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Abstract

The aim with this study is to compare the American newspaper The New York Times and the 

Swedish newspaper Dagens Nyheter and its framing of the organization the Islamic State. The study

uses a selection of articles during the period when Barack Obama ordered airstrikes against the 

Islamic State. The period is 2014/07/27-2014/08/14 and it gave 107 articles to the analysis. The 

study undertakes a methodology based on the quantitative content analysis. The study leans on the 

theory of framing and theories of war journalism which is a common and well suitable theory for 

the study’s aim. The result shows both differences and similarities between the two newspapers 

frame. The most notable difference between the newspapers' articles were the appellation of the 

Islamic State and also how the newspapers used sources and statements. The Swedish newspaper 

had a more religious orientation in the appellation of IS, while the American newspaper had a 

military orientation in the appellation of IS.

Keywords: The Islamic State, framing theory, war journalism, Dagens Nyheter, The New York 

Times.
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1. Inledning

Under 2013 bröt sig den extrema sunnimuslimska rörelsen, Islamiska staten (IS), loss från Al-

Qaidas organisation. Rörelsen, ledd av Abu Bakr al-Baghdadi, insamlar ekonomiska intäkter genom

försäljning av olja och bensin till olika intressenter i regionen. Dessa intäkter har bidragit till att 

organisationen byggt upp ett finansiellt kapital för att försörja en militär armé samt rekrytera fler till

rörelsen (Zuiderveld et al 2014, s. 1-2). Det är ofrånkomligt att IS påverkar många människor i och 

med organisationens mål att utropa ett sunnimuslimskt kalifat över stora landområden i 

Mellanöstern. Syriens inbördeskrig och den instabilitet konflikten fört med sig har inneburit att IS 

effektivt vunnit militära segrar och avancerat i regionen. Genom landvinningar har även IS tvingat 

bort minoriteter samt begått övergrepp när det gäller mänskliga rättigheter. I anknytning till 

organisationens brutala våld mot minoriteter har omvärlden börjat agera genom flygbombningar av 

IS-mål. Organisationen fortsätter kontinuerligt rekrytera individer från omvärlden, bland annat från 

Sverige men även andra länder i Europa (Ibid, s. 2). I relation till organisationens avancemang har 

IS varit återkommande i media i olika former.

Med anledning av att IS har varit återkommande i media är det intressant att studera vilka tendenser

som lyfts fram i rapporteringen. Några välkända teorier kopplade till rapporteringen i media är 

teorier på området krigsjournalistik. En av dessa teorier formulerades av Lynch och McGoldrick 

(2005). Deras teori studerar vilka tendenser medierna framhäver i dess rapportering. Teorin är 

intressant i relation till hur IS beskrivs i media och vad som framhävs i rapporteringen. Vidare kan 

beskrivningen av IS analyseras djupare genom gestaltningsteorin. Gestaltningsteorin visar hur 

nyheter formas och struktureras av journalister från ramverk av referenser och meningsstrukturer. 

Enligt Walter Lippman är ramar något som tolkas beroende på att händelserna inte observeras 

direkt. Massmedier får då möjligheten och ansvaret för att redogöra händelseförloppet för olika 

situationer (Papacharissi & Oliveira 2008, s. 53). I anknytning till faktumet att Islamiska staten 

regelbundet beskrivs i olika mediekanaler, blir gestaltning av organisationen i dessa mediekanaler 

av värde att studera. Det är även relevant att studera om ländernas politiska kulturer påverkar hur 

medierna beskriver IS. Genom valet att studera amerikansk och svensk rapportering tillämpar vi oss

av gestaltningsteorin samt av Lynch och McGoldricks teori. Politisk kultur och dess tidigare 

påverkan på medier tydliggörs i forskningsläget. Forskningen visar bland annat att amerikanska 

medier och företrädare är försiktiga i hur de beskriver terrorister kopplat till religiösa sammanhang 

(Gerges 1999, s. 11-14). Samma mönster finns inte i svenska medier visade andra studier. 
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1.1 Motivering av fall

Det finns ett intresse i att studera olika fenomen som återkommande beskrivs i mediekanaler. 

Forskningen är ständigt aktuell, eftersom journalister, arbetssätt och dominerande mediekanaler är 

föränderliga genom åren. Uppsatsen har tagit avstamp i att det finns vikt i att studera olika 

gestaltningar av IS och om det vidare finns skillnader i hur organisationen gestaltas mellan olika 

länder. Med uppsatsens teoretiska ansats har studier av hur medierna beskriver IS genomförts. I 

uppsatsen har valet gjorts att studera svensk och amerikansk press. Detta utifrån motiveringen att 

USA idag är en dominerande militärmakt i världen samt att Barack Obama valt att ge klartecken att 

flygbomba IS den 7 augusti 2014. Detta beskrevs aktivt i media (Bender 2014, s. 1). Det har varit av

intresse för oss att undersöka hur amerikansk press i skildringen av denna händelse beskrev 

organisationen IS. Även artiklar från svensk press studeras så att en jämförelse mellan två länder 

möjliggörs. Genom en jämförelse kan det senare eventuellt urskiljas skillnader i gestaltning av IS. I 

Sverige har en del individer rekryterats till IS, samtidigt som Sverige i sig inte är en dominerande 

stormakt i världen likt USA. Med anledning av skillnader av politiska system, militär styrka och 

geografiskt läge finns ett intresse att jämföra mediernas gestaltning av IS för att studera likheter och

skillnader. Det kan även rent hypotetiskt finnas aspekter som exempelvis att USA hade större behov

av att motivera flygattackerna, till skillnad från Sverige, som inte var direkt inblandat i attackerna. 

Vetenskapligt betraktat utgår uppsatsen från forskningsfälten om krigsjournalistik samt politisk 

kultur. Dessa forskningsfält presenteras i avsnittet “forskningsläge” .
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1.2 Problemformulering och syfte

Inom politisk kommunikation är medierapportering en avgörande faktor. Genom spridning av 

information sätts en verklighetsbild. Journalistiken spelar således en stor roll för tolkningar av 

händelser och på vilket sätt dessa händelser sedan sprids till medborgarna. Syftet med studien är att 

undersöka skillnader i gestaltning av IS i New York Times och Dagens Nyheter. I studien analyseras

även om skillnader i gestaltning som framkommer kan förklaras av ländernas politiska kulturer. 

Frågeställningarna lyder enligt följande:

 Vilka tendenser framhävs i rapporteringen av IS i New York Times respektive Dagens 

Nyheters rapportering? 

 Finns det skillnader och likheter i gestaltning av IS i New York Times och Dagens Nyheters 

artiklar?

 Kan skillnader och likheter i gestaltning mellan tidningarna förklaras utifrån ländernas 

politiska kulturer?

1.3 Disposition

Uppsatsens struktur ser ut enligt följande redogörelse. I det inledande kapitlet presenteras en 

inledning och motivering för uppsatsen där syfte, problemformulering och uppsatsens 

frågeställningar beskrivs utförligt. Läsaren ges även en beskrivning av Islamiska staten och 

organisationens utveckling. I det andra kapitlet presenteras relevant forskning på uppsatsens 

ämnesområde med fokus på krigsjournalistik och politisk kultur. Vidare presenteras uppsatsens 

teoretiska ramverk i det tredje kapitlet. Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen grundas i 

gestaltningsteorin samt Lynch och McGoldrick (2005) teori om krigsjournalistik. I uppsatsens 

fjärde kapitel presenteras metod, där en redogörelse ges av metoden kvantitativ innehållsanalys. I 

uppsatsens avslutande kapitel presenteras analysen och dess resultat, slutsatser samt en 

slutdiskussion.
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1.4 Islamiska staten, IS

Islamiska statens bakgrund kan spåras till en mindre sammansättning av individer som bildades av 

Abu Musab Az-Zargawi i Afghanistan. Gruppen var engagerad i motståndsrörelsen i Irak och blev 

känd för sin grymhet genom självmordsattentat och inspelade avrättningar. Under 2004 beslutade 

ledaren, Zarqawi, att gruppen skulle ansluta sig till Al-Qaida och bli organisationens del i Irak. 

Under 2011 eskalerade en konflikt i Syrien till följd av inrikespolitisk turbulens. En ny ledare för 

den irakiska enheten av Al-Qaida, Abu Omar al-Baghdadi bidrog till skapandet av en ny 

organisation i Syrien, ”Jabhat an-Nusra”. 2013 togs beslutet att slå ihop den tidigare irakiska delen 

av Al-Qaida och ”an-Nusra” till en ny organisation, Iraks Islamiska stat. Interna konflikter till följd 

av sammanslagningen skedde då vissa delar av an-Nusra aldrig erkände sammanslagningen utan 

hamnade istället i konflikt med den nya organisationen ”Iraks Islamiska stat”. Under 2014 

avancerade den Islamiska staten i Irak och erövrade stora landområden. Bland annat lyckades 

organisationen ta kontroll över Mosul och grundade ett ”Islamiskt kalifat” över organisationens 

kontrollerade landområden. Islamiska staten har även strävat efter att ta över landområden i Syrien 

samt genomföra attacker mot närliggande länder som organisationen anser vara ett hot mot dess mål

(BBC 2014).

I skuggan av organisationens framgångar och erövringar av städer har minoriteter, främst i Irak, 

drabbats av hårt förtryck. Journalister och utländska medborgare har också drabbats av IS framfart, 

genom bland annat avrättningar. Till följd av detta har fördömanden av IS gjorts från internationellt 

håll men det har även funnits ett tryck att IS måste stoppas. I augusti 2014 genomförde USA 

flygattacker mot mål kontrollerade av Islamiska staten. IS har hotat med vedergällningar mot länder

som lägger sig i organisationens intressen genom att utföra terrorattentat i dessa länder (ibid).

1.5 Avgränsning

En avgränsning har skett till en tidsram på 19 dagar för urval av artiklar i vardera tidning för 

besvarande frågeställningar. Processen för urval av tidsperiod redogörs vidare i metoden. Urvalet 

uppgår till totalt 107 artiklar. Valet av tidsperiod redogörs vidare i metoden. Genom avgränsningen 

ges möjligheten till genomförandet av en kvantitativ innehållsanalys som metod. Studiens teoretiska

ramverk består av gestaltningsteorin samt Lynch och McGoldricks (2005) teori kring 

krigsjournalistik. Dessa teorier i kombination med metoden tillåter oss att studera artiklars innehåll 

och belysa vissa aspekter vid en händelse under en vald tidsperiod. Valet av teori görs med syftet att
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kunna analysera hur Dagens Nyheter och New York Times gestaltar IS. Vidare redovisas i varje 

enskilt delavsnitt under resultatet för hur varje variabel avgränsats i kategorier vid genomförandet 

av analysen.

                                                                                                                                                              7



2. Forskningsläget på området krigsjournalistik och politisk 

kultur

I följande kapitel görs en redogörelse kring tidigare forskning på ämnesområdet krigsjournalistik 

och politisk kultur. 

2.1 Forskning om krigsjournalistik

Forskningsområdet kring krigsjournalistik är relativt modern. Forskningsområdet har utvecklats 

inom den medievetenskapliga inriktningen (Strömbäck 2003, s. 8). En betydelsefull utgångspunkt 

inom krigsjournalistiken är att det vid konflikter alltid finns inslag av propagandistiska sakintressen 

hos de inblandade aktörerna. Dessa intressen påverkar bilden dessa aktörer vill sätta av konflikten 

(Fogelberg 2004, s.15). Freds- och konfliktforskaren Johan Galtung (2002) har formulerat en teori 

rörande freds- och krigsjournalistik. Utgångspunkten för studien är att det finns två alternativa sätt 

att informera kring en konflikt. Krigsjournalistiken är en av dessa två inriktningar och utgår i 

beskrivning av konflikter från den egna sidans verklighetsbild. Den andra inriktningen, 

fredsjournalistiken, utgår från en saklig beskrivning av konflikten. Syftet med beskrivningen ligger i

denna journalistik bland annat på att utkristallisera lösningar (Galtung 2002, s. 261). I artikeln “The 

War in Afghanistan and Peace Journalism in Practice” studerar Rune Ottosen (2010) om Galtungs 

teori är tillämpbar i praktiken. Enligt Ottosen tenderar medierapporteringen att vara närliggande den

egna sidans verklighetsbild. Ottosens studier visar även att det spreds ett ensidigt budskap i den 

offentliga politiska debatten för en norsk militär närvaro i Afghanistan. Trots detta fick flera 

medborgare tillgång till andra åsikter genom olika nätbaserade funktioner. Den politiska hållningen 

i frågan fick således genomslag i tidningarna (Ottosen 2010, s. 23). 

En annan intressant studie som genomförts inom forskningsområdet är Maslog (2006) med fleras 

studie “Framing Analysis of a Conflict: How Newspapers in Five Asian Countries Covered the Iraq 

War”. Medierapporteringen i bland annat Indien och Pakistan studeras utifrån Galtungs två 

journalistiska inriktningar. Urvalet som studeras påvisar att religion och källor är de starkaste 

indikatorerna i vad som påverkar vilken journalistisk inriktning som tenderar att vara starkast i 

respektive land. Studien visar även att ett antal tendenser är återkommande när fredsjournalistiken 

dominerar, bland annat beskrivning av känslor och beskrivningar av flera aktörer. I 

krigsjournalistiken dominerar helt andra tendenser, som exempelvis en tydlig riktning gentemot en 
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“elit” och beskrivningar i form av motsättningar mellan olika aktörer (Maslog et al 2006, s. 31-35). 

Samhällsvetaren Hoskins (2010) studerar krigsjournalistiken utifrån passerade konflikter. I sin 

forskning inkluderas även internet och dess påverkas på journalistiken. I och med nätets 

expandering har medielogiken förändrats. Till följd av sociala medier och andra nätbaserade 

verktyg ges nu en utökad bild av konflikter i världen. Sociala medier har bidragit till att det blivit 

enklare att rapportera samt vara mer närvarande vid konflikter. Exponeringen av en situation kan 

vara betydelsefull för dess utveckling. Exponering av diverse händelser sker ofta via media, vilket i 

sig gör medierna till en maktfaktor. Det krävs således att journalistiken vid krigssituationer kan 

anpassa sig till förnyelsen av kommunikationsverktyg, som exempelvis sociala medier och annan 

teknisk utveckling (Hoskins et al 2010 s. 183).

Nohrstedt (2000) argumenterar för att krig idag inte kan föras utan stöd bland medborgare. Ett 

verktyg för att skapa opinion och insamla stöd hos medborgare är medierna (Nohrstedt 2000, s. 

384-389). Vidare presenterar Nohrstedt (2009) intressanta slutsatser kring krigsjournalistik i artikeln

“New War Journalism - Trends and Challenges”. Den första slutsatsen visar att medier i sin 

rapportering beskrev krigsoffer olika, då vissa beskrevs som “ovärdiga” och vissa som “värdiga” 

beroende på bakgrund. I både svenska samt amerikanska medier gjordes konkreta beräkningar av 

amerikanska offer till skillnad från irakiska offer där det gjordes ungefärliga uppskattningar 

(Nohrstedt 2009, s. 107-109). En annan slutsats visade att journalister ofta används som måltavla 

vid militära konflikter, vilket försvårar rapporteringen. Samtidigt visar Nohrstedt genom sin 

forskning att amerikanska medier blivit mer beroende av det egna landets “elitkällor”, exempelvis 

officiella/militära representanter under senare konflikter (ibid, s. 102).

2.2 Forskning om politisk kultur

För många amerikaner fungerar religionen och tron på Gud som ett verktyg för att binda samman 

nationen (Putnam & Campbell 2010, s. 517). Trots religionen och dess traditioners starka roll i det 

amerikanska samhället finns en förståelse bland amerikaner för människor med annan 

trosbekännelse. De flesta amerikaner är bekanta med individer med en annan religiös tillhörighet än

dess egna. De sociala relationerna mellan människor har i de amerikanska samhället bidragit till ett 

utbyte och en förståelse av olikheter. Utbytet mellan människorna är en avgörande faktor för att det 

finns en fungerande mångkulturellt samhälle i USA (ibid s. 526-527).
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Den amerikanska politiska kulturen har haft sitt ursprung i att försvara och sprida “demokratin i 

världen”. Den amerikanska politiska hållningen gentemot religionen islam innehar samma 

spänningar som präglat den amerikanska utrikespolitiken gentemot andra stater och ideologier vid 

tidigare konflikter. Den underliggande kulturella hållningen hos amerikaner är en viktig faktor i hur 

lagstiftare och andra beslutsfattare formulerar sin politiska hållning gentemot islam. De 

gemensamma värderingarna är viktiga när amerikanska ledare strävar efter att öka sin popularitet 

bland befolkningen. Dock har bilden av att terrorism och islam hänger ihop skadat bilden av det 

egna landets muslimska befolkning. Med anledning av den förändrade bilden har amerikanska 

politiker och beslutsfattare varit noggranna med att rikta sin kritik gentemot “terrorister” och inte 

mot islamister eller mot religionen islam i sig (Gerges 1999, s. 11-14). Richard Bulliet (1994), 

professor i historia, framhäver i sin forskning att amerikaner är rörande överens om att enskilda 

attentat/våldsagerande av muslimer bör ses som enskildas agerande med en fantastisk inställning. 

Bulliet uttryckte en rädsla i sin forskning över att om kopplingen mellan terrorism och islam görs i 

den politiska sfären är risken att en ny sorts “antisemitism” riktad mot muslimer växer fram (Bulliet

1994, s. 11). Detta bekräftas även i andra studier där det framhävs att rapporteringen vid 11 

september undvek att förmedla en bild där attentatet ansågs ha en koppling med religionen islam i 

sig. Istället arbetade medierna för att framhäva bilden av muslimer som goda individer som bidrog 

till det amerikanska samhället. Detta med bakgrund av att en betydelsefull minoritet av det 

amerikanska folket var muslimer (Mitchell & Marriage 2003, s.73). Även Strömbäck (2002) 

presenterar studier som visar att den “officiella bilden” har prioriterats av medierna i USA vid 

konflikter. Ett exempel som lyfts är rapporteringen vid 11-september attentaten. Den officiella 

kanalernas bild av händelsen blev grunden för mediernas verklighetsuppfattning av situationen 

(Strömbäck 2002, s. 151).

Håkan Hvitfelt (1998) skriver i en antologi om hur svenska medier förhåller sig till religionen islam.

Antologin “Mörk magi” från 1998 presenterar studier och resultat från olika projekt där det tydligt 

visades att islam togs upp i 40 % av de totala urvalet inslag om krigssituationer i svenska medier. 24

% av det totala urvalet inslag som sändes hade inslag av rapportering om terrorism. I princip alla 

inslag där islam som religion togs upp hade huvudämnen som var relaterade till något våldsamt 

ämne. Däremot kopplades inte händelserna direkt till frågeställningen om våldet skedde till följd av 

muslimernas religiösa tillhörighet (Hvitfelt 1998, s. 73-75). 
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En annan studie, genomförd av Marina Ghersetti & Anna Levin (2001), undersöker hur 

informationen om muslimer och islam ser ut i svenska medier. Studiens resultat pekar på att det 

finns en stor problematik i hur rapporteringen sker. I medierna sprids en bild där muslimska länder 

ses som enhetliga. Samtidigt utmålas länderna som motståndare till västvärldens ideal och 

målsättningar. Det sker även i rapporteringen en förenkling av den muslimska kulturen (Ghersetti &

Levin 2001, s. 20).

Det beskrivna forskningsläget kommer användas för att förklara uppsatsens resultat i kombination 

med uppsatsen teoretiska ramverk. Forskningsläget används i uppsatsen även för att skapa en 

förståelse för ämnesområdet som vår uppsats ämnar bidra till. Utöver detta ger forskningsläget 

läsaren av uppsatsen en kunskap om politisk kultur och krigsjournalistik, något som sedan frekvent 

används i uppsatsens olika delavsnitt. Forskningsfältet har således författats för att skapa förståelse 

för ämnesområdet, uppsatsens utgångspunkt samt även för att möjliggöra vidare slutsatser utifrån 

uppsatsen resultat. 
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3. Teori

I följande kapitel presenteras uppsatsens teoretiska ramverk. Det teoretiska ramverket utgår från 

krigsjournalistik och gestaltningsteorin. 

3.1 Krigsjournalistik

Inom krigsjournalistiken finns olika teoribildningar. Krigsjournalistiken i sig är modern. Lynch och 

McGoldrick talar i sin teoridefinition om fyra stycken tendenser som medierna vid sin rapportering 

ofta utelämnar när krigsjournalistiken råder. Detta sker således vid de tillfällen där rapporteringen 

handlar om konflikter eller krig (Lynch & McGoldrick 2005, s. 46). Den inledande tendensen som 

beskrivs handlar om faktumet att våld aldrig beskrivs eller anses vara orsaken till kriget. Det finns 

andra anledningar till att ett krig utspelar sig, exempelvis kulturer eller processer som är orsaker till 

händelsen. Den efterföljande tendensen behandlar faktumet att medier sällan delger att icke-våld är 

ett alternativ för att lösa en pågående konflikt. Den tredje tendensen handlar om de aktörer som är 

inblandade i en pågående konflikt. Aktörerna som är delaktiga i konflikter utmålas ofta som få, trots

att det kan finnas flera bakomliggande aktörer som är delaktiga i en pågående konflikt. Den sista 

tendensen inom krigsjournalistiken handlar om egenintressen, där till exempel målsättningar med en

konflikt kan vara dolda. Dessa målsättningar misslyckas ofta medierna med att exponera och 

rapportera om. Problematiken blir i nästa steg påtaglig när det som rapporteras i medierna inte anses

vara äkta av de som följer konflikten (ibid, s. 1).

Vidare är det enligt Lynch och McGoldrick även påtagligt att “elitens ramverk” är dominerade. Med

det åsyftas att “elitens” åsikter om pågående konflikter får en betydelsefull plats i 

medierapporteringen. Till följd av “elitens” starka roll i medierna blir andra aktörers utrymme 

mindre (ibid, s. 4). Detta sker främst genom att journalistiken framhäver de “officiella källorna”. 

Dessa officiella källor kan exempelvis vara politiker, representanter för militären eller andra 

sakkunniga. Samtidigt framhävs de enstaka fallen vid konflikter. Journalistiken misslyckas i hög 

grad ofta med att förklara längre orsakssamband som är betydelsefulla för hur konflikter skapats. 

Det beskrivs istället ett enskilt fall ingående (ibid, s. 209). Lynch & McGoldrick är vidare konkreta 

med att krigsjournalistiken är starkt återkommande vid mediernas rapportering vid diverse 

konflikter (ibid). Det är svårt att konkret styrka varför krigsjournalistiken präglar rapporteringen om

konflikter i dagens journalistik. Forskarna  argumenterar för att strukturer i journalisternas arbeten 

bidrar till krigsjournalistikens närvaro vid konflikter (ibid). Det är i synnerhet enligt forskarna 
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journalisternas arbetsrutiner som påverkar graden av användningen av krigsjournalistik. Det är tre 

delar av arbetsrutinerna som påverkar i särskild grad. Det handlar bland annat om att journalisterna 

har en benägenhet att framhäva de officiella källor. Officiella källor är som tidigare beskrivet 

exempelvis myndigheter, politiker och sakkunniga. Det handlar även om att journalistikens 

arbetsrutiner leder till att det finns en tendens att framhäva enstaka händelser istället för att beskriva

de bakomliggande anledningarna som bidrar till att konflikter skapas. Det handlar slutligen även om

att journalisternas arbetsrutiner bidrar till en dualism där “båda” sidor tillåts komma till tals. (Lynch 

& McGoldrick 2005, s. 209).

Krigsjournalistik kan även beskrivas utifrån den kunskap och de riktlinjer som är av vikt för den 

journalistik som presenteras vid rapporteringen om konflikter. Fogelberg (2004) beskriver 

krigsjournalistiken som en sammanställning där prioriteringar, strategier och arbetsmetoder 

sammanstrålar. Dessa tre verktyg påverkas av dess omgivning och vilka händelser som utspelar sig. 

Fogelberg beskriver för att styrka sitt resonemang hur medier i Sverige agerat under 

krigssituationer. Medierna har återkommande beskrivit konflikter på ett lojalt sätt gentemot den 

svenska staten. Det är enligt Fogelberg tydligt att medier rapporter om konflikter enligt den egna 

“elitens” intressen i den enskilda konflikten. Den egna “elitens” syn på konflikten tillåts påverka 

dagordningen (Fogelberg 2004, s. 23). 

Det är med andra ord tydligt att krig och konflikter bidrar till en situation där journalistiken 

påverkas och rapporteringen förändras med anledning av konflikten. Dagens krig och konflikter 

förs i dagens tidsålder aktivt genom olika mediekanaler och inte enbart på fysiska plan. 

Journalistikens möjligheter att beskriva konflikter opartiskt försvåras av händelseförlopp där den 

egna nationen är inblandad. Den neutrala rapporteringen påverkas av vilka intressen den egna 

nationen innehar (Olsson 2006, s. 108).
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3.2 Gestaltningsteorin

Gestaltningsteorin strävar efter målet att urskilja det som är väsentligt i aktuella frågor snarare än att

beskriva en helhetsbild. Vid analysering av gestaltning framhävs vikten av att studera 

medierapportering eftersom media ofta uppmärksammar specifika händelser som de inordnar inom 

ett sammanhang. Genom studiet av data, i denna studiens fall artiklar, kan specifika ordval eller 

beskrivningar finnas som utgör olika ”gestaltningar”. Det inledande steget i teorin går ut på att 

identifiera dessa ”gestaltningar” medan det andra steget går ut på att finna samband och jämföra 

vilka ”gestaltningar” som dominerar i artiklarna i förhållande till det totala urvalet (Van Gorp 2007, 

s. 72). Robert Entman anser att gestaltningsteorin är relevant ur syftet att studera mediernas roll i 

rapporteringen. Genom gestaltningsteorin kan man urskilja vilka underliggande budskap som sprids

”mellan raderna” och vilka verklighetsbeskrivningar som rapporteringen presenterar för 

medborgarna (Entman 1991, s. 7). Entman beskriver vidare hur gestaltning innebär att det väljs ut 

vissa aspekter av en uppfattad verklighet och att dessa aspekter görs mer framträdande i en 

kommunicerande text. Följande sker på ett sätt som föreslår vissa specifika problembeskrivningar, 

orsaksförklaringar, moraliska värderingar eller sätt att lösa problem. Detta sker genom att ett särskilt

problem, en definition, en kausal tolkning eller en moralisk utvärdering främjas. Entman beskriver 

även i sin artikel hur nyhetsramar är centrala för hur vissa händelser redovisas. Nyhetsramar är 

centrala på grund av att de påverkar hur medborgare betonar verkligheten utifrån den information 

som absorberas genom medierapporteringen (ibid, s. 53).

Walter Lippman poängterar att ramar är något som tolkas för att medborgare inte kan observera en 

specifik händelse direkt. Enligt Lippman är massmedier ansvariga för att presentera en beskrivning 

av dessa händelserna vilket även blir ett viktigt verktyg för att påverka rapporteringen (Papacharissi 

& Oliveira 2008, s. 53). Jesper Strömbäck utvecklar dessa idéer och argumenterar vidare för att 

journalistiska nyheter inte enbart behöver ses som spegelbilder av verkligheten, utan även kan 

studeras som ”rekonstruktioner” av verkligheten (Strömbäck 2009, s. 120).

Entman analyserar även i sin artikel hur gestaltning kan påverka politiska budskap och politisk 

kommunikation. Vid strävan för att erhålla stöd för åsikter kan politiker arbeta efter att påverka 

skribenter så att mottagare tolkar budskap i en viss förutbestämd riktning. Ett exempel som tas upp 

för att förstärka denna teori är Iraks invasion av Kuwait. Det som beskrivs av Entman är de 

amerikanska tidningarnas agerande. Tidningar propagerade inte för att konflikten kunde lösas via 

diplomati utan istället för att det krävdes en militär intervention alternativt ekonomiska sanktioner. 

Analysen av konflikten i de olika mediekanalerna var likartad och argumentation fördes liknande i 
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olika medier (Entman 1993, s. 54-55). Entman betonar vidare fyra delar i kommunikation som 

påverkar ett budskap. Dessa fyra delar är kommunikatören, texten, mottagaren och kulturen. Detta 

sker exempelvis genom att kommunikatören kan göra val som styrs av omedvetna faktorer som 

värderingar. Texter som formuleras kan sakna viss information och präglas av förstärkta åsikter. 

Samtidigt påverkas mottagarens uppfattning av artikeln av hur texten formuleras beroende på 

skribentens tolkning av händelsen. Professorerna i kommunikation Cappella och Jamieson beskriver

även de gestaltningsteorin. I dess definition av gestaltningsteorin förklaras gestaltning utifrån att det

betyder att vissa delar inom rapporteringen framhävs och prioriteras. Det kan exempelvis vara att en

problemformulering eller en presentation av lösningar på framtida utmaningar framhävs i 

rapporteringen. Capella och Jamieson betonar också att gestaltning utöver vad som framhävs i 

rapporteringen även handlar om det som inte presenteras. Det är grundläggande för användningen 

av gestaltningsteorin att studera det som utelämnas i rapporteringen.  Det som vidare särskilt 

utmärker gestaltningsteorin är att teorin inte enbart fokuserar på vad läsarna ska tolka utan även hur 

läsaren tolkar nyheter (Cappella & Jamieson 1997, s. 30). En annan viktig forskare att benämna är 

en av de tidigaste forskarna inom gestaltningsteorin, Shanto Iyengar (1991). Iyengars forskning 

utgick ifrån gestaltningen som sker i mediekanaler. I sin forskning presenterar Iyengar att mediernas

gestaltning bidrar till att påverka hur medborgare förstår problem och hur medborgarna förklarar 

dessa problem. Gestaltning i medier påverkar även enligt Iyengar hur människor moraliskt tolkar 

händelser. Dessa studier utgick från den amerikanska befolkningen (Iyengar, 1991, s. 125-126).  

Det är viktigt att påpeka att det framförts kritik mot gestaltningsteorin. Ramarna som teorin utgår 

från anses för otydligt definierade och svåra att generalisera i framtida replikerande studier 

(Benford 1997, s. 412). Kritik har även framförts av diverse journalister där de försvarar dess 

rapportering. Detta genom att journalistiken ofta lyfter fram ett budskap och strävar efter att 

beskriva en nyhet på ett förenklat sätt (Weibull & Wadbring 2014, s. 281). Kritiken bemöts i denna 

uppsats med transparens i både urvalsprocess och hur analysen skett, vilket kan bidra till att 

slutsatserna blir trovärdiga. 

Det teoretiska ramverket i uppsatsen används med syftet att besvara frågeställningarna. De utvalda 

teorierna används för att relatera till undersökningen i uppsatsen. De teoretiska perspektiven som 

presenteras används för att tillsammans med tidigare forskning ge perspektiv och forma teoretiska 

utgångspunkter. De utvalda teorierna operationaliseras vidare i metoden. 
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4. Metod

I följande kapitel görs en redogörelse av uppsatsens metodval och analysverktyg. Empiriskt 

material och urvalsprocess presenteras även i denna del.

Studiens frågeställningar besvaras genom metoden kvantitativ innehållsanalys. Innehållsanalys 

används framförallt vid fall där texter behöver kvantifieras och där förekomsten av någonting eller 

företeelser i texter behöver mätas. Grundidén handlar således om att kvantifiera någonting i texter 

utifrån ett specifikt syfte (Bergström & Boréus 2012, s. 50). Den kvantitativa innehållsanalysen 

används regelbundet för att besvara frågeställningar om hur frekvent ett antal kategorier 

återkommer i ett specifikt fall (Esaiasson et al 2010, s. 218-219). I studien analyseras ett urval av 

artiklar från Dagens Nyheter och New York Times. Kvantifiering kan göras på olika sätt beroende 

på syfte. Exempelvis kan en kvantitativ innehållsanalys räkna omnämnanden av något specifikt i 

texter men kan även undersöka uppmärksamhet för ett visst ämne i massmedia (Bergström & 

Boréus 2012, s. 52). I denna uppsats analyseras olika företeelser i tidningsartiklar. Utgångspunkten 

för valet av metod grundar sig i lämpligheten för besvarandet av valda frågeställningar. I inledande 

skede är det viktigt att materialet avgränsas och samlas in. Denna process redovisas i delavsnitten 

avgränsning samt material.

Uppsatsens analysinstrument är det som anger vad som noteras i urvalet av material. Uppsatsens 

analysinstrument har utgått från ett kodschema, som används vid genomförandet av en manuell 

analys. Kodschemat beskriver i detalj vilka noteringar som görs i de analyserade texterna (Ibid, s. 

54-55). I ett inledande stadie har kodschemat använts genom en pilotstudie, som vi genomfört, där 

ett mindre antal artiklar analyserats för att pröva om kodschemat behöver modifieras inför analysen.

Vid genomförandet en kvantitativ innehållsanalys krävs vissa moment för att uppfylla en trovärdig 

forskningsprocess. Dessa delmoment redovisas nedan och det är dessa delmoment som 

analysarbetet utgått från (Ekström & Larsson 2000, s. 119). Under delmoment ett har 

forskningsproblemet definierats, vilket redovisats i problemskrivning & syfte. Under delmoment två

har urval valts ut och definierats, vilket redovisas under delavsnittet 4.1 Material. Under delmoment

tre har variabel och variabelvärden definierats. Dessa redovisas och diskuteras under delavsnitt 4.3 

Kodschema och variabler. Det fjärde delmomentet innefattar att ett kodschema konstrueras. 

Kodschemat finns som bilaga under appendix och har testats i en pilotstudie. Under det femte 

delmomentet har kodningen genomförts och i ett sista delmoment har det genomförts en analys av 
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insamlad data. Detta presenteras under resultat och analys. Vidare har det i studien använts vissa 

kvalitativa inslag då citat från vissa artiklar använts för att djupare analysera materialet.

I genomförandet av uppsatsen ges vi, i egenskap av uppsatsförfattare, tolkningsföreträde. I vissa fall

kan tolkningarna som görs ligga långt ifrån de tolkningarna läsaren hade gjort i samma situation. 

För att hantera denna problematik, redogörs det noggrant under studiens gång för vilka 

observationer som gjorts och kodscheman presenteras utförligt samt bifogas (Ibid, s. 118-119). 

4.1 Material

Materialet vilket kommer analyseras i uppsatsen är artiklar från den amerikanska dagstidningen 

New York Times (NYT), samt den svenska dagstidningen Dagens Nyheter (DN). New York Times 

är tillsammans med Wall Street Journal de två mest betydelsefulla tidningarna i USA. NYT är den 

amerikanska tidningen med störst upplaga per dygn. Vidare har tidningen vunnit över 100 “Pulitzer 

Prizes”, vilket är mer än någon annan nyhetstidning i världen. Dagens Nyheter är den svenska 

dagstidning som statistiskt tryckt flest upplagor i Sverige år 2011 per dygn. Dagens Nyheters 

papperstidning läses av cirka 793100 individer varje vecka. DN är en politiskt obunden liberal 

tidning (TU 2012, s. 5-6). Ett annat val av tidningar för analysen hade kunnat genomföras. Dels 

finns det tidningar med andra politiska inriktningar än liberalt obundna samtidigt som det dels finns 

tidningar med en tydligare politisk inriktning än uppsatsens valda tidningar. Ett större resonemang 

av vad ett val av andra tidningar hade kunnat ge för svar på uppsatsens frågeställningar ges i 

delavsnitt  om framtida forskning. Barack Obama gav klartecken för flygattacker mot den Islamiska

staten den 7 augusti 2014. Med anledning av detta har artiklar från 27 juli - 14 augusti valts ut från 

vardera tidning. Detta för att studera gestaltning, i samband med att klartecken för flygattackerna 

gavs. Antal artiklar som publicerats under tidsperioden är 33 stycken i Dagens Nyheter och 74 

stycken i New York Times. Samtliga artiklar som publicerats under vald tidsperiod har använts som 

urval. Det är via databasen Retriever samt New York Times artikelarkiv som artiklarna har samlats 

in. Detta blir således uppsatsens urval av artiklar. Samtliga artiklar har skrivits ut och getts ett 

identifikationsnummer.
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4.2 Databaser

Urvalet av materialet är som tidigare beskrivet hämtat från databasen mediearkivet Retriever. Över 

700 svenska tidningar finns tillgängliga i databasen genom att kopior digitalt publiceras av 

tidningsupplagorna samma dag som de ges ut. Genom en sökfunktion i databasen har materialet för 

studien från den svenska dagstidningen Dagens Nyheter insamlats. Vid sökningen har begränsning 

av urval skett utefter tidsperiod, enligt den beskrivna tidsperioden i 4.2 Material. I nästföljande steg 

har sökorden *IS* samt *artikel* använts i sökningen. Orden har valts utifrån studiens 

frågeställningar, där det krävs ett brett urval för att kunna dra slutsatser för hur IS gestaltas under 

tidsperioden. Vid sökningen kom även vissa artiklar från andra tidningar med. Dessa har tagits bort 

och enbart samtliga artiklar publicerade av Dagens Nyheter har valts ut. Under tidsperioden 

2014/07/27-2014/08/14 gav sökningen 33 artiklar i Dagens Nyheter.

Vid insamlingen av artiklar från New York Times, har New York Times egna databas och arkiv för 

artiklar använts. I arkivet finns samtliga artiklar från år 1851 till idag publicerade. Sökorden som 

tillämpats har i likhet med sökningen i Retriever varit *IS* och *article*. Samma tidsperiod 

(2014/07/27-2014/08/14) har använts vid sökningen och resultatet blev totalt 74 artiklar. Samtliga 

artiklar har valts ut för analys. Under förstudien prövades även andra sökord för att säkerställa att 

samtliga artiklar där IS benämndes under tidsperioden valdes ut. Andra sökord som prövades var 

ISIS och Islamiska staten. 

4.3 Kodschema och variabler

Artiklarna som analyseras är utvalda från Dagens Nyheter och New York Times. Det finns olika 

sorters analysenheter som studeras beroende på variabel. Analysenheterna är bland annat uttalanden

i artiklarna och källorna i artiklarna. För att besvara frågeställningarna har ett antal variabler valts ut

vars innehåll redovisas nedan i delavsnitt  4.4. Ett kodschema har skapats och finns tillgängligt i 

appendix under bilaga 1.

4.4 Variabler och variabelvärden

Här redovisas variablerna kort. Mer detaljerad beskrivning återfinns i kodschemat. Varje variabel 

har utformats med syfte att besvara frågeställningarna. Bland annat används variablerna för att 

besvara vilka tendenser som framhävs i rapporteringen av IS samt om det finns samband mellan 

skillnaderna i gestaltningen av IS och ländernas politiska kulturer. 
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Variablerna datum, tidning och innehållstyp används främst med syftet att datera artiklarna.

Variabeln källor används med syftet att fastställa i vilken grad källorna är tydliga/otydliga. Källor 

som direkt visar vilka/vem som står bakom informationen har kodats under kategorin tydlig medan 

andra källor kodas under kategorin otydlig. Variabeln uttalanden är en vidarebyggnad där det 

fastställs tillhörighet på de som uttalat sig i kategorierna. Här har fyra kategorier använts, officiella 

uttalanden, civila uttalanden, militära uttalanden samt uttalanden från IS-representanter.

En annan variabel studerar ingående vilken benämning som används av IS som aktör.

Här används exempelvis krigare, fundamentalister och terrorister som några benämningar i 

kodningen. Slutligen har variabeln ämne använts för att studera vilket ämne som är huvudfokus i 

artiklarna. Det kan exempelvis vara civilbefolkning, militära förhållanden eller attentat. 

4.5 Metodproblem

Det finns flera problem som kan uppstå vid tillämpning av kvantitativ innehållsanalys. En vanlig 

invändning gentemot metoden är att det i flera fall kvantifieras kring områden som inte är relevanta.

Det är viktigare “hur något sägs”, istället för “hur många gånger det sägs” (Bergström & Boréus 

2012, s. 80). Med syftet att bemöta problematiken har studien i analysen presenterat de kodningar 

av variabler där det framkom meningsfulla resultat att vidare problematisera kring. I 

svarshanteringen av frågeställningarna har flera variabler använts som underlag vid besvarandet av 

varje frågeställning. Ett annat problem som uppstår med uppsatsens metodval är att det är en viss 

tidsperiod som studeras och att det blir svårt att dra slutsatser över längre tidsperioder (ibid). Detta 

bemöts genom uppsatsens inriktning kring gestaltning i media under beslutet att genomföra 

flygbombningar gentemot organisationen IS. Det är också enbart kring denna tidpunkt och kring de 

utvalda tidningarna som slutsatser dras. Validitets och reliabilitetsfrågor diskuteras mer i 

nästkommande delavsnitt.

4.6 Validitet och reliabilitet

Validitetsproblem kan uppstå vid val av kodningsenheter och om de lyfts ur ett sammanhang. Detta 

med anledning av att den kvantitativa analysen delvis strävar efter enkla bedömningsprocesser 

vilket riskerar att sammanhanget glöms bort. Andra validitetsproblem handlar om att exempelvis 

ord kan vara mångtydiga. Ord kan ha flera betydelser och vara svåra att koda (Ibid, s. 82-83). För 

att bemöta problematiken har det i uppsatsarbetet vid bildandet av variabler undvikits mångtydiga 
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ord samt under kodning genomförts dubbelkodning för att säkerställa trovärdigheten. Vidare kan 

problem uppstå i tolkningsprocessen. Vid beräkningen av ord är detta inte ett akut problem, men vid

mätning av företeelser eller idéer är det svårare eftersom tolkningen beror på individen som utför 

tolkningen (ibid, s. 87). I denna process har även dubbelkodning skett för att säkerställa att detta 

redogörs på likartat sätt i analysarbetet. Båda uppsatsförfattarna har varit närvarande vid kodningen.

Ett annat validitetsproblem som kan uppstå är valet av tidsperiod. Tidsperioden är begränsad, och 

kopplad till Barack Obamas beslut att flygbomba IS. Det innebär per automatik att det är en stor 

händelse och urvalet av artiklar i sig, blir ett resultat. Invändningen är att det är av vikt att studera 

hur medierna, i synnerhet vid betydelsefulla politiska beslut, agerar. Det är viktigt att studera om 

gestaltning var densamma i Sverige och USA, då ett besked av betydelse gavs politiskt i USA. Med 

bakgrund av vikten av validitet och reliabilitet har metodarbetet strikt utgått från de principer som 

gäller vid kvantitativ innehållsanalys. Urvalet av material har gjorts med hänsyn till de 

frågeställningar som ska besvaras.
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5. Resultat och analys

I resultatdelen redovisas en sammanfattning av vad som framgått under uppsatsarbetet. De 

kvantitativa resultaten presenteras och exemplifieras. Vidare kompletteras dessa med uppsatsens 

teoretiska ram och tidigare forskning. 

5.1 Antalet artiklar

Det totala antalet artiklar som analyserats och kodats är 107 stycken. Samtliga är valda utifrån en 

tidsperiod på 19 dagar. Från New York Times i USA har 74 artiklar kodats. Från Dagens Nyheter 

har totalt 33 artiklar kodats. Samtliga artiklar som benämner IS har valts ut och kodats under 

tidsperioden. Detta för att ett likvärdigt urval ska utgöras. Senare i analysen görs även jämförelser 

utifrån procentuella siffror med anledning av att fler artiklar från New York Times analyserats än 

från Dagens Nyheter. 

Tabell 1. Antal artiklar som valts ut 

Typer New York Times Dagens Nyheter Totalt 

Antal artiklar        74       33       107

Tidsperiod      14/07/27-14/0/814      14/07/27-14/08/14       

      

Källa: Retreiver och New York Times artikelarkiv

Det kvantitativa underlaget är ett resultat i sig självt. I anknytning till antalet artiklar som 

producerades av vardera tidning framgår det tydligt att IS under tidsperioden mer aktivt skildrades i 

The New York Times. I jämförelse med Dagens Nyheter var antalet artiklar fler. Det kan grundas i 

att Barack Obamas klartecken av flygbombningarna direkt rörde amerikansk politik, vilket i 

artiklarna syns i form av en politisk debatt samt att ståndpunkter från olika organ presenterades i 

medier. Detta både för att motivera Obamas ställningstagande, men även kritisera det. I Dagens 

Nyheter beskrevs Barack Obamas beslut och skildrades även ur politiska aspekter, dock inte med 

samma omfattning som i The New York Times, vilket bekräftas från urvalet av artiklar.
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5.2 Källor

Utifrån uppsatsens frågeställning och möjligheten att besvara dessa, studeras här vilka källor som 

används i artiklarna. Detta för att källanvändningen påverkar vilka tendenser som framhävs i 

rapporteringen och i detta fall de analyserade artiklarna. I uppsatsens teoridel redogörs för Lynch 

och McGoldricks (2005) teorier om krigsjournalistik. Enligt forskarna är “elitens ramverk” 

dominerande vid konflikter. Det innebär att “eliten” får större medieutrymme samtidigt som andra 

åsikter förlorar utrymme. Eliten kan bland annat vara politiker, militärer eller andra sakkunniga 

(Lynch & McGoldrick 2005, s. 46). I denna variabel fastställs inledningsvis om de källor som 

används i artiklarna går att härleda till en tydlig respektive otydlig aktör/individ. Detta för att i 

nästkommande variabel djupare kunna analysera vilka källor som ges mest utrymme och vad som 

framhävs i rapporteringen. I denna variabel har antalet tydliga och otydliga källor i artiklarna 

kodats. Med källa åsyftas ett uttalande från en individ/organisation, ett referat till ett dokument eller

rapportering från andra medier. I kodning har endast källor där det framgår vilken enskild individ 

som står bakom informationen/uttalandet kodats som tydligt, medan resterande källor där det inte 

framgått vilken specifik individ som bidragit med information kodats som otydlig. 

Flera återkommande källor i artiklarna har tillkommit från officiella institutioner. Exempelvis kunde

en källa se ut enligt följande:

                “American officials said that the Pentagon was not supplying the arms suggesting that the program was part

of a covert effort that enlisted the support of other countries”.1

Denna källa har kodats som otydlig, med anledning av att det inte framgår vem/vilka tjänstemännen

är. Vid ett fall där det med namn framgått vilken tjänsteman som bidrog med informationen hade 

källan klassificerats som tydlig. Ett uttalande från exempelvis Barack Obama har kodats som 

tydligt, med anledning av att det framgår vem som uttalat sig. Ett annat exempel är när information 

återges från andra mediala kanaler. Det kan i artiklarna se ut enligt följande:

“Iraqi state television reported that Ms. Dakhil was hurt in the crash of a helicopter that was weighed down with Yazidi 

civilians desperate to be rescued from the Sinjar mountains, where tens of thousands have been stranded since fleeing 

the advance of Islamist militants from the Islamic State of Iraq and Syria, or ISIS.”2

1 Gordon, R. Michael. (2014). Kerry Issues Warning to Iraqi Leader. New York Times. 11 augusti.    
2 Mackey, Robert. (2014). Iraqi Who Made Emotional Plea to Help Yazidis Is Injured in Crash of Relief Flight. New 
York Times. 12 augusti. 
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Det framgår i citatet att informationen är hämtat från irakisk statstelevision. Det som däremot inte 

framgår är hur statstelevisionen insamlat informationen, alternativt vilken journalist som 

sammanställt det som sedan förmedlats i New York Times. Därför klassificeras källan som otydlig. 

Tabell 2. Tydliga och otydliga källor i artiklarna

Typer New York Times
(74st)

Dagens Nyheter 
(33st)

Skillnad
(st)

Total tydliga källor        256       50       206

Total otydliga källor        296       36       260

 

Genomsnittligt antal tydliga källor 
(per artikel)

3,46 1,61 1,85

Genomsnittligt antal otydliga källor 
(per artikel)

      4 1,16 2,86

Totalt antal källor per artikel 7,46 2,77  
Källa: Retreiver och New York Times artikelarkiv

Sammanfattningsvis visar resultatet att det är en övervikt av otydliga källor i New York Times 

artiklar medan det i Sverige finns en övervikt av tydliga källor i artiklarna. I New York Times 

användes 3,46 tydliga källor per artikel och 4 otydliga källor per artikel. Resultatet i Dagens 

Nyheter skiljde sig markant, där det användes 1,16 otydliga källor per artikel och 1,61 tydliga källor

per artikel. Resultatet i denna variabel används som grund för nästa variabel där uttalanden 

analyseras. Detta är relevant för frågeställningen då källanvändning och uttalanden påverkar hur 

artikelns gestaltning blir. 

I relation till uppsatsens teoretiska ramverk och forskningsläge är freds- och konfliktforskaren 

Galtungs (2002) idéer värda att lyfta fram i samband med resultatet. Galtung beskriver hur det finns

två alternativa vägar att informera om en konflikt. Övervikten av otydliga källor i New York Times 

kan förklaras utifrån att krigsjournalistik kan vara den dominerade journalistiska inriktningen. I 

Dagens Nyheter finns däremot en övervikt av tydliga källor vilket kan förklaras utifrån att den 

alternativa vägen av att informera om en konflikt, fredsjournalistik, råder (Galtung 2002, s. 261). En

generell slutsats är dock svår att fastställa då det används fler tydliga källor per artikel i New York 

Times än i Dagens Nyheter. Slutligen fastställs inte vilka aktörer som framhävs och får mest 

utrymme i artiklarna i denna variabel. Detta analyseras i kommande variabel. 
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5.3 Uttalanden

Med bakgrund av uppsatsens frågeställningar analyseras här de uttalanden som görs i artiklarna. Det

är av vikt att studera uttalanden för att fastställa vilka som tillåts ge uttryck för sina tankar och 

således vad som framhävs i rapporteringen. Det är även av vikt att studera uttalanden i följd av att 

sedan se om den tidigare forskningen om politiska kultur stämmer kring vilka som får uttala sig i 

medierna. I relation till studiens teoretiska uppbyggnad kan flera kopplingar göras. Dels beskriver 

Entman (1991) hur gestaltning kan innebära att vissa aspekter av en uppfattad verklighet görs mer 

framträdande i en kommunicerande text (i uppsatsens fall artiklarna). Detta ger effekt på sättet att 

vissa orsaksförklaringar och problembeskrivningar lyfts fram. Det kan enligt detta resultat vara att 

de “officiella aktörerna”, som uttalar sig mest lyckas sätta en bild av deras problembeskrivning av 

pågående konflikt (Entman 1991, s. 7). Det går även att koppla resultatet till forskningen om 

krigsjournalistik. Lynch och McGoldrick (2005)  tankar kring att “elitens ramverk” är dominerade 

speglar resultatet. Det blir även tydligt att andra uttalanden får mindre utrymme. Med anledning av 

“elitens” starka roll i medierna blir andra åsikters utrymme mindre (Lynch & McGoldrick 2005, s. 

4).

Ett uttalande från en militär källa kunde se ut enligt följande: 

“The United States launched a series of airstrikes against Sunni militants in northern Iraq on Friday, using predator 

drones and Navy F-18 fighter jets to destroy rebel positions around the city of Erbil, The American military said 

Friday.”3

Det framgår tydligt i citatet att det är den amerikanska militären som uttalat sig, varav uttalandet 

kodats under kategorin militära uttalanden. 

I det analyserade materialet gjordes totalt 508 uttalanden i New York Times och 72 i Dagens 

Nyheter. I tabell 3 presenteras uttalanden i absoluta tal. Det är alltså totalt antal uttalanden som 

presenteras. Det framkommer att officiella uttalanden är dominerande i både New York Times och 

Dagens Nyheter, där det gjordes 321 respektive 41 officiella uttalanden. Militära uttalanden är mer 

frekventa i New York Times än Dagens Nyheter, då det gjordes 49 militära uttalanden respektive 2 i

tidningarna. Skillnaden i militära uttalanden mellan länderna kan sannolikt grunda sig i att USA 

direkt var inblandat i konflikten med IS genom militära medel. I tidningarna uttalar sig IS-

representanter sällan. 

3 Rubin, Alissa, Arango, Tim, & Cooper, Helene. (2014). U.S Jets and Drones Attack Militants in Iraq, Hoping to Stop 
Advance. New York Times. 8 augusti. 
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I jämförelse mellan tidningarna finns flera likheter, där den väsentliga skillnaden är differensen i 

antalet militära uttalanden. Samtidigt görs fler civila uttalanden i genomsnitt i Dagens Nyheter. Det 

har även i en specifik kategori studerats hur regelbundet IS-representanter uttalar sig. Detta 

redovisas i nästföljande tabell i procentsats. I tidningarna uttalar sig IS-representanter sällan. I 

jämförelse mellan tidningarna finns flera likheter, där den väsentliga skillnaden är differensen i 

antalet militära uttalanden. Samtidigt görs fler civila uttalanden i genomsnitt i Dagens Nyheter.  Det

har även i en specifik kategori studerats hur regelbundet IS-representanter uttalar sig. Detta 

redovisas i nästföljande tabell i procentsats. 

Tabell 3. Uttalanden i absoluta tal i artiklarna
Typer New York Times

(74st)
Dagens Nyheter 
(33st)

Officiella uttalanden        321       41       

Civila uttalanden        123       28       

Militära uttalanden        49 2

Uttalanden från IS-representanter        15 1

Totalt antal uttalanden      508 72      

Källa: Retreiver och New York Times artikelarkiv

Både när det gäller New York Times och Dagens Nyheter så finns det en övervikt av officiella 

uttalanden i högre grad än civila. 63,2 % av samtliga uttalanden i New York Times var officiella 

uttalanden medan 24,2 % var civila uttalanden. I Dagens Nyheter var 56,9 % av samtliga uttalanden

officiella samtidigt som 38,9 % var civila uttalanden. I de artiklar som studerades gjordes i 

genomsnitt 6,86 uttalanden per artikel i New York Times, medan det gjordes i genomsnitt 2,3 

uttalanden i snitt i Dagens Nyheters artiklar.

Resultatet kan förklaras utifrån Lynch och McGoldricks (2005) teori. I deras arbete benämns det att 

“eliten” är dominerande vid konflikter. Variabelns resultat visar att “eliten” framhävs i de uttalanden

som görs. Politiker, militärer och andra sakkunniga är överlägset mest representerade i artiklarna. 

Detta överensstämmer med teorin (Lynch & McGoldrick, 2005 s. 46). Även Ottosens (2010) studier

visar att medierapporteringen tenderar att ligga nära den egna sidans verklighetsbild vilket också 

kan förklara resultatet (Ottosen 2010, s. 23). Norstedt (2008) visar även i sin forskning hur 

amerikanska medier blivit mer beroende av “elitkällor”, exempelvis officiella/militära källor 

(Norstedt 2008, s. 107-109). 
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Tabell 4. Procentuell beräkning av uttalanden i artiklarna 
Typer New York Times

(74st)
Dagens Nyheter 
(33st)

Skillnad

Officiella uttalanden        63,2%       56,9%       6,3 procentenheter

Civila uttalanden        24,2%       38,9%       - 14,7 procentenheter

Militära uttalanden        9,6% 2,8% 6,8 procentenheter

IS-uttalanden        3,0% 1,4% 1,6 procentenheter

Totalt       100%       100%      
Källa: Retreiver och New York Times artikelarkiv

Utifrån Entmans (1993) teori kan också resultatet förstås utifrån till de delar som behandlar vad som

påverkar ett budskap. En del innefattar kultur och en del innefattar de som är mottagare för 

budskapet (Entman 1993, s. 54-55). Kulturella skillnader mellan Sverige och USA kan behandla 

faktumet att USA är en militärmakt och är i dagsläget inblandat i en del militära konflikter i världen 

medan Sverige på samma sätt inte är inblandat i militära konflikter. Andra skillnader mellan 

länderna som kan förklara olikheterna i uttalanden kan grundas i olika journalistiska traditioner för 

medierna i länderna. Olikheter i journalistiska traditioner är dock ingenting denna studie tar upp 

eller analyserar i tidigare forskning/teori. Dessa kulturella skillnader kan vara orsak till att det i New

York Times görs fler militära uttalanden i relation till Dagens Nyheter. Även Strömbäck (2002) 

poängterar att det “officiella bilden” prioriterats av medier i USA vid konflikter. Den officiella 

kanalernas bild av händelsen blev grunden för mediernas verklighetsuppfattning av situationen 

(Strömbäck 2002, s. 151). 
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5.4 Aktörerna

Med anledning av studiens andra frågeställning studeras här skillnader och likheter i gestaltning och

hur IS som aktör benämns i media. Gestaltningen kan få inverkan för vilken bild som tidningarna 

förmedlar av IS ur en helhetsaspekt. Detta gäller i synnerhet för läsaren som inhämtar 

informationsflödet. Benämningen av organisationen kan även användas i syftet att skapa och främja

en viss värdering (ibid, s. 52). I denna variabel har benämning av IS som aktör kodats. Med IS 

åsyftas dess anhängare och avgränsning sker vid benämningen av dessa utifrån sex olika 

beteckningar. Dessa är jihadister, krigare, islamister, fundamentalister, terrorister, militanta. Övriga 

benämningar har samlats under en ”övrig” kategori. De vanligaste benämningar i denna kategori var

främst till beteckningar som exempelvis extremister, radikala, frihetskämpar. Under studiens 

pilotstudie var dessa valda beteckningar mest förekommande och användes flitigt. Därav har de 

skapat variabeln “aktörer”. 

Tabell 5 Antal benämningar av IS som aktör i procent och absoluta tal 

Typer New York 
Times
Totalt

New York  
Times  
%

Dagens 
Nyheter 
Totalt

Dagens 
Nyheter 
%

Skillnad

Terrorister    20 9,1%           7 10,0% - 0,9 procentenheter

Fundamentalister 3       1,4%       3 4,3% - 2,9 procentenheter

Krigare     43 19,6% 5 7,1% 12,5 procentenheter

Islamister    21 9,6% 14 20,0% - 10,4 
procentenheter

Jihadister 17 7,8% 29 41,3% - 33,5 
procentenheter

Militanta 83 37,9% 2      2,9% 35,0 procentenheter

Övrigt 32 14,6% 10 14,4% - 0,2 procentenheter

Totalt   219 100,0%    70  100,0%

Källa: Retreiver och New York Times artikelarkiv

I New York Times artiklar var 37,9 % av alla benämningar av organisationen begreppet militanta. 

Det var den mest frekventa benämningen av organisationen. En annan frekvent benämning för 

organisationen var ordet krigare, vilket användes som begrepp totalt 19,6 % av samtliga gånger 

organisationens benämndes. Resultatet visar andra mönster för Dagens Nyheter. Den enskilt mest 

frekventa benämningen för organisationen var begreppet jihadister. Av det totala antal benämningar 

användes jihadister 41,3 % av gångerna. Användningen av ordet islamister uppgick till 20,0 % av 

samtliga benämningar. Ordet “militanta” var frånvarande i de svenska artiklarna. Begreppet 

användes enbart två gånger i samtliga analyserade artiklar.
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Begreppet militant används regelbundet av journalister som en objektiv term för militärer/krigare 

som inte är organiserade under en statlig organisation, utan är en icke-statlig aktör. Begreppet 

krigare kan ses som en individ i konflikt/strid. Begreppet jihadist härstammar från det arabiska 

ordet jihad som ofta översätts som ”heligt krig”. En mer korrekt översättning är ”strävan för Guds 

sak” (Napoleoni 2006, s. 36). Begreppet islamist kan åsyftas en individ som är anhängare till islam 

med en radikal tolkning av religionen (BBC 2014). Enligt tabellen är sambandet följaktligen tydligt 

att den större delen av benämningarna av IS i New York Times är begrepp som inte direkt är 

kopplade till islam utan istället kopplade till individer i konflikt/strid som är icke-statliga aktörer. I 

de analyserade artiklarna i Sverige är sambandet helt motsatt, där den större delen av 

benämningarna av IS direkt kopplas till islam, genom begreppen jihadister och islamister.

I ett ytterligare steg att befästa sambandet har begreppen ”terrorister, krigare och militanta” slagits 

ihop till en kategori, vid namn ”militära benämningar”. Begreppen ”fundamentalister, jihadister och

islamister” har slagits ihop till en annan kategori, vid namn ”religiösa benämningar”. Det framgår 

tydligt i tabellen nedan att det finns betydelsefulla skillnader mellan tidningarna.

Tabell 6. Benämningar indelat i religiösa och militära begrepp

New York Times
    (74st)

Dagens Nyheter
       (33st)

Skillnad

Militära benämningar 66,6% 20,0% 46,6 procentenheter

Religiösa benämningar 18,8% 65,6% - 46,8 procentenheter

Källa: Retreiver och New York Times artikelarkiv

Resultatet kan kopplas till forskningen om politisk kultur. Gerges (1999) skriver om hur den 

underliggande kulturella hållningen hos amerikaner är en viktig faktor för företrädare formulerar sin

politiska hållning. Bland annat har det funnits en noggrannhet i att särskilja på “terrorism” och 

“islam”, för att den egna muslimska befolkningen i USA inte ska drabbas av förtryck. Detta kan 

också vara förklaringen till att New York Times i sin rapportering benämner IS som en militär och 

inte religiös organisation (Gerges 1999, s. 11-14). Även Mitchell & Marriage (2003) forskning 

befäster bilden av att amerikanska medier strävar efter att skilja på terrorism och islam. Detta med 

bakgrund av att en stor minoritet av det egna landets befolkning är muslimer (Mitchell & Marriage 

2003, s. 73). Resultatet visar att Dagens Nyheter i motsats till New York Times benämnde IS med 

religiösa begrepp. Detta kan förklaras utifrån Ghersetti & Levin (2001) forskning om hur islam 

behandlas i svensk media. I deras forskning visar de att det finns stor problematik i hur 

rapporteringen sker då medierna sprider en bild där muslimska länder ses som enhetliga. Länderna 
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utmålas som motståndare gentemot västvärldens idéal och målsättningar (Ghersetti & Levin 2001, 

s. 20). 

5.5 Ämne

Ämne är centralt för utformningen av artikeln och viktigt att studera för att fastställa vad som 

framhävs i rapporteringen. Val av ämne kan skilja sig åt och kan vidare påverka hur gestaltningen 

av IS blir. Variabeln har konstruerats för att kunna besvara studiens två inledande frågeställningar. I 

variabeln analyseras vilka ämnen som framhävs i artiklarna. De ämnen som används för 

undersökningen är militära förhållanden, politik, civilbefolkning, tragedi, organisationers reaktioner

och kommentarer och attentat. Utöver det samlas alla andra ämnen under kategorin övrigt. Studiens 

pilotstudie fastställde valen av ämnen som analyseras, då de var mest frekventa och användbara i 

artiklarna. För att visa hur kodningen har skett följer ett antal exempel. En artikel som beskrev 

minoriteten yazdiers situation och dess försök att fly orosområdet i syfte att överleva har kodats 

under kategorin “tragedi”. Artiklar med många intervjuer med civilbefolkning alternativt berättelser 

om civilbefolkningens situation har kodats under kategorin “civilbefolkning”. Artiklar som 

behandlar politiska diskussioner alternativt politiska analyser har klassificerats under kategorin 

“politik”. Vid tillfällen där en artikel haft spår av fler ämnen än ett, har artikeln kodats under den 

kategori som är central för artikeln. I övrigt är det tydligt hur kategorisering gått till.

Tabell 7. Ämne i artiklarna

Typer New 
York 
Times
Totalt

New 
York  
Times  
%

Dagens 
Nyheter 
Totalt

Dagens 
Nyheter 
%

Skillnad

Attentat 7 9,4% 1 3,0% 6,4 
procentenheter

Civilbefolkning       5  6,7%           4 12,1% - 5,4 
procentenheter

Rekrytering av individer till IS 3       4,0%       0 0% 4,0 
procentenheter

Militära förhållanden     19 25,7% 6 18,2% 7,5 
procentenheter

Organisationers reaktioner och kommentarer    7 9,5% 4 12,1% - 2,6 
procentenheter

Tragedi 9 12,2% 3 9,1% 3,1 
procentenheter

Politik 20 27,0% 10       30,3% - 3,3 
procentenheter

Övrigt 4 5,4% 5 15,2% - 9,8 
procentenheter

Totalt   74      100%     33      100%
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Källa: Retreiver och New York Times artikelarkiv

Analysen visade att en ansenlig del av artiklarna är inriktade mot politiska sakfrågor. I New York 

Times rörde det sig om totalt 27,0 % av artiklarna medan det i Dagens Nyheter rörde sig om 30,3 %

av artiklarna. Detta resultat visar att båda tidningarna ansåg ämnet politik som viktigt att förmedla. 

Vid tillfället fattades ett betydelsefullt politiskt beslut om militära flygbombningar, vilket kan 

förklara varför politiska sakfrågor framhävdes. Detta kan vidare stärkas genom att en framstående 

del av artiklarna även handlade om militära förhållanden. 25,7% i New York Times och 18,2 % i 

Dagens Nyheter handlade om militära förhållanden. Barack Obamas beslut fick således central 

betydelse i media, inte enbart i amerikansk press och New York Times, utan även i svensk press och

Dagens Nyheter. Vidare visade resultatet även att rapporteringen om civilbefolkningen skiljde sig åt

där Dagens Nyheter hade 5,4 procentenheter fler artiklar rörande civilbefolkningen och dess villkor 

än New York Times. Samma procentuella nivåer av artiklar gällande tragedi, rekrytering av IS och 

organisationers reaktioner och kommentarer fanns i båda tidningarna.

Utifrån uppsatsens teoretiska ramverk kan vi se att vissa delar av Lynch och McGoldricks teori 

överensstämmer med resultatet. I artiklarna framhävs den egna politiska agendan samtidigt som 

aktörerna som får uttrycka sig tillhör en viss enskild samhällsgrupp. Detta kan förklaras utifrån 

Lynch och McGoldricks tredje tendens om att aktörerna vid konflikter som framhävs är få. Detta 

påverkar i sin tur vilka ämnen som framhävs i media. Ämnen som politik och militära förhållanden 

dominerar. Dessa ämnens övervikt innebär att andra förklaringar till konflikter som kulturella 

skillnader eller processer inte lyfts fram. Även detta kan förklaras utifrån Lynch och McGoldricks 

teori. 
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6. Slutsatser

I följande kapitel redogörs för kortfattade slutsatser utifrån studiens frågeställningar.

Vilka tendenser framhävs i rapporteringen av IS i New York Times respektive Dagens Nyheters 
rapportering? 

Uppsatsens resultat visar att det finns skillnader i vilka tendenser som framhävs i rapportering 

mellan tidningarna New York Times och Dagens Nyheter. En viktig skillnad är att det i Dagens 

Nyheter fanns 5,4 procentenheter fler artiklar som behandlade ämnet “civilbefolkning” i jämförelse 

med New York Times. Utöver ovan nämnd skillnad fanns även likheter mellan tidningar sett till att 

båda prioriterade ämnen som “politik” och “militära förhållanden” i hög utsträckning. Detta kan 

förklaras utifrån att det vid tillfället fattades ett betydelsefullt politiskt beslut om militära 

flygbombningar. Stig Nohrstedt (2000) visar i sin forskning att krig idag inte kan föras utan stöd 

bland det egna landets medborgare. Verktyget som används för att bilda opinion och samla stöd 

bland medborgarna är mediekanalerna (Nohrstedt 2000, s. 384-389). Norstedts forskning kan 

förklara varför vissa ämnen dominerat artiklarna. Dessa ämnen kan ha setts aktuella ur olika 

aktörers aspekter för att bilda opinion för den egna sidans verklighetsbild av konflikten med IS. 

Det är även viktigt att belysa att det i båda tidningarna framhävdes officiella uttalanden i högre grad

än civila. Däremot var det fler civila uttalanden procentuellt per artikel i Dagens Nyheter. 

Sambandet kan också förklaras utifrån Lynch och McGoldricks (2005) teori. Enligt forskarna är 

“eliten” dominerande vid konflikter (Lynch & McGoldrick 2005, s. 1). I vår analys framgår det att 

elitens åsikter haft inverkan på artikelns innehåll. Dels har “eliten” färgat innehållet genom sina 

uttalanden. Det framgår tydligt att officiella aktörer haft övervikt i antal uttalanden. Dels har även 

artiklarnas ämnen vart “politik” och “militära förhållanden” i hög utsträckning. Således har ämnena 

speglat vilka som uttalar sig, alltså politiker, militära representanter och andra officiella individer. 

Det går även att dra slutsatsen att “eliten” har haft övervikt i antal uttalanden som framhävts i New 

York Times artiklar under tidsperioden. Resultatet kan även förstås utifrån Galtungs (2002) teori 

rörande freds- och krigsjournalistik. Vid krigsjournalistiken utgår beskrivningen från den egna 

sidans verklighetsbild. Den egna sidans företrädare ges utrymme i medierna och framhävs. Detta 

kan ses i uppsatsens resultat i vilka som tillåts uttala sig och vilka ämnen som artiklarna handlar om 

(Galtung 2002, s. 261). 
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Finns det skillnader och likheter i gestaltning av IS i New York Times och Dagens Nyheters 
artiklar?

Det fanns framstående skillnader i hur tidningarna beskrev IS. Analysen kunde urskilja skillnader i 

gestaltning av IS som aktör. I New York Times användes ordet militanta frekvent som vanligaste 

benämning för organisationen. Vidare var ordet krigare återkommande i New York Times där man 

uttryckligen gestaltade IS som krigare i flertalet artiklar. Dagens Nyheter använde andra aktörer för 

att gestalta IS som aktör. De benämningarna med övervikt var islamister och jihadister. Begreppen 

som används i båda tidningarna kan kategoriseras utifrån “religiösa begrepp” och “militära 

begrepp”. Vid en sådan kategorisering blir skillnaderna i gestaltning påtagliga. IS gestaltades 

sålunda utefter religiösa begrepp (se tabell 6) i Dagens Nyheter. I New York Times gestaltades IS 

utifrån militära begrepp och som en icke-statlig organisation. Det fanns även inslag av likheter i 

resultatet mellan tidningarnas gestaltningar av IS. Dels användes vissa benämningar i liknande 

mängd, exempelvis terrorister. Även politik och militära förhållanden i egenskap av ämnen präglade

artiklarna likartat under tidsperioden.

Detta kan förklaras utifrån den tidigare forskningen om politisk kultur. Gerges (1999) forskning om 

amerikaners kultur och viljan att särskilja på “terrorism” och “islam” är relevant (Gerges 1999, s. 

11-14). Även Mitchell & Marriage (2003) forskning befäster bilden av att amerikanska medier 

strävar efter att skilja på terrorism och islam (Mitchell & Marriage 2003, s. 73). Resultatet visar att 

Dagens Nyheter i motsats till New York Times benämnde IS med religiösa begrepp. Detta kan 

förklaras utifrån bland annat Ghersetti & Levin (2001) forskning och Hvitfelts forskning om hur 

islam behandlas i svensk media (Ghersetti & Levin 2001, s. 20). Resultatet kan även förklaras 

utifrån att man använder sig av ord eller gestaltningar som är välkända bland läsarna utefter 

Entmans (2003) gestaltningsteori. Entman argumenterar för att kulturen påverkar 

medierapporteringen vilket i hög grad påverkar hur rapporter om sakområden sker, där 

mediekanaler använder sig av välkända ord i syfte att skapa känsla och förståelse (Entman 2003, s. 

415-432). Samtliga definitioner av IS blir ett sätt att förstärka en viss information av IS. Entman 

menar att kommunikatören kan göra val som styrs omedvetet av olika värderingar i sitt skapande av

en skriven text detta påverkar sedan mottagaren och kan vidare förstärka vissa åsikter (Entman 

1996, s. 54-55). Studiens resultat kan innebära att vi som medborgare kan uppfatta IS som 

islamister och jihadister när vi läser Dagens Nyheter utifrån Entmans teori.
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Kan skillnader och likheter i gestaltning mellan tidningarna förklaras utifrån ländernas politiska 

kulturer?

Frågeställningen om politisk kultur är en påbyggnad på uppsatsen andra frågeställning om 

skillnader i gestaltning. I besvarandet av den andra frågeställning framgår det att den enskilt mest 

framstående skillnaden handlar om uppdelning i religiösa och militära benämningar av IS. I tabellen

nedan redovisas detta samband.

I tabellen kan man se att det finns en mer frekvent använde av religiösa benämningar i Dagens 

Nyheter till skillnad från New York Times. I forskningsläget om politisk kultur framgår det att ett 

lands politiska kultur påverkar hur medier benämner exempelvis IS. I den amerikanska politiska 

kulturen finns en strävan efter att särskilja på religion och terrorism medan det i Sverige inte finns 

en lika tydlig vilja i landets politiska kultur. Gerges (1999), Mitchell & Marriage (2003) är ense om 

att detta faktum i USA grundas i att en stor minoritet är muslimer. Det kan argumenteras för att 

politisk kultur har en roll i hur medier gestaltar och framhäver IS. Skillnaderna i benämning av 

religiösa/militära begrepp kan förklaras utifrån den tidigare politiska kulturen i länderna där 

amerikanska medier och svenska medier skiljer sig åt. Det är svårt att dra generella slutsatser för 

samtliga fall, men i de analyserade artiklarna i New York Times, särskiljs IS från islam medan 

organisationen i Dagens Nyheter benämns som jihadister och islamister. 

Resultatet kan även förklaras utifrån Putnam & Campbells (2010) forskning om den amerikanska 

identiteten. De sociala relationerna och mångfalden i det amerikanska samhället har inneburit en 

förståelse för olikheter. Detta kan vara en delförklaring till att det finns en skillnad mellan New 

York Times och Dagens Nyheters gestaltning av IS som aktör (Putnam & Campbell 2010, s. 517). 
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7. Diskussion

Uppsatsens syfte har haft utgångspunkten att studera gestaltningen av IS under en begränsad 

tidsperiod. Detta har skett genom en jämförelse mellan dagstidningarna The New York Times och 

Dagens Nyheter. 

De huvudsakliga resultaten visade att det fanns skillnader när det gäller användningen av 

benämning av IS, samt vilka som fick företräde att göra uttalanden och framhävdes i artiklarna. 

Det fanns likheter mellan ämnesval när det kom till artiklarnas innehåll. Det fanns även likheter i 

användning av källor/uttalanden. Det är av vikt att problematisera resultatet som studien framställer.

Dels behandlar det faktumet att militära funktioner i det amerikanska samhället får stort utrymme i 

New York Times artiklar, både genom uttalanden men även genom att bidra med information som 

sedan används i artiklarna. Samma tydliga mönster återfanns inte i Dagens Nyheter i Sverige, utan 

det saknades i princip militära uttalanden. Den slutsats som kan dras utgår från det som tidigare 

framgick i analysen, att skillnader i kultur samt vem som är mottagare påverkar budskap, i likhet 

med Entmans definition av gestaltningsteorin (Entman 1993, s. 54-55, Entman 2003, s. 415-432). 

Studiens resultat kan även förklaras utifrån det teoretiska ramverket. Vid krigsjournalistik är det 

tydligt att arbetsrutiner inom journalistiken påverkar rapporteringen. Officiella källor som 

exempelvis myndigheter, politiker och experter framhävs samtidigt som “elitens intressen i den 

enskilda konflikten färgar rapporteringen (Lynch & McGoldrick 2005, s. 209 & Fogelberg 2004, s. 

23). Det teoretiska ramverket kan således förklara uppsatsens resultat som redovisats tidigare där 

både Dagens Nyheter och New York Times tillät den “egna sidan” påverka gestaltningen i hög grad.

Gestaltningsteorin har bidragit till studiens möjlighet att urskilja det väsentliga i rapporteringen 

kring IS. Studiens resultat preciserar att medierna prioriterat vissa ämnen andra. Det har alltså 

inneburit att ämnen som militära förhållanden och politik lyfts. Cappella och Jamieson betonar att 

gestaltning innebär att vissa aspekter som lösningar på framtida utmaningar presenteras (Cappella &

Jamieson 1997, s. 30). De kan i denna studiens analyserade artiklar vara så att militära lösningar 

och politiska lösningar lyftes fram och presenterades i högre grad. Detta går även att urskilja ett 

samband mellan krigsjournalistiken och gestaltningsteorin. Båda teorierna bidrar till att förklara 

uppsatsens resultat. Detta genom att gestaltningen av artiklarna påverkas av krigsjournalistiken sätt 

att beskriva konflikter. Långsiktigt är det allvarligt att journalistiken vid konflikter i så hög grad 

(både denna studiens resultat och den tidigare forskningen) präglas av den egna ”elitens” åsikter och

uttalanden. Det blir oroväckande för en strävan efter neutral och objektiv journalistik som präglar 
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konfliktbeskrivning. Det krävs långsiktig granskning för att medborgare ska kunna ta ställning till 

mediernas rapportering och vilka intressen som präglar rapporteringen.

Angreppssätet på frågeställningarna, med valet kvantitativ innehållsanalys, har varit övervägande 

positivt. Genom metodvalet har vi kunnat sammanställa relevanta slutsatser och genomföra studiens

syfte. Det är i efterhand möjligt att replikera studien, vilket också stärker studiens tillförlitlighet. 

Utöver det har urvalsprocessen, utförandet av kodning och variabler som analyserats tydligt 

redogjorts. Studiens slutsatser i relation till andra studier uppvisar ett snarlikt resultat, då studiens 

resultat visar att IS har fått stor uppmärksamhet i tidningarna.

I New York Times gestaltas IS överhängande utifrån begrepp som används för icke-statliga aktörer. 

Det visar antalet artiklar som publicerades under den valda tidsperioden. Nohrstedts forskning om 

krigsjournalistik är också relevant att relatera till i och med studiens resultat. Det är möjligt att se 

samband med studiens resultat att krig inte kan genomföras utan medborgarnas stöd enligt 

(Nohrstedt 2009, s. 384-389). Det kan förklara skillnaden av att det gjordes fler uttalanden i New 

York Times än i Dagens Nyheter under tidsperioden. I New York Times gjordes det cirka 4 fler 

uttalanden per artikel i genomsnitt. De flesta från officiella och militära organisationer.

Studiens möjligheter har begränsats med anledning av vald tidsperiod samt valda tidningar. 

Uppsatsens ges möjligheter att dra slutsatser för dessa tidningar och dessa tidsperiod. Svagheten är 

att detsamma inte går att göra för övriga tidningar eller tidsperioder. Fler urvalsperioder kan också 

göras kopplat till de tidningarna vi valde för att framhäva skillnader över längre tidsperioder och dra

fler generella slutsatser. Däremot anser vi att studien med metodval, teoretisk ramverk samt syfte 

har lyckats besvara de frågeställningar som ställdes inledningsvis. Intressanta slutsatser har 

presenteras och möjligheter till framtida forskning finns. 

7.1 Avslutande kommentar om framtida forskning

Det finns flera relevanta forskningsspår där det inom ämnesområdet går att genomföra framtida 

studier. Något denna uppsats inte besvarade, eftersom det inte låg inom frågeställningarnas ramar, 

är hur arabiska medier förhållit sig till IS och gestaltat organisationen. Då arabiska medier har en 

stark ställning inom IS närområde vore det intressant att se hur dessa gestaltat IS. Det kan även vara

av intresse att studera vilka verktyg som IS använder för att kommunicera och rekrytera nya 

individer till organisationen. Det är även intressant att studera hur sociala medier förhåller sig till 
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organisationen och agerar när IS sprider sina budskap genom youtube-klipp och andra verktyg. 

Framtida forskning hade även kunnat studera om IS medialt agerar på ett likartat sätt som andra 

terroristorganisationer eller annorlunda. Studien hade även kunnat utökas genom ett val av andra 

tidningar. Det är svårt att dra konkreta slutsatser av vad en sådan avvägning hade kunnat innebära. 

Tidningarna som i denna uppsats granskats har använts i flera tidigare uppsatser för liknande 

studier. Det finns en sannolikhet att tidningar med andra politiska inriktningar hade kunnat ge en 

annan gestaltning av IS. Däremot är det omöjligt att dra slutsatser av vilka gestaltningar det hade 

kunnat innebära utan att genomföra en analys. Således är det, i framtida studier, intressant att 

genomföra en utökad studie av denna uppsatsen genom att inkludera fler tidningar. 
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2.pdf). (Hämtad 2015-03-12). 

Van Gorp, Baldwin. (2007). ”The Constructionist Approach to Framing: Bringing Culture Back In.”

Journal of Communication, 57: 60–78. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0021- 

9916.2007.00329.x/full (Hämtad 2015-08-02) 
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9. Appendix

Bilaga 1
Kodschema
Identifikationsnummer
Löpande numrering av kodade artiklar sker

Variabel 1 (V1): Datum
1. 20140727
2. 20140728
3. 20140729
4. 20140730
5. 20140731
6. 20140801
7. 20140802
8. 20140803
9. 20140804
10. 20140805
11. 20140806
12. 20140807
13. 20140808
14. 20140809
15. 20140810
16. 20140811
17. 20140812
18. 20140813
19. 20140814

Variabel 2 (V2): Tidning
1. Dagens Nyheter
2. New York Times

Variabel 3 (V3): Innehållstyp
1. Nyhetsartikel
2. Krönika
3. Reportage
4. Ledare
5. Notis

Variabel 4 (V4): Källor
1. Tydliga källor
2. Otydliga källor

Variabel 5 (V5): Benämning av aktörer
1. Krigare
2. Fundamentalister
3. Islamister
4. Terrorister
5. Jihadister
6. Militanta
7. Övrigt 

Variabel 6 (V6): Ämne
1. Attentat
2. Civilbefolkningen
3. Rekrytering av individer till IS
4. Militära förhållanden
5. Organisationers reaktioner och kommentarer
6. Tragedi
7. Politik
8. Övrigt

Variabel 7 (V7): Uttalanden
1. Officiella personer uttalar sig
2. Civila personer uttalar sig 
3. Militära personer uttalar sig
4. IS-representanter uttalar sig
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