivning. BBC och CNN kallar det palestinska partiet Hamas för ”a Palestinian

Islamic fundamentalist, militant, radical or terrorist organization.”. Eftersom manga araber och

muslimer sympatiserar med Hamas valjer darför Aljazeera att klassificera dem med en term som till

engelska kan översattas till ”Islamic Resistance Movement.” CNN och BBC beskriver en nyhet med

egna varderingar. Enligt Barkho ar det omöjligt att olika kulturer kan ha en objektivitet uppfattning

om varandras kulturer. Begreppet terrorism kopplas samman med islam i CNN:s och BBC:s nyheter

16 Ibid s. 5ff
17 Ibid s. 14-19
18 Barkho, Leon. The Arabic Aljazeera vs. Britain's BBC and America's CNN: Who does journalism right. Jönköpings 

universitet, 2006.  s. 1-12
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och sjalvmordsattacker beskrivs som jihadister, medan Aljazeera skiljer pa islam och terrorism

samtidigt som de beskriver sjalvmordsattacker som ”resistance fighters or armed men”. Det ar vart

att ha i atanke att Aljazeera ocksa styrs av egna asikter precis som CNN och BBC. I sin slutsats

kommer Barkho fram till att vasterlandsk media sallan presenterar konflikter i mellanöstern pa ett

respektfullt satt mot varken muslimer eller araber. 19

Leon Barkho och Kai Hafez har liknande uppfattning i sina undersökningar om vasterlandsk media

ger en ensidig bild av det som sker i mellanöstern och den islamska varlden. Bada tva pekar pa att

CNN inte visar alla relevanta sidor av en nyhetshandelse och att bade CNN:s och BBC:s egna

varderingar lyser igenom i deras rapporter som berör arabvarlden. De skiljer sig dock at i asikten

om hur vasterlandsk media ger en missvisande bild av nyheter som berör arabvarlden. Enligt

Barkho ar den mediala bilden av islam missvisande eftersom islamska organisationer och begrepp

beskrivs negativt. Exempelvis beskriver bade CNN och BBC jihad som ett skallsord, medan Al-

Jazeera istallet definierar jihad som en motstandsrörelse. Hafez papekar istallet att islam beskrivs

som fundamentalistisk nar islam och politik namns i samma sammanhang samt ger en

generaliserande och förenklad bild av islam och islamiska varderingar som leder till missvisande

beskrivning av religionen islam. 

I Lee Marsdens och Heather Savignys Media, religion and conflict diskuteras det hur religion under

konflikt har framstallts tidigare inom media. ”Varlden har förandras helt” ar ett uttryck som skall ha

tillkommit efter 11 september-attackerna mot World Trade Center i New York. Da al-Qaida lag

bakom attacken sammankopplades dadet i media med religionen islam och muslimer pa grund av

att al-Qaida uttalat sig om att de ar följare av islam samt att de i Allahs namn startat ett heligt krig

mot USA. Även andra fenomen sa som islamiska statens uppkomst och konflikten mellan

Israel/Palestina har lett till att islam har fatt vasterlandsk medias stralkastarljus pa sig. Uttalanden

fran aktörer sa som USA:s davarande president George W. Bush har lankat samman islam med vald

genom att beskriva organisationer sa som Hamas och al-Qaida som islamistisk terror och valdsam

islamisk organisation som gjort att islam har namnts i media som en valdsam och intolerant

religion. Trots att manga aktörer och organisationer motsatte sig att islams sammankopplades med

terrorism och vald spreds anda en radsla för islam och muslimer i vast som gjorde att Huntingtons

Clash of Civilizations akte upp i toppen över bast saljande böcker i New York Times bastsaljarlista.20

19 Ibid  s.12-14
20 Marsden, L. & Savigny, H (2009) s. 1-11
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Argument som bygger pa yttrandefrihet och religionskritik innebar att islam tillsammans med andra

varldsreligioner kritiseras och skamtas om. Marsden och Savigny tar aven som exempel pa detta

upp den artikel som Jyllandsposten publicerade ar 2005 med en avbildning av bland annat profeten

Muhammed som kom att bli ett omdiskuterat fenomen inom medias historia. De 12 bilderna som

publicerades i artikeln visade bland annat profeten Muhammed med en bomb i turbanen samt 11

andra karikatyrbilder dar det skamtades om islam och muslimer. Nar bildernas nadde internationell

press blev imamer varlden om upprörda över att Jyllandsposten skapat dessa karikatyrbilder.

Begrepp som yttrandefrihet, religionskritik och fundamentalism kastades omkring i debatten om

Jyllandsposten verkligen ska har ratten till att göra narr av islam och muslimer pa detta satt. Över

500 medier i ca 62 lander atergav bilderna, var pa 25 av dessa medier stalldes inför ratta och 5 av

dem stangdes ner helt eller pa temporar. Medier stalldes med andra ord till svars för spridandet av

karikatyrerna, men har mött motstand da de anklagade argumenterade för att detta ar en

inskrankning av yttrandefriheten.21  

Reporten Ebba Rosencrantz ger dock en annan bild av hur vasterlandsk media kan framstallt islam. I

artikel Hijabuppropet sprids nu över hela världen skriver Rosencrantz om det sa kallade

Hijabupproret som skedde i Sverige ar annu ett mediafenomen som handlade om islam i samhallet.

Upproret startade da en muslimsk kvinna i Farsta ska ha blivit svart misshandlad och hanad av en

man av anledningen av att hon bar slöja. Motreaktionen blev att man och kvinnor började publicera

bilder pa dem sjalva barandes slöja till stöd för muslimska kvinnors ratt i samhallet. Dessa spreds

internationellt av mediebolagen BBC, USA Today och al-Jazeera som plockade upp nyheten om att

folk i Sverige stallde till med upprorstag för att stötta muslimska kvinnors ratt att bara slöja och

upplysa omvarlden med mediainlagg om att muslimer, framförallt kvinnor, blir trakasserade. Även

davarande justitieminister Beatrice Ask samlade till möte med initiativtagarna till kampanjen för att

diskutera problemet med trakasserier mot muslimska kvinnor som bar hijab.22

21 Marsden, L. & Savigny, H (2009) s. 81-90
22 http://www.expressen.se/nyheter/hijabuppropet-sprids-nu-over-hela-varlden/ (hamtad 2015-12-01)
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1.6. Material

För att besvara fragestallningen kommer material i form av nyhetsartiklar fran BBC och CNN om

att analyseras. 

CNN och BBC ar de tva TV-bolag som lange legat i toppen över varldens mest populara

nyhetskanaler. CNN ar ett amerikanskt TV-bolag som grundades 1980 och blev internationellt kant

efter rapporter om Kuwaitkriget ar 1991. TV-bolaget nar narmare 2 miljarder manniskor över

varlden och sander aven pa andra sprak, exempelvis spanska (CNN en Español) och turkiska (CNN

Turk). CNN har ett 40-tal nyhetsredaktioner i varlden och började sa tidigt som ar 1995 med

nyhetsförmedling via internet, mobilapplikationer och webbplatser pa flera olika sprak, som

exempelvis arabiska, japanska och spanska. CNN finansierar sig genom bland annat reklam fran

företag samt avgifter fran agarna av kabelnat och driver aven ett radioprogram som sander globalt.23

BBC ar ett brittisktagt TV- och radiobolag som har sitt sate i London. BBC har koppling till den

brittiska staten genom ett avtal kallat ”The Royal Charter”, vilket innebar att bolaget maste följa

vissa riktlinjer för att bland annat erhalla finansiering fran regeringen. Det ar BBC Trust, som bestar

av tolv medlemmar som utses av den brittiska regeringen har det yttersta ansvaret för att kontrollera

att riktlinjerna följs. BBC Trust i sjalva programverksamheten. Bolaget finansieras av statsbidrag

samt mottagaravgift.24 

Urval av material

Cable New Network International edition (CNNI), som ags av CNN ar den nyhetskalla som jag har

valt av CNN:s tolv nyhetskanaler att anvanda som material da nyhetskallan ar atkomlig inom

Sverige samt att nyhetskallan har rapporterat nyheter fran hela varlden, som exempelvis handelser i

Palestina. Nar jag i uppsatsen skriver CNN ar det alltsa material fran CNNI jag syftar pa. Eftersom

BBC och CNN ar bland de största nyhetskanalerna i varlden25 gör det darför ocksa lattare att samla

in material da bada kanalerna har mycket material att hamta ifran. 

23 http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lang/cnn  (hamtad 2015-11-02)
24 http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lang/bbc  (hamtad 2015-11-02)
25 http://topyaps.com/top-10-famous-news-channels-of-the-world  (hamtad 2015-11-03)
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Da det palestinska inbördeskriget utspelades sig i ca 1,5 ar det finns en mangd artiklar som

publicerades under denna tidsperiod. Jag har i min undersökning anvant utvalda sökord för att fa

fram de relevanta artiklar att analysera inom CNN:s och BBC:s databaser. De sökord som har

anvant ar Islam, battle of Gaza, Hamas och Fatah samt artalen 2006-2007. För att begransa urvalet

av artiklar ytterligare kommer tre nedslag att ske i tidsperioden 26 januari 2006 till 27 juni 2007.

Artiklar som ar publicerade i början, i mitten och i slutet av inbördeskriget kommer att anvands.

Avgransningarna ar darför gjorda sa att artiklar i som publicerades i januari-april 2006, augusti-

september 2006 samt maj-juni manad 2007 kommer att anvandas. Motiveringen till dessa tre

nedslag ar att battre kunna se handelseförloppet och om beskrivningen förandras under

inbördeskrigets gang. Ett sa kallat stickprovsurval av det befintliga materialet. Det ar sammanlagt 9

skrivna artiklar som analyseras. Eftersom artiklarna ar publicerade av CNN:s och BBC:s kan man

darför ocksa anta att de har samma perspektiv som bolagens TV-inslag. Varför artiklar anvands

istallet för tv-inslag beror pa tillganglighet samt att det ger en högre reliabilitet da det ar endast text

som tolkas utefter islamofobi och diskursiva spar av Clash of Civilisation.   
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Kapitel 2 Teori

2.1. Islamofobi

Mattias Gardell, forskare inom religionshistoria, gav ar 2010 ut sin bok Islamofobi dar han skriver

om vasterlandska tankar och ideer om islam och muslimer. Enligt Gardell handlar inte islamofobi

om islam, utan om dess förestallningar om islam och muslimer samt hur muslimer anses skall

förhalla sig till vasterlandska varderingar. Islamofobi ar inte en fobi, men jamförs med fobiteorin da

manniskor som inte har kommit i kontakt med mulismer eller religionen islam tenderar att kanna en

radsla för muslimer och islam. Teorin i islamofobi ar dock inte menad att rikta in sig pa den

enskilde individens oproportionella radsla för situationer dar muslimer och islam förekommer.

Teorin inriktar sig istallet pa att analysera hur muslimer i sociala, historiska och politiska

sammanhang utsatts för diskriminering, aggressioner, eller exkludering pa grund av att de följer

religionen islam. Gardell ger i boken förslag pa definition av islamofobi: 

   Socialt reproducerande fördomar om och aversioner mot islam och muslimer, 

   samt handlingar och praktiker som angriper, exkluderar eller diskriminerar 

   manniskor pa basis av att de ar eller antas vara muslimer och associeras till islam.26 

 

I islamofobi finns det en vi och dom-beskrivning dar muslimer beskrivs som kvinnoförtryckande,

homofoba, valdsbenagna samt motstandare till yttrandefriheten och andra manskliga rattigheter.

Enligt Gardell ar det speciellt i massmedias satt att beskriva konflikter dar muslimer ar inblandade,

exempelvis Israel/Palestina, Frankrike/Algeriet, som förmedlar den stereotypa antimuslimska

uppfattningen i vastvarlden. Antimuslimska uppfattningar sa som att alla muslimer uppfattar islam

pa exakt samma satt, att muslimer och islam ar en frammande och fientliga samt valdsbejakande

och frihetshatande. Islam och muslimer kopplas aven ofta samman med sjalvmordsbombare och

terrorism.27 

   

Gardell tar aven upp Huntingtons teori Clash of Civilizations och kritiserar tanken om att öst och

muslimer kommer att vara det kommande problem för vastvarlden. Att Huntington definierar en

civilisation utefter ett folks kulturella tillhörighet innebar att en muslim som kommer till USA

26 Gardell, M. (2011) s. 12- 17
27 Ibid s. 74-90
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fortsatter att vara en muslim, och darför aldrig bli en del av en annan civilisation. Gardell finner att

Huntington, tillsammans med bland annat Bernard Lewis, professor inom islams historia, och

Oswald Spengler, professor inom Tysklands historia, hjalpt till att skapa en illusion om att

vasterlandska lander behöver skydda sig mot muslimer och darför skapat övervakningsprogram,

preventiva terrorlagar, konspirationsteorier om islamisering av Europa fran öst etc. 28   

Islamofobi-teorin har blivit kritiserad i form av att Gardell skall ha en allt för idealiserande bild av

islam och arabvalden, samt att ha förnekat antisemitismen som förekommer bland muslimer.

Islamofobi bör heller inte ses eller beskrivas som en liknelse till fobi utan borde istallet ses som en

rattighet att kunna kritisera islam. 29

2.2. Clash of Civilizations

Som namnt talar Mattias Gardell om den amerikanske professor Samuel P. Huntington. Huntington

var statsvetare vid Harvard universitet och gav ar 1996 ut sin bok The Clash of Civilizations and the

Remaking of World Order. I boken framlagger Huntington sin teori om att varlden ar pa vag in i

nagot som han kallar för ”Clash of the Civilizations”. Huntington beskriver i sin teori om hur han

anser att varlden ar indelad i civilisationer som genom historiens gang har andrat sig. Under 1920-

talet var varlden uppdelat mellan de lander som ar styrda av vast och de stater som formellt ar

sjalvstandiga fran vast. Under 1960-talet var civilisationerna uppdelade mellan den fria varlden,

kommunistblocket och icke-allierade nationer. Nu under 90-talet star manskligheten dock inför en

ny uppdelning av civilisationer. De nya civilisationerna delas enligt Huntington in efter religiös

eller kulturell identiteter i nio civilisationer som ar: Vast-, slaviska ortodoxa-, Latinamerikanska-,

kinesiska-, den muslimska, den japanska-, den hinduiska-, den buddhistiska- och den afrikanska

civilisationen.30 

Enligt Huntingtons teori sa ar det troligtvis de religiösa och kulturella civilisationerna som kommer

att kollidera i framtiden och skapa konflikter. Da en civilisation innefattar de varderingar,

institutioner, normer samt satt att tanka pa som byggts upp under flera generationer kan det darför

enklare förekomma konflikt mellan tva civilisationer som inte delar samma uppfattningar och

varderingar. Da dessa civilisationer inte ar politiska utan religiöst och kulturellt indelade ar det

28 Ibid 
29 http://fof.se/tidning/2007/2/mot-mattias-gardell-hedningen-som-forsvarar-politisk-islam (hamtad 2015-10-28)
30 Huntington, s. (2006) s. 17-45
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darför inte politiskt olika asikter som kommer skapa konflikter, utan religiösa och kulturella

olikheter.31 Det ar speciellt den islamiska civilisationen enligt Huntington som kommer att skapa

konflikter. Den islamiska civilisationen kommer aven att bli ett hot mot vastvarlden pa grund av att

muslimer anser att deras religion ar överlagsen alla andra religioner. Pa grund av detta skulle islam

inte fungera inom en varldspolitik, och da varlden blir allt mer globaliserad, kommer darför islam

att vara en problematisk faktor för vast. Huntington talar aven om terrorism, att stater kommer ske

mellan mellan den islamska och vasterlandska civilisationen. 32  

Sen Clash of Civilisations publicerades har teorin fatt uppmarksamhet da den anses beskriva en

otraditionell och kontroversiell förklaring pa den internationella politikens spelregler.33 Teorin har

fatt kritik för att vara en för bred och generaliserande teori av varlden och framförallt islams

funktion i samhallena. Att det laggs fram i teorin att alla samhallen skall passa in efter detta

ramverk ar ej tillampningsbart i parktiken da en individ kan ha flera kulturella tillhörigheter samt,

nagot som Huntington föresprakar emot, byta och anpassa sin kulturell identitet. Statsvetaren

Emmanuel Todd har med sin bok Civilisationernas möte motsatt sig Huntingtons teori och visar pa

att de muslimska samhallena tenderar att anpassa sig till globala varderingar och att terrorism endast

ar en fas precis som Europas fascism och stalinism.34

2.3. Arbetsmodell 

Med hjalp av Gardells teori om islamofobi samt Huntingtons om Clash of Civilizations amnar jag

att se hur islam och muslimer framstalls i CNN- och BBC-artiklar som berör det palestinska

inbördeskriget. Islamofobi-teorin kommer att anvandas pa sa satt i det utvalda materialet för att se

om det finns islamofobiska inslag i artiklarna om islam och muslimer. Eftersom Gardell talar om

Clash of Civilizations- teorin och hur den skall ha drivit pa det islamofobiska tankesattet analyseras

darför  aven artiklarna efter utefter denna teori. Detta för att se om det gar att finna diskursiva spar i

de material som kommer att analyseras utefter en  teori vars hypotes ar att vasterlandska varderingar

som innefattar att den islamska civilisationen kommer att bli ett problem för den vast-civilisationen.

Bade CNN och BBC ligger i de lander som enligt Huntington tillhör vast-civilisationen och har

rapporter om det palestinska inbördeskriget, en konflikt som utspelar sig i den islamska

31 Ibid s. 45-48
32 Ibid s. 101-126
33 http://journalistsresource.org/studies/international/globalization/small-worlds-clash-civilizations-new-data-

dimensions-globalized-world  (hamtad 2015-12-01) 
34 Gardell (2011) s. 80-84
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civilisationen. Det kan darför anses vara bade passande och intressant att  analysera artiklarna efter

diskursiva spar efter Clash of Civilisation-teorin för att se om det finns vasterlandska varderingar

som anser att den islamska civilisationen ar en problematisk civilisation som kommer att hota vast-

civilisationen. 

14



Kapitel 3 Metod

3.1.  Hermeneutisk metod

Den metod som kommer att anvandas för att analysera studiens material ar hermeneutisk metod.

Hermeneutisk metod har sin ordstam ifran det grekiska gudanamnet Hermes, som enligt mytologin

var budbarare som tolkade gudarnas budskap för att sedan föra vidare till manniskan.

Hermeneutiken handlar med andra ord om att tolka, första samt förmedla innehallet i exempelvis

texter, fenomen, konst etc. för att försöka första vad det ar som informatören vill ha sagt, bade i tal

och i skrift.35 Det finns dock inte bara en from av hermeneutisk metod, utan den anpassas utefter

den studie som skall göras, vilket gör metoden i sig latt att tillampa. I den har studien kommer

darför den sa kallade hermeneutiska cirkeln att tillampas nar analyserandet av materialet genomförs.

En variant av den hermeneutisk cirkel innebar att lasa texten noga, flera ganger och dela upp den i

delar för att först var del för sig för att sedan lasa den i helhet. Detta för att första hela texten

kontext och innehall. Exempel pa detta kan handelsen 11 september-attackerna lasas i en religiös-,

politisk- eller global kontext, och ger darefter olika resultat i tolkandet av texten. Med detta följer

aven det som enligt Ingvild Gilhus, professor i religionsvetenskap, anser vara de sex hermeneutiska

riktlinjerna, vilket fyra utav dem ar: 36

1. - Lasa det empiriska materialet flertal ganger och noggrant för att fa fram dess verkliga innebörd,

bade i dess helhet och delhet. Detta kallas för den hermeneutiska cirkeln, dar varje text lases i helhet

och delhet för att standig fa fram nya tolkningar av textens innebörd. 

2. - Att anvanda sig av intertextualitet som verktyg för att första textens olika delars sammanhang.

Detta görs för att battre första kontexten av texten. Den kontext som kommer att anvandas ar den

religiösa kontexten av materialet rörande den palestinska inbördeskriget för att första hur islam

framstalls i materialet. 

3.- Kulturell jamförelse, da hermeneutisk metod anvands inom religionshistoria ar att jobba inom

ramen av jamförelse. Att göra en kulturell kontextlasning av materialet kan leda till nya

uppfattningar om textens innehall. Da materialet i detta fall ar vasterlandsk media innefattar det att

det ar under samma kultur som jamförs. 

35 Fejes, A. & Thornberg, R. (2015) Handbok i kvalitativ analys s. 71
36 Stausberg, M. & Engler, S (2011) The routledge handbook of research methods the study of religion s. 275f
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4.- Textens syfte. Det vill saga varför skrevs texten överhuvudtaget, vad ar det för fraga den var

menad att besvara samt vad författaren hade för avsikt med att skriva texten. 

3.2. Avgransning av metodval

Eftersom det finns flera former av hermeneutisk metod har darför den har metoden avgransats och

anpassats till den har studiens syftet ar att första och tolka hur författaren, vilket i detta fallet inte bli

en individ utan bolagen CNN och BBC, försöker första informatörernas syn pa exempelvis en

handelse eller fenomen. Jag har avgransat Ingvild Gilhus sex huvudlinjer inom hermeneutiken till

fyra da jag anser att de tva sista riktlinjerna inte hjalper till som verktyg i att granska materialet och

svara pa mitt syfte. Detta för att de tva sista punkterna ar till för att analysera religiösa texter som

exempelvis bibeln. 
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Kapitel 4 Resultat och analys

4.1. Resultatredovisning

I den har uppsatsens resultatredovisning kommer det att redogöras en sammanfattning av det

material som uppsatsen grundas i. Fragestallningen som löd: Hur framställs islam i BBC och CNN

under det palestinska inbördeskriget? Innehallet i  resultatredovisningen skall sedan analyseras i

analysen utefter uppsatsens angivna teorier och metod samt förhalla sig till uppsatsens syftet. Det

empiriska material som sammanfattas i resultatredovisningen ar artiklar fran BBC och CNN som

innehaller rapporteringar om palestinska inbördeskriget och islam. Artiklarna delas upp efter tre

tidsperioder mellan 26 januari ar 2006 till 27 juni ar 2007. 

Början av palestinska inbördeskriget

I artikeln Exit poll: Militant Hamas slashes Fatah majority skriver CNN:s reportrar John Vause och

Guy Raz om det politiska laget i Ramallah dar det dominerande partiet Fatah haller sitt första val pa

över ett decennium. Vause och Raz framstaller Hamas som en islamistiska militarorganisation som

ser ut att vara pa vag att ta över Fatahs obestridda makt. Det ar pa grund av att Hamas sen tidigare

ar har bojkottat att stalla upp i valen som lett till att Fatah och en handfull oberoende aktörer har

haft den obestridda makten i Palestina. Men det skall enligt artikeln tagit en vandning da ett

missnöje skall har riktats mot Fatahs satt att styra Palestina som skall leda till att Hamas kommer att

vinna i det kommande parlamentariska valet.37 

USA och Israel ser enligt artikeln kritiskt pa att det kan komma ett maktskifte inom Palestina

eftersom da de anser att: ”Hamas is a militant Islamic group that has called for the destruction of

Israel and is considered a terrorist organization by Israel and the U.S. State Department - raising

questions about the future of peace talks.”38 Kommentatorer, politiska aktörer och palestinier

utrycker dock sin gladje över att Hamas staller upp mot Fatah i valet och anser att det ar pa tiden att

det korrumperande Fatah-partiet lamnar över makten till Hamas som har utlovat manga vallöften

om förandring. 

USA, EU och Israel följer dock valgangen noga och oroar sig för att Hamas ska ta makten. Alla tre

37 http://edition.cnn.com/2006/WORLD/meast/01/25/palestinian.election/ (hamtad 2015-10-29)
38 Ibid
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hotar med att sluta ge bistand till Palestina om Hamas kommer ut som vinnare med motiveringar

om att Hamas ar en terroristorganisation. De kommer heller inte att försöka att förhandla med

Palestina samt att Israels davarande premiarminister Ehud Olmert vadjar till palestinierna att ”Do

not choose extremists who have led them from tragedy to tragedy and to misery.”39

Syftet med denna artikel ar att informera lasarna om det politiska valet i Palestina. Artikeln

rapporterar om att palestinierna glads at att det förekommit ett demokratiskt val med chanser till

förandring inom landet, medan vasterlandska aktörer oroar sig över Hamas övertagande av makten i

Palestina eftersom de enligt CNN klassificerar Hamas som en terroristorganisation. 40 Ordet

terrorism förekommer aven tva ganger i artikeln som i samma stycke aven innehaller ordet islam

och islamistisk organisation. Det förklaras inte i artikeln om islams roll i sjalva valet eller pa vilket

satt det kopplas samman med ordet terrorism. 41

I BBC:s artikel Women ponder future under Hamas som ocksa publicerades under början av det

palestinska inbördeskriget intervjuas tre olika kvinnor om hur de ser pa att Hamas nyligen har tagit

över makten efter Fatah i Palestina. Den första kvinnan som valjs att intervjuas ar Mariam Farhat.

Mariam Farhat ar kand som Mother of Martyr och ar en ikonisk symbol inom Hamas da hon har

valsignat sina tre söner som dött i sjalvmordsattentat i ett försök att döda israeliter. Farhat skall ha

statt bakom sina söners val och hyllas darför inom Hamas enligt BBC.42  

Den andra kvinnan som intervjuvas ar Hamas partimedlem Jamila al-Shanti som kom pa tredje plats

över listan pa kandidaterna i det nationella valet. Shanti förklarar att Hamas anvander sig av den

ratta laran av islam för den palestinska valfardsstatens syn pa kvinnan. Detta ar viktigt punkt för

Shanti da hon förklarar att det finns gamla traditioner inom Palestina som sager att kvinnor skall ha

en sekundar roll inom samhallet, men fortsatter med att: ”But that is not Islam. Hamas will scrap

many of these traditions. You will find women going out and participating. This doesn't mean that

we will depart from Islamic law. People think that Islamic law is about being veiled, and staying at

home - but that's wrong. A woman can go out veiled and do all kinds of work without any problem

[…] Hamas presents Islam, the liberties of a woman are always subject to the consent of a male

relative.”43 

39 Ibid 
40 Ibid 
41 Ibid  
42 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4767634.stm ( hamtad 2015-10-09)
43 Ibid 
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Shanti talar aven om det islamiska arvet, att dagens unga araber inte förstar innebörden av islam.

Detta beror enligt Shanti pa att undervisningssystemet och media inte har med grundlaggande

islamska laror som dagens ungdom kan ta del av. Eftersom majoriteten av palestinier ar muslimer

bör det enligt henne vara en valkomnad tanke bland palestinierna att Hamas representerar islam pa

detta satt sa att aven unga far lara sig vad islam innebar. 

En tredje intervju som ager rum i artikeln ar med Lama Hourani. Hourani anser att atmosfaren i

Palestina har blivit samre under Hamas styre. Hon kanner istallet att det lett till att unga man har

tagit sig större frihet över att kommentera över hennes val att inte tacka sitt huvud. Enligt Hourani

sa ligger sjalva problemet i hur Hamas framstaller islam, da de inte anser att kvinnan ar jamlik

mannen. Detta samt att Hamas lar unga man att kvinnan alltid skall lyda sin make. Vilket ar

motsatsen av vad partimedlem Shanti ansag om Hamas definition av islam. 44 Ordet terrorism

förkommer en gang i artikeln i samband med att den muslimska kvinnan som blivit ikon för Hamas

för att ha utfört ett sjalvmordsattentat. 45 

I artikeln Palestinians consider life under Hamas som ar publicerad av BBC rapporteras det om de

palestinska invanarnas asikter om hur de tror att förutsattningarna kommer att bli under Hamas

styre. I intervjuer med olika medborgare framkommer det att invanarna har delade asikter om

Hamas kommer att radikalisera Palestina genom att införa islamska lagar i form av att förbjuda

alkohol samt tvinga kvinnor att bara hijab. Basim Khouri, som ager en restaurang med

alkoholtillstand, uttrycker att han respekterar Palestina och den islamska kulturen och anser att man

far vanta och se vad som hander under Hamas styre, men poangterar att religionsfrihet ar en viktig

rattighet för honom da han sjalv ar ortodox kristen.46

Palestinskan Nahid Awwad oroar sig dock över att detta kommer att ske förandringar under Hamas

styre som leder till att yttrandefriheten kommer att minska. Awwad uttrycker aven sin oro över att

Hamas pa sikt kan komma att försöka göra Palestina till en islamisk stat. Ziyad Dayyih som ar

Hamas talesman skall dock enligt BBC i sitt uttalande ha sagt: ”to respect other people and give

them the freedom to choose Islam. If they chose Islam we will be very happy, but if they don't we

will not punish them”.47 I artikelns innehall förekommer inte ordet terrorism eller terrorister i

samband med varken islam och islamska varderingar. 48

44 Ibid 
45 Ibid 
46 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4677898.stm (hamtad 2015-10-14)
47 ibid
48 Ibid
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Mitten av palestinska inbördeskriget

Artikeln Al Qaeda's No. 2 opposes Palestinian elections publicerad av CNN:s reportrar Amir

Ahmed, Octavia Nasr, Caroline Faraj och Raja Razek skriver de om uttalanden som gjorts av

USA:s davarande president George W. Bush och al-Qaidas andreman Ayman al-Zawahiri. I

uttalandena uttrycks  asikter om det palestinska valet, hur de ser pa att Hamas har tagit över makten

efter Fatah samt vilken roll islam kommer att ha under det nya styret. Artikeln grundar sig i att a l-

Zawahiri i en allman videokonversation stallt sig pa Hamas sida med orden ” The formula for your

safety is, you shall never dream of security until we live it as a reality in Palestine and all the lands

of Islam”. Al-Zawahiri syftar pa att islam spelar en viktig roll i Palestinas framtid.49

 

I artikeln möter al-Zawahiri motstand i sitt uttalande fran bade Bush och Fatahs partiledare

Mahmoud Abbas som anser att al-Zawahiri skall halla sig utanför debatten om hur Palestina skall

styras. al-Zawahiri uttalar sig kritiskt om valet i Palestina da han anser att val inte kommer leda till

nagon frihet för varken palestinier eller muslimer sa Palestina inte ar islamisk stat. Al-Zawahiri

kallar aven Mahmoud Abbas för ”America's man in Palestine.” al-Zawahiri hotar ocksa med att

bomba USA sa som USA har bombat dem och  fördömer Hamas ledare för att inte har infört en

islamisk konstitution i Palestina. Bush rapporteras besvara al-Zawahiris uttalande med att

terroristerna maste tas i pa plats, annars kommer de komma hit, det vill saga till USA.50 Bush anser

aven att Hamas och al-Qaida ar islamistiska fundamentalister som hotar vastvarlden med terrorism.

Mahmoud Abbas försvarar Palestinas politik genom att poangtera att Palestina inte har nagon

koppling till al-Zawahiris asikter och att de inte staller sig bakom hans asikter.51

Begreppet terrorism och terroristiska förekommer mellan Bush och al-Zawahiri i sina uttalanden.

Ordet terrorister namns en gang i samband med att Bush talar om  ”We hit the terrorists in their land

so they don't strike in our land. On the contrary, if we are hit in our lands, then we will not stop

striking in your land, God willing.” samt i al-Zawahiri tal om att ”As our commander Osama bin

Laden said, as you bomb you will be bombed and as you kill you will be killed.”52

BBC gjorde ocksa ett inslag om al- Zawahiris uttalande i artikeln Al-Qaeda attacks Palestinian poll

dar al-Zawahiri förklarar att Palestina endast kan befrias  genom jihad eller heligt krig. Laget mellan

49 http://edition.cnn.com/2006/WORLD/meast/12/20/al.zawahiri.tape/ ( hamtad 2015-10-14)
50 Ibid  
51 Ibid   
52 Ibid  
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öst och vast framstalls ha blivit mer spant da al-Zawahiri uppmanar det palestinska folket att de inte

borde backa för de vasterlandska makterna, samtidigt som internationell embargo halls mot

Palestina. Det rapporteras i artikeln att al-Zawahiri vander sig till muslimer med orden om att

”Those trying to liberate the land of Islam through elections based on secular constitutions... will

not liberate a grain of sand of Palestine”. Konflikten mellan Hamas och Fatah har aven förvarrats

och valdet mellan partiernas militara vingar skall ha ökat skriver BBC.53

Terrorism namns i artikeln i samband med att al-Zawahiri citeras saga”Any road other than jihad

will only lead to loss” vilket innebar att endast heligt krig kan befria Palestina fran förtryck av

vast.54 

I CNN:s artikel, Gaza gunbattle kills bystander, skildrar CNN:s reporter hur laget ar i Palestina

under Hamas styre. Hamas rapporteras som:” [...] a Palestinian Islamic fundamentalist organization

that took control of the government in March elections. The group's military wing, Izzedine al

Qassam, has admitted responsibility for terrorist attacks against Israeli civilians as well as attacks

against the Israeli military.”55 Stamningen i Palestina beskrivs aven som oroande da konflikten

mellan Hamas och Fatah har trappats upp samtidigt som staten börjar fa ekonomiska problem som

gör att anstallda inom den palestinska regeringen inte blir betalda.56 Israel:s och USA:s

statsdepartement klassificerar aven Hamas som en terroristorganisation som attackerat israeliska

civila samt militar.57 Terrorism förekommer tre ganger i textens helhet dar aven islam namns i

samma kontext som terrorismen. Exempel som  ges i artikeln ar att Hamas beskrivs som en

islamistisk fundamentalistisk organisation med sin militara vinge anses vara en

terroristorganisation.58

I slutet av det palestinska inbördeskriget

BBC skriver i Analysis: What was achieved in Mecca? om att det kan komma att bli ett slut mellan

Hamas och Fatah i kriget om Gaza. Mötet mellan de tva partiledarna Ismail Haniya och Mahmoud

Abbas skall hallas i Mecka. Anledningen till att mötet halls i Mecka beror pa att det kommer tillföra

53 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6195889.stm ( hamta 2015-10-12) 
54 Ibid
55 http://edition.cnn.com/2006/WORLD/meast/05/22/gaza.gunfire/ (hamtad 2015- 10-12)
56 Ibid
57 Ibid
58 Ibid 
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ömsesidig respekt för de bada parterna da platsen ar helig. Mecka anses enligt rapporten vara en

hjalpande religiös symbol för detta möte, da det ar islams heligaste plats dar respekt skall tillges at

bada parter. Reporten skriver aven att ”The symbolism of meeting in Mecca, within sight of Islam's

holiest place, does seem to have had some effect.” 59 I artikeln beskrivs islam i samband med Mecka

som en fredlig religion dar tal om fred mellan Hamas och Fatah kan kompromissas fram. I Mecka

lovar Hamas bland annat ocksa att respektera Israel, men kommer dock inte att erkanna Israel som

en egen stat. Da bade USA och EU granskar detta möte för att se om Hamas som styrande regering

kan fa ordning pa Palestina genom att stoppa valdet samt erkanna Israel som en egen stat för att

embargon mot Palestina skall lyftas.60 Det internationella samfundet, som till största del bestar av

vasterlandska lander kraver dock att den islamistiska rörelsen maste erkanna de redan befintliga

fredsavtalen. Vastvarlden lagger dar med en ekonomisk tyngd pa den demokratiskt valda Hamas-

regeringen. Bushadministrationen ar ovilliga  att latta pa embargot medan vissa europeer anser att

de vill latta pa embargot da de finner att det ar sa problematiskt i mellanöstern och vill darför

ekonomiskt hjalpa till.61

 

En BBC-korrespondent i BBC:s artikel Hamas' role in Johnston's release ska enligt artikeln ha

frigivits fran fangenskapen av vad som anses varar en fruktad islamistisk familj i Gazaomradet.

Anledningen  till att korrespondenten Alan Johnston skall ha blivit tillfangatagen ar för att stalla

krav pa Storbritannien. Da kidnappningen skedde i Gaza diskuteras det darför vad Hamas gjorde för

att frigöra och förhandla med kidnapparna. Hamas beskrivs i artikeln som ”The radical Islamist

movement which won power in Palestinian parliament elections in 2006 beating its rivals, the

secular nationalist Fatah movement.”. Martin Asser som har skrivit den har artikeln beskriver dock

Hamas som en hjalporganisation i den har situationen da Hamas ska ha ingripit med polisstyrka för

att kunna hitta och frita Johnston. Detta samt att Hamas enligt BBC skall ha infört en ny och

striktare syn  pa lagen inom Gazaomradet som ska ha hjalpt i processen att kunna frige Johnston. 62 

Enligt artikeln skall en islamsk klan vid namn Army of Islam ha legat bakom kidnappandet av

Johnston just för att han ar brittisk medborgare och att klanen pa sa satt far medias uppmarksamhet.

Syftet med att kidnappa Johnston ar för att Army of Islam pa sa satt skall kunna anvanda medias

uppmarksamhet till att sprida den muslimska laran genom jihad. Detta för att framst upplysa de

stater som inte ar islamiska. I artikeln kallar dock Army of Islam detta för Holy war, dar dessa

59 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6346551.stm ( hamtad 2015- 10-12) 
60 Ibid 
61 Ibid 
62 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6268232.stm ( hamtad 2015- 10-13)
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jihadister med andra ord vill sprida den islamska laran. Army of Islam namns i samband med

Johnstons kidnappande som ”[H]eld by members of a much feared family known for lawless

behaviour with a dash of extremist Islam.” och som inte varit kontaktbara. Hamas ledare sag dock

personligen till att hjalpa till med Johnston fritagande och skickade en styrka inom Hamas för att

frige honom.63 Terrorism namns i denna artikel, men kopplas inte ihop med islam utan diskuteras

mer runt sjalva kidnappningshandelsen med förklaringen att ”The captors were clearly afraid of

such a possibility. At one point they dressed Alan in what appeared to be an explosives belt, of the

type used by suicide bombers, which they said would be detonated if they were attacked.”64

CNN gav ocksa ut ett reportage om att BBC:s reporter Alan Johnston blivit kidnappad. I artikeln

Abducted BBC man: Don't rescue me som publicerades innan Johnston frigavs av Army of islam.

Laget beskrivs ha varit kritiskt da Johnston i ett officiellt filmklipp fatt vadja om att den brittiska

regeringen och Hamas inte ska anvanda sig av vald för att frige honom. Gör de detta kommer da

den explosiva vasten som han har pa sig att detoneras vid försök av frigivning. Samarbetet mellan

den brittiska regeringen och Hamas beskrivs samtidigt ha en spanning mellan sig da : ”There was

no immediate reaction to the scene from Hamas but the British Foreign Office and the BBC

criticized the video”. Hamas beskrivs som att de inte tog situationen pa lika stort allvar som

Storbritannien enligt CNN.65 Army of islam som kidnappat Johnston kravde i utbyte mot Johnstons

frigörelse att ”Johnston's captors are demanding the release of a Jordanian-born Muslim cleric held

in Britain on suspicion of links to terrorist organizations, along with other prisoners held by what

they call infidel states”. Army of islam skall aven ha varit inblandad i kidnappningen av en israelisk

soldat ar 2006. 66

63 Ibid
64 Ibid  
65 http://edition.cnn.com/2007/WORLD/meast/06/24/bbcreporter.video/ ( hamtad 2015- 10-13)
66 Ibid
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4.2. Analys 

I den har uppsatsens analys kommer det har att redogöras för de utgangspunkter och mönster som

jag anser finnas i det material som redovisats i resultatredovisningen. Utefter uppsatsens syfte,

fragestallning och teorier skall materialet analysers. Artiklarna kommer darför att analyseras efter

Gardells islamofobi-teori samt om det finns diskursiva spar efter Huntingtons Clash of

Civilizations-teori. För att ge analysen en enklare struktur att följa kommer darför analysen av

artiklarna delas in under tva rubriker: 

- Finns det likheter eller skillnader i hur CNN- och BBC-artiklarna framstaller islam enligt

islamofobi-teorin samt diskursiva spar av Clash of Civilizations-teorin? 

-Skiljer sig framstallningen av islam sig at i början, i mitten och i slutet av palestinska

inbördeskriget?

 

Finns det likheter eller skillnader i hur CNN- och BBC-artiklarna framstaller islam enligt

islamofobi-teorin samt diskursiva spar av Clash of Civilizations-teorin? 

CNN-artiklarna

Ett mönster som urskiljer sig i framstallningen av  CNN:s artiklar Exit poll: Militant Hamas slashes

Fatah majority, Gaza gunbattle kills bystande och Abducted BBC man: Don't rescue me  ar att

islam kopplas samman med vad som beskrivs vara islamistiska militanta organisationer som

antingen klassificeras som terrorister eller radikala fundamentalister. Exempelvis förkommer islam i

beskrivningen av att Hamas som en islamistisk terroristorganisation eller som ”Palestinian Islamic

fundamentalist organization”. Islam kopplas aven samman med Army of Islam, en organisation som

ville att en jordansk muslim skall friges som av den brittiska regeringen misstanks för att ha kontakt

med terroristorganisation.

Hamas definieras som en islamistisk organisation som sammankopplas med terrorism och inte som

ett parti som just vunnit valet. I CNN-artiklarna rapporteras det om USAs och Israels förhallandet

till Hamas da landerna beskriver Hamas som en islamistisk terroristorganisation. Man kan har  finna

diskursiva spar av Huntingtons teori om att islamsk utövning leder till konflikt och krig mellan öst-

och vastvarlden. Islamofobi förekommer ocksa i form av en vi- och dom-beskrivning dar USA och

Israel finner att Palestina pa grund utav Hamas blir problematisk för vast. Terrorism namns tre
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ganger i Exit poll: Militant Hamas slashes Fatah majority i samma kontext som religionen islam

och i CNN-artiklarna  klassificeras Hamas som islamistiska fundamentalister framstaller islam som

en valdsam och intolerant religion. I islamofobi anser Gardell att det inte ar ovanligt att islam och

muslimer kopplas  samman  terrorism.

Ett mönster om att muslimer kommer att vara en problematik för Israel men aven för vast

framkommer i artiklarna Exit poll: Militant Hamas slashes Fatah majority, Al Qaeda's No. 2

opposes Palestinian elections och Gaza gunbattle kills bystander dar amerikanska, israeliska och

EU:s talesman kritiserar valet och oroar sig för att ett islamistisk extremistparti, det vill saga

Hamas, skall ta över makten i Palestina och hotar darför med att stoppa sitt bistandsgivande om

detta sker. 67 

Att Palestinas politiska situation möts av kritik fran USA, Israel och EU ar enligt Gardells teori inte

ovanligt. Nar det förkommer ett demokratiskt val i arabvalden vars process som gatt ratt till enligt

demokratiska principer kan anda vasterlandska aktörer och talesman uttala en kritik om att valet inte

levt upp till samma demokratiska principer som dess egna.68 Da valet skall ha gatt lugnt till samt att

ca 1,3 miljoner medborgare deltagit i röstningsprocessen kan det uppfattas som motsagande da

stater sa som USA, Israel och EU som sjalva föresprakar demokrati kritiserar ett maktbyte som gatt

demokratiskt till. Gardell menar pa att aven om arabvarlden tillampar demokratiska processer ar det

vanligt att vasterlandska observatörer kritiserar valen pa grund av att det österlandska lander valt ett

parti som enligt dem ar  religiöst eller ideologiskt felaktiga.69 

I artikeln Abducted BBC man: Don't rescue me kan enligt Huntingtons teori tolkas som att det finns

en spanning mellan vast och den islamiska civilisationen. Eftersom Hamas, som beskrivs vara ett

islamistiskt parti, framstalls som att de inte reagerar lika starkt som den brittiska regeringen pa att

en reporter blivit kidnappad kan tolkas som Hamas inte tar situationen pa lika stort allvar som den

brittiska regeringen och beskrivs som hjalpsamma da den kidnappade ar vasterlandsk.

Vilka CNN valjer att rapportera om i samband med det palestinska inbördeskriget och vilken roll

islams i detta ar vart att notera. Genom att valja att beskriva inbördeskrigets utefter al-Zawahiris och

Bushs uttalanden kan leda till en förutfattade mening om Palestina och islam för lasaren. Eftersom

islam kopplas samman med al-Qaidamedlemmen al-Zawahiri som föresprakar att Palestina borde

67 http://edition.cnn.com/2006/WORLD/meast/12/20/al.zawahiri.tape/ ( hamtad 2015-10-14)
68 http://edition.cnn.com/2007/WORLD/meast/06/24/bbcreporter.video/ ( hamtad 2015- 10-13)
69 Gardell, M. (2011) s. 123-139 

25

http://edition.cnn.com/2007/WORLD/meast/06/24/bbcreporter.video/
http://edition.cnn.com/2006/WORLD/meast/12/20/al.zawahiri.tape/


bli en islamisk stat samtidigt som han fördömer alla former av demokrati  framstalls det som att

islam ar en extrem och intolerant religion. Att islam aven i samma artikel namns i Bush tal dar den

davarande presidenten beskriver Hamas och al-Qaida som islamistiska fundamentalister som hotar

vastvarlden med terrorism ger inte islam en definition som en fridfull och tolerant religion.

Mahmoud Abbas försvarar Palestina med att papeka att Palestina inte delar al-Zawahiris asikter,

men att Abbas skall behöva försvara Palestina och förklara att de inte star för islamistiska radikala

tankar visar pa att det finns en tanke pa att det skulle kunna stamma, annars hade det inte behövts

försvaras fran första början.

I artikeln framkommer det som namnts i Gardells teori igen om en vi- och dem beskrivning70 dar

Bush och al-Zawahiri hotar varandra da al-Zawahiri beskriver amerikaner som förtryckare och Bush

beskriver al-Qaida som extrema islamister. Bada parter talar ocksa om hur Palestina pa basta satt

skall sköta sig. USA gör detta genom att tvivla pa att Hamas, som de beskriver som ett islamskt

fundamentalistiskt parti, inte bör leda Palestina. Detta kan ses som ett diskursivt spar av

Huntingtons teori om att vastcivilisationen i det har sammanhanget anser att islam inom Palestina

kommer bli ett problem.71     

I de artiklar som publicerats av CNN har orden terrorism och terrorist förekommit i alla artiklarna.

Begreppen har förkommit i samband med islam och islamistiska organisationer. Bade aktörer och

stater har uttalat sig om att klassificera Hamas och Army of Islam som islamistiska

terroristorganisationer och namnt islam i samband med al-Qaida. Det förklaras i artikeln om det ar

extrema och fundamentalistiska islamister som utför terrordaden men nagon förklaring pa hur islam

och islamska varderingar staller sig till terrorism framkommer inte. I islamofobi-teori framgar det

att muslimska organisationer vanligare framstalls som terroristorganisationer, istallet för anses vara

en motstandsrörelse. 72 

BBC-artiklarna

I artiklarna fran BBC:s rapportering dar islam namns i samband med det palestinska inbördeskriget

varierar framstallningen av islam. I artikeln Women ponder future under Hamas dar tre palestinska

kvinnor intervjuas om Hamas styre och hur religionen islam kommer att paverkas inom landet ar

70 Ibid s. 74-90
71 Huntington, s. (2006) s 101-126
72 Gardell, M. (2011) s. 74-90
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svaren olika. Islam framstalls som en tolerant och respekterande religion i en av intervjuerna da den

tillsammans med Hamas styre kommer leda till kvinnan kommer bli mer liberaliserad inom

Palestina. Men i samma artikel framstalls aven islam som intolerant och valdsam religion i samband

med att den muslimska kvinnan Mother of Martyr, tituleras för att valsigna sjalvmordsattentat.

Detta samt att en annan kvinna kanner att Hamas tolkning av islam lett till att unga man

kommenterar att hon inte tacker sitt huvud. Att valja Mother of Martyr som en av de kvinnor som

skall ge sin bild av Hamas ger islam en intolerant beskrivning da hon hyllas inom Hamas för att

vara en kvinna vars tre söner dött i sjalvmordsattack. Islam framstalls pa sa satt som en valdsam

religion som tillampas inom Hamas och uppmuntrar man till sjalvmordsattacker. Det framkommer

inte i artikeln att detta inte ar en del av islams majoritetslara. Dock försvaras islam delvis i artikeln

da en Hamas-medlem förklarar att Hamas tolkning av islam inte kommer innebara konservativa

islamistiska lagar och regler för kvinnor, utan att kvinnan istallet kommer att uppfattas som

jamstalld vid sin make. Att det finns ett behov att behöva förklara att islam ar en jamstalld och

tolerant religion visar pa att det redan finns negativa förutfattade meningar om kvinnans roll inom

islam. 

I artiklarna Al-Qaeda attacks Palestinian poll och Palestinians consider life under Hamas

förekommer islam ett flertal ganger. I Palestinians consider life under Hamas framstalls islam

bade som fredlig och tolerant i samband med Mecka men ocksa som intolerant da islam beskrivs

som motstandare till yttrandefrihet i samband med Hamas. I de intervjuer som BBC:s reporter utför

med olika palestinier anser vissa att Hamas inte kommer tolka islam som en intolerant religion och

införa konservativa islamistiska lagar i landet, medan andra tror att Hamas pa sikt kommer att stava

efter att göra om Palestina till en islamistisk stat. I samband med att Palestina blir en islamistisk stat

under Hamas styre sa finns det en oro för att yttrandefriheten kommer att begransas.  

Manga palestinier ar nöjda med Hamas som ledare vilket inte ar konstigt da de i ett vad som anses

varit ett rattvist, demokratiskt val vann majoriteten av rösterna. Dock ar det namnvart att det

fortfarande finns en oro för vad som framstalls vara islamska konservativa regler som skall införas.

Beskrivningen av dessa islamska konservativa regler framstaller islam som en strikt religion. Att

islam och muslimer namns i samband dessa lagar som bland annat innefattar förbud mot att  dricka

alkohol samt att kvinnor ska tvingas börja bara hijab ar intressant da det inte har förmedlats nagot

om att dessa lagar skall införas enligt Hamas talespersoner. Enligt Gardells islamofobi ar inte det

vanligt att islam i media försvaras för nagot som inte ens har uttalats eller skett annu. 
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I artikeln Al-Qaeda attacks Palestinian poll rapporterade BBC precis som CNN om al-Zawahiris

uttalande om att muslimer i Palestina inte borde backa för de vasterlandska makterna och inte ge

efter för demokratiska processer pa grund av att Palestina ar ett land för muslimer.  Till skillnad fran

CNN namner BBC inget om terrorism men beskriver att det finns en spanning mellan islam och

vast da bland annat EU och USA vagrar att lyfta pa embargot pa Palestina sa langa Hamas ar vid

makten. Enligt Huntingtons Clash of Civilizations försatter vast att se konflikter dar islam ar

inblandat som ett problematiskt fenomen. 

I Hamas role in Johnston's release och Analysis: What was achieved in Mecca? kan man finna

diskursiva spar av Huntingtons teori da Palestina framstalls som problematisk av stater som

exempelvis EU och USA. Detta pa grund av den roll islam verkar ha pa den palestinska regeringen

nar det samtidigt rader oro i landet. Enligt artikeln uttrycker EU:s och USA:s talesman en oro för

att den kris som rader i Palestina kommer att paverka deras egna lander. I artikeln Hamas role in

Johnston's release framstalls kidnappandet av Johnston ha utgjordes av den islamistiska klanen

Army of Islam. Anledningen till kidnappandet av den brittiske medborgaren beskrivs i artikeln ha

varit pa grund av att Army of Islam haft syftet att följa vad som kallas Holy war. Islam framstalls i

samband med Army of Islam som en valdsam religion. Hamas tas ocksa upp i denna artikel och

beskrivs som en islamistisk organisation, som enligt BBC ska ha hjalpt till att frita Johnston, vilket

uppfattas förvanande just pa grund av att Hamas ar just en islamistisk organisation. Islam kopplas

samman med tva olika organisationer dar den ena anses vara valdsam och den andre som hjalpsam.

I Analysis: What was achieved in Mecca? framstalls Mecka som en fredlig och religiös symbol i

koppling till mötet och det beskrivs att Mecka ar islams heligaste plats dar respekt skall tillges. Att

Hamas och Fatahs ledare skall mötas pa denna plats för att förhandla fram ett fredsavtal i vad som

anses vara islams heligaste plats framstaller islam som en fredlig och andlig religion. Dar med

framstalls inte islam pa ett islamofobiskt  satt i artikeln. 

Av de artiklar som BBC har publicerat som har tillampats i den har uppsatsen sa förekommer orden

terrorism och terrorister i vissa av dessa artiklar. Terrorism sammankopplas med islam med bland

annat en muslimsk kvinna blir en symbol för att ha valsignat sin son att utföra ett sjalvmordsattentat

mot manniskor med annan religion. Islam och terrorism har aven uppstat i samma kontext da BBC

har rapporterat om al-Zawahiri uttalande om att ”Any road other than jihad will only lead to loss”

dar jihad ar ett islamsk begrepp uttalat av en man som beskrivs som terrorist. I artikeln Hamas role

in Johnston's release namns dock terrorism men kopplas inte samman med religionen islam. 
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Skiljer sig framstallningen av islam sig at i början, i mitten och i slutet av palestinska

inbördeskriget?

I artiklarna fran BBC och CNN som delats upp i det tre tidsperioderna i början, i mitten och i slutet

av inbördeskriget namns islam pa olika satt. I början av inbördeskriget publicerades artiklarna Exit

poll: Militant Hamas slashes Fatah majority,  Women ponder future under Hamas, Palestinians och

consider life under Hamas var av den första publicerades av BBC och de tva senare av CNN.  I

dessa artiklar framstaller de konflikten som uppstat mellan Hamas och Fatah och hur stater sa som

USA och EU staller sig till att Palestina har fatt ett maktskifte. Hur Palestina kommer att styras

under Hamas och hur islam kommer att utövas inom staten ar det som rapporteras i fran bade CNN

och BBC. Islam namns mest i beskrivning av partiet Hamas i da konflikten nyligen brutit ut och

Hamas tagit makten i Palestina. Hamas klassificeras i CNN:s artikel som islamistisk

terroristorganisation medan i BBC:s artiklar framkommer islam mer i samband med hur Hamas

kommer utöva islam. Islam framstalls bade som tolerant och jamstalld religion av BBC, men ocksa

nagot som i tillsammans med Hamas kan beskrivs som yttrandefrihets- begransande.

  

Halvvags in i inbördeskriget publicerades Al Qaeda's No. 2 opposes Palestinian elections, Al-

Qaeda attacks Palestinian poll, Gaza gunbattle kills bystande. Även i dessa tre artiklar beskrivs

islam pa olika satt. Till största del diskuteras politiska organisationer, aktörer och partier om laget i

Palestina. Bade BBC och CNN rapporterar om al-Zawahiris uttalande om att demokrati inte

kommer att liberalisera Palestina utan endast Holy war kan lyckas med detta. CNN tenderar att

sammankoppla islam med islamistiska terroristorganisationer sa som Hamas och al-Qaida. Men det

skrivs aven om att Fatahs ledare papekar att Palestina inte staller sig bakom al-Zawahiris asikter.

BBC namner ocksa terrorism i samband med islam i rapporteringen av al-Zawahiris men ger ingen

förklaring ifall muslimer eller palestinier staller sig bakom honom eller om Hamas, som BCC

fortsatter beskriva som islamistisk terroristorganisation, har nagon koppling till al-Zawahiris och al-

Qaida. Terrorism förekommer med andra ord i alla tre artiklarna som publicerades i mitten av

palestinska inbördeskriget.   

I slutet mot inbördeskriget utgavs Analysis: What was achieved in Mecca?, Hamas role in

Johnston's release och Abducted BBC man: Don't rescue me. I  Analysis: What was achieved in

Mecca?, Hamas role in Johnston's release av BBC namndes islam som en fredlig och andlig

religion i samband med konflikten da Hamas och Fatahs ledare mötes för att diskutera fred. Mecka

beskrevs som en viktig symbol för islam och skulle tillföra respekt mellan de tva olika parterna.
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Islam framstalls med andra ord som en respektabel religion i detta sammanhang. De tva artiklar som

nyhetsreportrar om kidnappadet av BBC-journalisten Alan Johnston i Gazaomradet framstaller dock

islam som en fundamentalistisk och valdsam religion som utövas av Army of Islam. Heligt krig mot

icke-islamska stater och krav pa frigivande av en jordansk muslim som misstanks ha koppling till

en terroristorganisation ar hur islam och muslimer debatteras i de sistnamnda artiklar. Islam

framstalls bade som fredlig och valdsam i slutet av kriget, men namns i större utrackning

tillsammans med terrorism an med fred. 
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Kapitel 5 Slutdiskussion

I den har uppsatsens slutdiskussionen kommer alla delar som hjalpt till att besvara uppsatsens

fragestallning och syfte att diskuteras för att komma fram till ett svar. Fragestallningen som följande

lyder: Hur framstalls islam i BBC och CNN under det palestinska inbördeskriget? med

underfragorna: 

- Är det skillnader och likheter mellan BBC:s och CNN:s satt att rapporter? 

- Förandras BBC:s och CNN:s rapporteringen över tid? 

- Kan man se  diskursiva spar av Clash of Civilizations samt anvanda islamofobi?

5.1  Är det skillnader och likheter mellan BBC:s och CNN:s satt att rapporter? 

I artiklar som var publicerade av BBC var det vissa som inte kopplade samman islam med terrorism

eller ens namnde terrorism i artikeln. CNN-artiklarna a andra sidan hade med terrorsim i varje

artikel dar islam namndes i samband med inbördeskriget och kopplades ofta samman begreppet

med islam. Dock framstaller BBC islam som yttrandefrihetsbegransande, intolerant samt

kvinnoförtryckande efter studiens analys av BBC-artiklar. 

I det som Leon Barkho och Kai Hafez tidigare forskning analyserat om hur CNN och BBC

framstallt islam uttryckte de sig bade om att medierna beskrev islam negativt. Bade nar islam

namnts i samband med politik och militanta organisationer fick islam framstallningen som

fundamentalistisk och terroristisk. Nagot som bade Barkho och Hafez anser ge en ensidig och

missvisande bild av islam. Det material som har analyserats i den har uppsatsen har kommit fram

till liknande resonemang da bade CNN och BBC har namnt islam i negativ syn i samband med

demokratiska valet, kvinnosyn och intolerans. CNN framstar dock ha beskrivit islam som mer

intolerant, valdsam och odemokratisk an BBC da BBC i viss man valt att ge mer an ett perspektiv

av islam. BBC har aven valt att ta med palestinier och andra politiska aktörer asikter som försvarar

Palestina och islam. CNN ger en mer ensidig beskrivning av att islam genom att uppmarksamma

aktörer som ar radikala, terroristmedlemmar eller vasterlandska aktörer som uttalar sig.       

               

Det verkar med andra ord bli en skillnad om mellan ett public service- bolag och privatagt bolags

rapportering av islam. CNN har behovet att salja nyheter da de ar privatagt och tjanar endast pengar

om aktörer vill visa reklam pa deras kanal, vilket endast sker om de far följare. Till skillnad fran

CNN far BBC ekonomiskt bidrag att den brittiska staten samt har större krav pa sig att visa en
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neutral och mangsidig bild av vad som hander i varlden. I detta fallet kan man se en skillnad pa de

olika rapporteringarna som gjordes pa palestinska inbördeskriget. 

5.2.  Förandras BBC:s och CNN:s rapporteringen över tid? 

Islam tenderar att definieras och beskrivas pa olika satt, bade i artiklarnas satt att koppla samman

islam med terrorism samt hur om BBC och CNN skiljer sig at i hur de framstaller islam. Men aven

om resultatet varierar gar det anda att finna mönster och aterkommande resonemang i

nyhetsrapporteringarna. I aspekten om framstallningen av islam förandras under krigets gang sa

verkar svaret vara nej. Varken CNN eller BBC andrar sitt satt att beskriva islam under krigets gang,

utan förblir den samma. 

5.3.  Kan man se  diskursiva spar av Clash  of Civilizations samt anvanda islamofobi?

Islamofobi-teorin som inriktar sig pa att analysera hur muslimer i sociala, historiska och politiska

sammanhang utsatts för diskriminering, aggressioner, eller exkludering pa grund av att de följer

religionen islam har analyserats i artiklarna för att se om det finns islamofobiska drag. I BBC:s

publicerade artiklar kopplas islam ofta samman med Hamas och ger pa sa satt islam skenet av att

vara en intolerant och radial religion. Islam har i vissa artiklar försvarar islam med att Hamas inte

kommer att föra in konservativa islamistiska lagar och regler för kvinnor, utan att kvinnan kommer

att vara jamstalld sin make. Enligt Gardell ar det inte ovanligt att islam inom media behöver

förklarar att islamistiska regler inte behöver innebar att kvinnan blir förtryckt, och att behöva

förklarar detta visar pa att det finns islamofobiska drag. Islamofobi kan aven finnas i BBC:reportens

satt att valja att belysa muslimska kvinnor som hyllar man som begar sjalvmordsattacker. 

Diskursiva spar av Clash of Civilizations gar ocksa att finna i materialet. Huntingtons teori om att

islamcivilisationen kommer vara ett problem för vast-civilisationen kan utlasas i BBC:s satt att

formulera islam. Att BBC valjer att rapportera om hur vasterlandska observatörer dömer Palestina

för har valt Hamas, trots att det skedde genom demokratiskt process, anda kritiserats pa grund av att

de anser att partiet ar religiöst eller ideologiskt felaktiga. BBC skriver aven om att det finns en

spanning da EU och USA vagrar lyfta embargot sa lange Hamas ar vid makten. Vilket enligt

Huntingtons teori  anser att vast anser att islam ar ett problem.
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I analysen av  CNN-artiklarna beskrivs islam i samband med palestinska inbördeskriget med

Gardells teori i atanke sa rapporterar CNN med en vi- och dom-beskrivning. USA, med

Bushadministrationen i spetsen, samt att EU ser pa Palestinas framtid som problematisk. I CNN-

artiklarna kopplas islam samman med al-Qaida i kriget och Hamas och al-Qaida som islamistiska

fundamentalister som hotar vastvarlden med terrorism ger inte islam. Det beskrivs i artikeln att

detta inte ar Palestinas satt att se pa saken, men det framkommer inte att att aven islams

majoritetslara motsager sig detta, nagot Gardell anser ar viktigt att poangtera.  

 

Huntington teori om att islamcivilisationen kommer vara ett problem för vast-civilisationen kan

utlasas i CNN:s satt att formulera islam. I varje artikel som har analyserats sa har ordet terror eller

terrorism anvands i samband med islam. Att islam anses vara problematiskt för vast beskrivs aven

om i form av att amerikanska och europeiska talesman kritiserar Palestinas val av ledare och oroar

sig för islamistisk extremistparti och stoppar darför bistand till Palestina.

5.4. Sammanfattning och slutsatser  

Jag har i denna uppsatts  artiklar som publicerats av CNN och BBC rörande hur islam framstalls i

samband med det palestinska inbördeskriget noga granskats genom hermeneutisk lasning.

Artiklarna har aven analyserats efter islamofobi-teorin samt granskats efter diskursiva spar av Clash

of Civilizations-teorin för att kunna besvara huvudfragan: Hur framstalls islam i BBC och CNN

under det palestinska inbördeskriget? Jag har sammanfattningsvis i denna studie kommit fram till

att den tidigare forskning som har gjorts av professorerna Leon Barkho och Kai Hafez stammer

huvudsakligen överens med deras resultat om att islam tenderas att beskrivas som valdsam och

intolerant i samband med inbördeskriget av CNN och BBC. Detta stöds med att det fanns diskursiva

spar av Clash of Civilizations samt att islamofobi förekom i bada mediabolagens artiklar, dar det

dock var mer vanligt i CNN:s publikationer an BBC:s. Undantag förekommer i BBC rapporteringar

dar exempelvis Mecka och partisympatisörer till Hamas valdes att tas med. Detta samt att terrorism

i samband med islam inte namnde i samma utrackning som i CNN.    
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