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Abstract 
 

Uppsatsen besvarar främst hur IS, IS-anhängare samt deras anhöriga skildras i 

dokumentärerna “Mitt barn är en IS-soldat” av Kalla fakta och “Ensamma mot IS” av 

Dokument inifrån. Studien tittar också närmare på hur dokumentärerna förhåller sig till public 

service-uppdraget och kommersialiseringen. För att besvara frågeställningarna har narrativ 

metod, bildanalys och en filmanalytisk segmentering använts. Teorierna som ramar in 

uppsatsen är den narrativa teorin, sociosemiotiken samt public service-teorin. Med hjälp av 

tidigare forskning tillämpas även ett genus- och vi-och-dem-perspektiv. 

 

Studiens resultat visar att Kalla fakta (TV4) har mer drag av kommersialiseringen än 

Dokument inifrån (SVT) och båda förhåller sig väl till public service-uppdraget. Vad gäller 

skildringen av Islamiska staten, IS, använder Kalla fakta våldsammare bilder än Dokument 

inifrån. De anhöriga har fått olika utrymme i dokumentärerna. I Dokument inifrån får tittaren 

komma närmare föräldrarna vilket skapar en större förståelse för deras situation till skillnad 

från Kalla fakta där man får ta del av flera föräldrars berättelser på en mer övergripande nivå. 

I båda dokumentärerna får IS-anhängarna framträda med en bakgrund till varför de 

radikaliserades men ingen ses som ett direkt offer.  

 

Dokumentärerna har olika genre och format. Därav skildras de tre parterna olika, men trots 

detta, förmedlar både Dokument inifrån och Kalla fakta relevant information till publiken. 

 

Nyckelord: Kalla fakta, Dokument inifrån, IS, Islamiska staten, narrativ analys, 

kommersialisering, public service 
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1. Inledning 

   

                  

 

Det var senast i april 2017 som Stockholm skakades om av en terrorattack då en lastbil körde 

i hög fart på Stockholms mest folktäta gata. Polisen skriver, i en utvärdering (2017) om 

attentatet, att fem personer dödades och 14 personer skadades allvarligt. Listan på antal 

terrorattacker i Europa har växt sig allt längre. Enligt Säkerhetspolisens årsrapport har fler 

terrordåd och våldshandlingar utförts av ensamagerande gärningspersoner med ideologiska 

motiv, framför allt i västvärlden. De flesta som reser från Sverige för att ansluta sig till 

Islamiska staten är män mellan 18–30 år och är födda i Sverige med minst en förälder som är 

född utomlands. (Säkerhetspolisen 2016, s. 33, 48) 

 

En del individer vill påverka demokratins grundläggande funktioner i form av hot, 

trakasserier eller våld och även hindra eller påverka journalister att utföra sitt uppdrag 

(Säkerhetspolisen 2016, s. 28). Bill Nichols pratar om hur dokumentärfilm representerar 

verkligheten och demokratin. Det som syns och hörs i bild är alltid en regisserad verklighet 

som den vanliga publiken inte alltid reflekterar över. (Nichols 2001, s. 3–4) Därför är det 

viktigt att dissekera dokumentärer som sänds på TV och titta på vad de egentligen säger om 

vår verklighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Vi lever i en tid som ser annorlunda ut än för tio år sedan. 

Det är oroligt i världen och det har skett terrorattentat i Europa. 

Vi ska inte vara naiva, men vi ska heller inte vara rädda.” 

        – Åsa Nilsson, enhetschef, Säkerhetspolisen 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka gestaltningen av unga som anslutit sig till IS och 

gestaltningen av deras anhöriga samt av IS i två dokumentärfilmer. Då dokumentärerna 

huvudsakligen skildrar de anhöriga faller det sig naturligt att de anhöriga också tar mer plats i 

analysen. Vi vill titta närmre på hur dessa tre parter skildras genom bland annat gestaltning, 

närvaro, berättarperspektiv och urval. Vi kommer också diskutera resultatet utifrån public 

service-uppdraget och kommersialiseringen. 

 

– Hur skildras IS, IS-anhängare samt deras anhöriga i Dokument inifrån och Kalla fakta? 

– Speglas ett vi-och-dem-tänkande i dokumentärerna, och i sådant fall, på vilket sätt?  

– Är ett genusperspektiv framträdande i dokumentärerna, och i sådant fall, på vilket sätt? 

– Hur förhåller sig dokumentärerna till public service-uppdraget och kommersialiseringen? 

 

2.1 Begreppslista  
 

Burka: Ett klädesplagg som täcker hela kroppen, ansiktet och ögonen 

(Nationalencyklopedin). 

Radikalisering: När en eller flera människor använder en våldsförespråkande 

ideologi som förklarar och ger lösningar till upplevelsen av orättvisa (Säkerhetspolisen 2016, 

s. 33). 

Sharia: Rättsliga och moraliska regler som religiösa muslimer har att rätta sig efter. 

Kalifat: Ett land som styrs av den högste muslimska civila och religiösa ledaren.  

Islamism: En politisk ideologi baserad på uppfattningen att muslimska religiösa principer ska 

dominera varje del i det offentliga och privata livet. (Napoleoni 2015, s. 159, 163) 

Gestaltande bild/ scen: Vi definierar detta som när bilden säger någonting mer än texten. 
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3. Bakgrund  
 

3.1 Islamiska staten 

Islamiska staten, IS, kallas terrororganisationen som i juni 2014 fick en snabb tillväxt. IS 

uppkom först i Irak men slogs sedan samman med en syrisk jihadist-grupp som erövrade mark 

och utropade ett kalifat i Syrien och Irak. Detta skedde i samband med det syriska 

inbördeskriget. (Napoleoni 2015, s.9, 25) Loretta Napoleoni, som är författare av boken 

”Islamiska Staten” (2015), skriver: 

 

”Muslimer betraktar islams ursprungliga stat – det första kalifatet grundat på 600-talet av profeten 

Muhammad och hans anhängare – som det perfekta samhället styrt med gudomligt erkännande. 

Kalifatet var det politiska uttrycket för guds vilja.” (Napoleoni 2015, s.10). 

 

”I juni 2014 […] gjorde IS ett uttalande […] ”ett nytt kalifat kommer att resa sig i det moderna 

Mellanösterns kaos, oreda och förtvivlan.” (Napoleoni 2015, s.70). 

 

Det är främst maktlösa muslimska ungdomar som lever i ett politiskt vakuum med stora 

orättvisor, korruption och ojämlikhet i muslimska länder väljer att ansluta sig till IS. Men att 

unga människor från Europa och USA ansluter sig har blivit allt vanligare. Sociala medier, 

som är en naturlig del av vår vardag, har IS framgångsrikt utnyttjat genom att sprida videos 

och bilder med radikala budskap. De har förstått hur effektivt det är med “rädslans 

propaganda” i vår digitala värld. Våldet används som det främsta verktyget för att 

organisationen ska expandera och sociala medier gör det enkelt att ta del av IS handlingar 

som sedan sprids till tidningar och tv. (Napoleoni 2015, s. 19, 75) 

 

3.2 Kalla fakta och Dokument inifrån 
I denna uppsats kommer två dokumentärer analyseras och ställas mot varandra. Två liknande 

granskande journalistikprogram, Dokument inifrån och Kalla fakta, har båda producerat en 

dokumentär inom samma ämne – terrororganisationen IS. Dokumentären “Ensamma mot IS”, 

gjord av Sanna Klinghoffer, blev prisbelönt för årets granskning på Kristallengalan 2017. 

“Det är ett erkännande att vi lyckats skildra historien på ett berörande sätt”, säger SVT-

journalisten till SVT Nyheter. På deras webbsida beskrivs Dokument inifrån som 

“Undersökande dokumentärer som tar pulsen på det svenska samhället”. Även Kalla Fakta 

kartlägger makt och granskar samhällsfenomen och benämns som “Sveriges vassaste 
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program för undersökande journalistik” på deras egna Facebook-sida. Att båda 

nyhetskanalerna ser sina dokumentärer som undersökande och granskande är en bra 

utgångspunkt då programmen har samma syfte.  

 

För enkelhetens skull definierar vi både Dokument inifrån och Kalla fakta som dokumentärer. 

Däremot kan det vara relevant att påpeka att de skiljer sig inom genren. Dokument inifrån 

anser vi är mer filmisk och gestaltande till skillnad från Kalla fakta, som drar mer mot det 

traditionella journalistiska reportaget, där fakta varvas med intervjuer och klippbilder. I 

analysen kommer vi att undersöka hur innehållet påverkas genom att Dokument inifrån hör 

till en public service-kanal medan Kalla fakta drivs av TV4, en kommersiell kanal. 

 

 

4. Tidigare forskning 
 

4.1 Genus 

Maria Edström, forskare inom journalistik, har i studien, “TV-rummets eliter”, studerat hur 

svenska tv-kanaler skiljer sig i framställningen av kvinnor och män i TV-rummet inom olika 

programtyper under en vecka år 2000. Studien skedde under bästa sändningstid (kl. 18-23) på 

kanalerna SVT1, SVT2 samt TV4. Både en kvantitativ och kvalitativ metod användes för att 

analysera materialet och avhandlingen handlar i helhet om kön, genrer och eliter. Hon 

studerar bland annat vad kvinnor och män förväntas representera, till exempel genom att en 

person intervjuas utifrån en viss egenskap. Hennes resultat visar bland annat att det oftast är 

män som representerar till exempel militär, polis och forskare. (Edström 2006, s. 26, 71, 106–

107)  

 

Edström talar också om flytande gränser och tar upp grundfrågan inom medieforskningen som 

har varit om kvinnorna gör skillnad inom medierna. När fler kvinnor jobbar på redaktionerna 

har man också sett att fler kvinnor syns i utbudet. Dock förtydligar Edström att det inte finns 

ett tydligt samband däremellan utan att det beror på förändringar i medielandskapet, bland 

annat kommersialiseringen. (2006, s. 120–121) 

 

I artikeln “The hidden face of Terrorism” (2016) undersöker Amanda Spencer, som har 

forskat om islamisk extremism, hur kvinnan framställs och vilken roll kvinnan har i kalifatet. 

Genom fyra olika variabler tittar hon närmare på nationalitet, ålder, teknisk expertis samt hur 
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kvinnans man är rankad inom IS. Hennes material består av information från 72 kvinnor som 

har varit involverade inom IS, tidigare intervjuer där kvinnor inom IS kommer till tals samt 

tidningsartiklar. Resultatet visar bland annat att kvinnan framför allt får ta rollen som 

rekryterare och fru, vilket Spencer menar, pekar på vikten av kvinnans traditionella och 

ideologiska roll för att upprätthålla IS. (2016, s. 88–91) I vilket sammanhang och i vilken roll 

kvinnor och män får komma till tals undersöks vidare i den jämförande analysen. 

 

4.2 Vi-och-dem 

Elisabeth Eide, medieforskare, har analyserat flera nyhetsreportage och artiklar i norsk media 

med fokus på hur media gestaltar etniska minoriteter i ett vi-och-dem-perspektiv. I en av 

hennes studier valde hon ut fem kvinnliga nyhetsjournalister med 19–30 års erfarenhet i 

branschen som specifikt har skrivit om etniska minoriteter. Därefter analyserade hon femton 

reportage och identifierade flera kategorier för hur medierna skriver om “de andra”. Några av 

kategorierna är:  
 

•   De andra som ett hot och/eller ett problem, till exempel kriminella. Men det kan 

också handla om en grupp och inte enskilda individer. Man pratar om de andra som 

svåra att integrera i samhället. 

•   De andra som offer i behov av hjälp från “oss” (majoriteten). 

•   Skapa förståelse för de andra. Journalisten tar rollen som utbildare för att “lära ut” 

deras kultur och tradition. (Eide 2003, s. 89–91) 

 

En annan intressant aspekt är även hur medierna gör skillnad mellan olika terrorgrupper. 

Håkan Hvitfelt, medieforskare, har skrivit kapitlet “Den muslimska faran: om mediebilden av 

islam” i Ylva Brunes antologi “Mörk magi i vita medier” (1998). Hvitfelts kapitel bygger på 

undersökningar och material som utförts och insamlats inom forskningsprojektet 

“Massmediernas och allmänhetens bild av islam”. I kapitlet beskriver han hur medierna 

rapporterade om Algeriet 1992, då det efter en militärkupp utbröt en period av terror i landet. 

Medierna rapporterade om islamistiska terrorgrupper och Hvitfelt pekar på problematiken 

kring att de benämndes som “islamister”. Namnet i sig markerar att det är terror i islams namn 

(även om den muslimska majoriteten är emot terror). Hvitfelt jämför detta med att medierna 

aldrig benämnde IRA som “katolicister”, även om den terrororganisationen också hade 

religiösa förtecken. (2008, s. 76–77)  
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Vi kommer att återkomma till både Hvitfelts exempel och Eides kategorisering i den 

jämförande analysen. 

 

 

5. Teori  
 

5. 1 Den narrativa teorin  

Narrativ teori är ett tvärvetenskapligt forskningsfält som finns inom många olika 

vetenskapliga genrer, allt från psykologi till litteraturvetenskap. Narrativ teori kan 

sammanfattas som teorin om berättelsen och berättandet. (Johansson 2015, s. 20–22) Inom 

narratologin gör man skillnad mellan berättelsen (intrigen, karaktärerna och händelserna) och 

narrativet/diskursen. Inom ramen för det sociologiska perspektivet kan diskursen till exempel 

vara religiös eller politisk. Diskursen bestämmer i vilken form berättelsen uttrycks i och är en 

föreställning om hur verkligheten ser ut. Diskursen har även ett maktanspråk och innefattar 

både det talande och skrivna språket (Johansson 2015, s. 33, 158). I den här uppsatsen 

kommer vi titta närmare på vi-och-dem samt genusperspektivet. 

 

Människor använder sig av berättelser för att förstå sig själva, sin omvärld och vad som 

händer dem (Johansson 2015, s. 94). Inom den samhällsvetenskapliga narratologin finns det 

enligt medieforskarna Somers och Gibson olika dimensioner av narrativitet. En av 

dimensionerna är “den offentliga berättelsen”, vilket inkluderar medieberättelser. Massmedier 

återberättar en händelse från verkligheten och sätter dem i en kontext som säger något om vår 

nutid och våra sociala konstruktioner. (Somers & Gibson 1994, s. 31)  

 

Enligt Somers och Gibson tvingar narrativet oss att “sätta enskilda händelser i relation till 

andra händelser och placera dem i tids- och rumssammanhang” (Johansson 2005, s. 95). Med 

det som utgångspunkt är det värt att fundera kring när dokumentärerna publicerades och vad 

som hände just då. 

 

5.2 Sociosemiotik 

Vid bildanalysen har vi valt att ta hjälp av sociosemiotiken för att få en ökad förståelse för 

bilden. Semiotik kommer från grekiskan semeion som betyder tecken. Med andra ord kan 

man benämna semiotiken som “vetenskapen om tecken, deras egenskaper och funktioner”. 
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(Nordström 2003, s. 115) För att tränga djupare in i semiotiken finns en gren kallad 

sociosemiotik som grundades av språkforskaren Michael Halliday. Till skillnad från den 

vanliga semiotiken utgår sociosemiotiken från att allt är socialt orienterat. Utöver tecken antas 

allt betydelseskapande vara socialt motiverat. Teorin utgår ifrån att det är de sociala 

sammanhangen som gör att kommunikationen eller språket ser ut på ett visst sätt. (Björkvall 

2009, s. 12) Hodge och Kress, som har forskat inom sociosemiotiken, ser likväl 

kommunikationen som en process, och inte bara som enskilda meningar eller text. De 

förklarar vidare att meningar skapas under specifika sociala förhållanden och antyder på att 

sociosemiotiken behövs för att vi ska kunna beskriva och förklara processer och strukturer. 

(Hodge & Kress 1988, s. viii) 

 

Inom sociosemiotiken brukar man tala om semiotiska resurser. Språket och talet är exempel 

på semiotiska resurser, men även gester och kroppsspråk. Människor utnyttjar semiotiska 

resurser i olika syften för att kommunicera i en situation. Precis som det sociala och kulturella 

i ett samhälle är i konstant förändring, formas och ändras även användandet av semiotiska 

resurser. (Björkvall 2009, s. 15) 

 

5.2.1 Sociosemiotikens metafunktioner 

Inom sociosemiotiken finns det olika betydelser som brukar kallas för metafunktioner. Dessa 

kategoriseras som den ideationella, den interpersonella samt den textuella metafunktionen. 

 

Den ideationella metafunktionen innebär att man skapar olika versioner av verkligheten 

genom beskrivningar eller avbildningar. Man pratar om processer där föremål och människor 

relateras till varandra men också om karaktärerna ses som enskilda individer eller grupper. 

Processerna delas in i narrativa processer samt konceptuella processer. Narrativa processer 

kan representeras genom en mänsklig blick eller en pil och ses därför som dynamiska. Här 

talar man om en aktör (den som handlar i processen) och mål (för den som utsätts för 

handlingen). En konceptuell process saknar denna blick eller pil och blir därför statisk. Här 

talar man istället om deltagare, bärare och attribut. De konceptuella processerna delas också 

upp i tre huvudtyper, men denna uppsats kommer främst gå in på den symboliska processen 

som beskriver vad en karaktär bär eller föremål som är avbildade i närheten av deltagaren. 

Det kan till exempel vara att en moské är placerad i närheten av personen. (Björkvall 2009, s. 

57–83)  
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Den interpersonella metafunktionen talar om sådant som är knutet till social interaktion och 

attityder till det avbildade. Distansen och perspektivet i en bild kan skapa en attityd och 

såtillvida påverka hur nära vi får komma en person eller händelse. Björkvall talar om 

framifrån-perspektiv (som gör att den avbildade står på en jämlik nivå som betraktaren), 

bakifrån-perspektiv (som exkluderar betraktaren) samt sido-perspektiv (där betraktaren inte 

tillhör den avbildades värld). Även språkhandlingar kan användas för att erbjuda, uppmana, 

påstå eller fråga. Halliday menar att talarrollen kan vara antingen givande eller krävande. Den 

givande talarrollen kan uppstå när en person säger ett påstående och den krävande talarrollen 

innebär istället ett informationskrav, till exempel vid en fråga. Mestadels kommer vi fokusera 

på bildhandlingen som även den har två roller – givande och krävande. Den givande rollen 

skapar ett erbjudande då tittaren får betrakta den avbildade. Detta kan exempelvis ske genom 

att den avbildade inte har en direkt ögonkontakt med betraktaren. Bildhandlingen kan också 

ställa ett krav och rollen blir då krävande där den avbildade ser direkt på betraktaren och 

således påkallar tittarens uppmärksamhet. (Björkvall 2009, s. 19–56) Björkvall nämner även 

begreppen avbyte eller förankring, som är myntat av Robert Barthes. Vid en förankring säger 

bilden och texten samma sak. Avbyte är istället när bilden och skriften säger olika saker och 

kompletterar varandra. (Björkvall 2009, s. 24, 38) 

 

Den textuella metafunktionen knyter samman den ideationella och interpersonella 

metafunktionen och skapar en fungerande helhet (Björkvall 2009, s. 3–28). Då vi analyserar 

film kommer fokus ligga på kompositionen i bilden. Värt att fundera kring är även hur filmen 

är klippt, hur lång filmen är och vad vi får ta del av som tittare. 

 

5.3 Public service-teorin 
I Sverige avser public service medier som inte drivs i kommersiellt syfte utan är allmänt ägt 

och ska följa specifika riktlinjer gällande rättigheter och skyldigheter gentemot publik och 

politiker (Jönsson 2015, s. 373). Radiotjänst förklarar att public service vanligen översätts 

som radio och tv i allmänhetens tjänst och omfattar Sveriges television (SVT), Sveriges radio 

(SR) och Utbildningsradion (UR). I public service-redovisningen för SVT framkommer det 

att verksamheten ska finansieras genom en avgift, TV-licensen, för de som äger en tv. Public 

service ska bland annat ge publiken ett samhällsvärde, brett programutbud och en 

professionell kvalité men ska också nå ut till så många som möjligt. (SVT 2016, s. 8–10) 
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Hur man ska betrakta begreppet “public” har länge diskuterats bland forskare. Professor 

Syvertsen, som har forskat inom media, talar om tre begrepp som kan ses vara mer 

övergripande. Public utility handlar om allmännyttan där det är tillgängligheten som är i fokus 

vilket innebär att materialet ska vara tillgängligt för alla medborgare.  

Med begreppet Public sphere talar man istället om offentligheten där innehållet står i 

centrum. Medierna måste således ge medborgarna den information som är nödvändig för att 

de ska kunna fungera i ett demokratiskt samhälle. Till sist nämner Syvertsen definitionen 

serving the audience (i publikens tjänst). Detta innebär att publiken inte enbart ska ses som 

medborgare, utan främst som konsumenter. (Syvertsen 1999, s. 6–7) 

 

Kommersialiseringen kan man se som public service motsats. Allern, professor i journalistik, 

talar om ett spänningsfält mellan samhälleliga och privatekonomiska målsättningar. Han 

menar såvida att målsättningarna har ändrats i och med kommersialiseringen då allt fler 

medier drivs av kommersiella mål, men antas samtidigt ha en viktig demokratisk roll för att 

uppträda som informatörer, granskare och för att skapa debatt. (Allern 2012, s. 236) Public 

service-teorin och begreppet kommersialisering kommer att användas för att besvara vår 

andra frågeställning.  

 

5.3.1 Kommersialiseringen  
Jönsson och Strömbäck (2005), som båda har forskat inom medie- och 

kommunikationsvetenskap, kommer fram till kommersialiseringens tänkbara konsekvenser i 

“Nyheter i konkurrens – journalistikens kommersialisering?”. Konsekvenserna handlar bland 

annat om ett ökat utrymme för nyheter om brott, kändisar och ”human-interest” berättelser 

samt ett sensationshöjande språk inom nyhetsartiklar och inslag. Personifiering är ännu ett 

tecken som kan innebära att reportern får ta större plats i reportaget eller att det journalistiska 

innehållet framhäver vanliga eller kända personer. Mer reklam för den egna kanalen är även 

en konsekvens av kommersialiseringen. (Jönsson & Strömbäck 2005, s. 14–22) 

 

Resonemangen gällande nyhets- och samhällsjournalistikens konsekvenser rör i första hand 

de kommersiella medierna men Jönsson och Strömbäck är tydliga med att påpeka att public 

service-bolagen inte är immuna mot följderna av kommersialiseringen. De förklarar att public 

service, precis som de andra mediekanalerna, måste locka tittare för att kunna fortsätta 

motivera människor och politiker att bibehålla TV-licensen. (Jönsson & Strömbäck 2005, s. 
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21–22) De tänkbara konsekvenserna av kommersialiseringen kommer att diskuteras vidare i 

den jämförande analysen. 

 

 

6. Metod 
 

6.1 Narrativ metod 

Det finns flera olika sätt att göra en narrativ analys. Vi har utgått ifrån Lieblich modell för 

narrativ analys där hon tillsammans med Tuval-Mashiach och Zilber har utformat fyra olika 

dimensioner. I den här uppsatsen kommer vi endast att koncentrera oss på en av dessa 

dimensioner, nämligen helhetsperspektiv med fokus på innehåll eller “Helhet - innehåll”, som 

den också kallas. Med innehåll menas att man tittar närmare på vad som händer i scenerna 

och helheten innebär att man fokuserar på berättelsen i stort. Man kan även plocka ut delar av 

helheten och sedan sätta dem i relation till hela berättelsen. Johansson skriver att man då 

främst brukar utgå från öppningen och den avslutande delen. Vi har däremot gjort ett annat 

urval och valt de scener vi kände var relevanta för att besvara vår frågeställning. (Johansson 

2005, s. 288–289) 

 

En narrativ analys och metod är i sig själv tolkande. Därför kan man heller inte utgå ifrån att 

det endast finns en tolkning av en berättelse, utan att en berättelse kan generera flera 

tolkningar beroende på vem som tolkar och genom vilken teori man utgår ifrån (Johansson, 

2005, s. 27). Vi har inte enbart utgått ifrån en narrativ metod utan tagit hjälp av filmanalys, 

reportageanalys samt bildanalys.  

 

6.2 Segmentering 
För att kunna analysera “delen i helheten” har vi först gjort en segmentering. Segmentering är 

en metod som används inom filmanalys för att man snabbt och enkelt ska få en överblick över 

materialet. Det betyder konkret att man skriver upp vad som händer i filmen, scen för scen. På 

det viset är det lättare att se berättelsens struktur och få ett grepp om vad som faktiskt händer i 

filmen. (Jernudd 2010, s. 295) I den här uppsatsen har vi gjort tre olika segmenteringar. En 

första, mer överblickande segmentering för båda dokumentärerna. Det gav oss en känsla för 

vilka scener som skulle vara relevanta att gå närmare inpå utifrån våra tre analysobjekt: IS, 

IS-anhängare och IS-anhöriga.  
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För att definiera vad en scen är använde vi oss av begreppet sekvens; en ordningsföljd av 

något som händer i samma tid och rum. Vi definierade en scen bland annat efter vad man 

pratade om i de olika sekvenserna och hur sekvenserna hängde ihop med musik. Ibland 

tystnade musiken och det var tydligt att en scen tog slut. I andra fall var det svårare att lista ut 

var en scen började och slutade. Vi har då utgått ifrån vad karaktärerna eller reportern pratar 

om. Vi valde till en början ut tre scener för varje analysobjekt men reducerade detta i ett 

senare stadie till en scen per analysobjekt. Undantaget är “Dokument inifrån: IS-anhängare”, 

som består av två sammanhängande scener, som fortsatt kommer att benämnas som en och 

samma scen. Dessa utvalda scener segmenterades återigen, men den här gången mer detaljrikt 

där vi skrev ner exakt vad som sades, vad man såg i bild samt musik och ljudeffekter.  

 

6.3 Reportageanalys 
Aare använder begreppen berättarperspektiv, närvaro, urval, icke-urval och regissörens raster 

i sin metod för reportageanalys. Analysen kommer utgå från dessa begrepp. 

Berättarperspektivet återspeglar genom vems ögon tittaren ser det som händer (Aare 2011, s. 

59). Inom berättarperspektivet tar Aare upp Genettes begrepp fokalisation som delas upp i 

extern, intern och icke-fokalisation. Den externa fokalisationen handlar om att tittaren inte 

lever sig in i karaktären utan ser scenen “utifrån”. Den interna fokalisationen sker istället när 

tittaren ser genom en karaktärs ögon. När berättandet sker med ett allvetande perspektiv når vi 

icke-fokalisation. (Aare 2014, s. 110).  

 

Uttrycket “show, don’t tell” är omtalat och man tror att Ernest Hemingway myntade 

begreppet som innebär att man, istället för att informera vad som har hänt, ska visa och 

skildra för att skapa en större inlevelse (Aare 2011, s. 21). Den mimetiska framställningen 

motsvarar begreppet “show”. Den diegetiska framställningen kan uttryckas som “tell” och 

innebär att någon berättar för tittaren i ord. (Aare 2014, s. 65–66, 76) I rörlig bild skulle man 

kunna tänka sig att all framställning är mimetisk. Vi kommer däremot definiera den diegetiska 

framställningen som då bilden säger något mer än texten.  

 

Närvaron handlar om hur mycket läsaren kan leva in sig i en plats eller reportagemiljö. Man 

kan enligt Aare, se på närvaron och distans som en skala, där distans är längst bort och inte 

skapar någon inlevelse (Aare 2014, s. 83). Vi har även valt att definiera närvaro och distans i 

relation till hur nära tittaren får komma en viss karaktär. 
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Ett urval och ett icke-urval sker alltid och innebär att regissören väljer och väljer bort. Detta 

betyder med andra ord vad som berättas och inte berättas (Aare 2014, s. 93). Till sist förklaras 

begreppet regissörens raster som gör att inlevelsen med karaktärerna minskar då regissörens 

tvekan eller motvilja kan skymtas (Aare 2014, s. 52).  

 

6.4 Bildanalys 

Hillesunds modell är främst till för att analysera enskilda bilder men går även att applicera på 

rörlig bild. Vi kommer därför att utgå från några av Hillesunds analyskriterier för att 

analysera och tolka bildspråket i utvalda scener från dokumentärfilmerna. 

 

Den denotativa nivån beskriver vad bilden föreställer, vad vi ser i bilden. Den konnotativa 

nivån handlar istället om vad bilden skapar för associationer eller tolkningar i förhållande till 

en persons kulturella bakgrund och erfarenhet. Vidare kan man analysera bilden på en 

ideologisk nivå. Här kommer vi att titta på om bilden hänvisar till speciella uppfattningar av 

de typiska man- och kvinnorollerna samt om det finns ett vi-och-de-perspektiv. 

Kompositionsnivån talar om bildens form och komposition där man går djupare in på den 

geometriska utformningen såsom vad avstånd, linjer, förgrund, bakgrund, färger, djup och 

kameraperspektiv kan få för betydelser för tolkningen av bilden. (Hillesund 1994, s. 72–76) 

 

6.5 Metodkritik 
Hillesunds metod för bildanalys för givetvis även med sig kritik. Går det att beskriva 

innehållet i en bild utan att göra egna tolkningar? Hur kan vi veta att alla har samma 

association? Var går gränsen för gemensamma eller privata associationer och tolkningar? 

Eftersom vi utgår ifrån en narrativ teori, där utgångspunkten är att man ska tolka (Johansson 

2005, s. 27) blir resultatet och analysen tolkande. Men viktigt att poängtera är att vi som 

tolkare är två vita kvinnor med svensk och kristen bakgrund. Givetvis kan detta omedvetet 

påverka hur vi tolkar och väljer att se på dokumentärerna trots att vi försöker ha ett objektivt 

förhållningssätt. Valet av metoder har trots allt gjorts för att det ska vara möjligt att besvara 

våra frågeställningar. 
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6.6 Urval 

Urvalet av dokumentärerna har gjorts på grund att två stora tv-kanaler har skildrat samma 

ämne och dessutom vänder sig båda till en svensk publik. Tv-kanalerna konkurrerar och vi 

ville därför titta närmare på om de skiljde sig, och i så fall hur. Vid urvalet av de scener som 

analyserades djupgående valdes totalt sex stycken. Detta innefattade en scen gällande IS, IS-

anhängare samt IS-anhöriga i respektive dokumentär. Dessa scener anser vi vara 

representativa för hur karaktärerna skildras då scenerna kan anses vara någorlunda neutrala 

till dokumentärens helhet. Detta betyder alltså att framställningen i de valda scenerna inte 

skiljer sig allt för mycket i förhållande till resten av scenerna i dokumentären. I varje analys 

kommer en förklaring ges till varför den specifika scenen är utvald.  

 

 

7. Resultat och analys 
 

7.1 Kort sammanfattning av dokumentärerna 
 

Ensamma mot IS, Dokument inifrån – SVT   

Marilyn rymmer hemifrån med sin pojkvän Moqtar. Han vill till Syrien för att strida för 

Islamiska staten och femtonåriga Marilyn tror aldrig att de kommer att komma ända fram. I 

två avsnitt, totalt två timmar, får vi följa med Marilyns föräldrar Anki och Pasi när de gör allt 

de kan för att få hem sin dotter, utan hjälp från de svenska myndigheterna. 

  

Mitt barn är en IS-soldat, Kalla fakta – TV4 

Under 45 minuter får vi träffa tre kvinnor från Kanada, Danmark och Sverige som har barn 

eller syskonbarn som värvats till Islamiska staten och åkt ner till Syrien. Premissen är att man 

vill ta reda på varför vanliga ungdomar väljer att lämna tryggheten för ett krig i ett land de 

aldrig satt foten i. De karaktärer som analyseras är: 

 

Anna: IS-anhängare som åkte ner till Syrien efter att hennes egen mamma gick bort. 

Lina: Annas före detta kompis, som har fingerat namn.  

Jessica: Annas moster och närmsta anhörig. 
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7.2 Kalla fakta: IS  
 

Scen: En nation som ska styras av sharia-lagar   

Längd hela dokumentären: 44 minuter 35 sekunder 

När: 7 minuter 52 sekunder in i dokumentären  

Längd scen: 1 minut  

 

Beskrivning av scenen 

IS introduceras och reportern berättar om hur många som har åkt till IS och vilka 

nationaliteter dessa innefattar. Bilder visas inifrån en fullsatt moské där folk sitter samlade. 

Flera människor bevittnar i nästa bild hur en hand huggs av och andra bilder visar 

fortsättningsvis IS-anhängare i ett ökenliknande område. Tittaren tas sedan tillbaka på svensk 

mark och får ta del av en Stockholmsförort. Återigen ses byggnader och människor. En fråga 

som reportern ställer sig är varför så många vill lämna demokratiska Sverige för att ansluta 

sig till Islamiska staten. Urvalet av scenen är gjort med tanke på att tittaren får en 

övergripande uppfattning av IS.  

 

Analys 

Scenen är externt fokaliserad då reportern ses som en allvetande berättare och består till stor 

del av en diegetisk framställning då reportern väljer att berätta om IS och visar bilder inifrån 

IS-kalifatet. Men scenen skiftar då och då till en mimetisk framställning. Exempelvis pratar 

reportern om “en nation som ska styras av sharia-lagar” samtidigt som en närbild visas på en 

hand som ska huggas av. Med andra ord förstår man som tittare att IS-kalifatet handlar om 

våldsbrott. Scenen skapar inte en närvaro till IS, men tittaren får en inblick och inlevelsen om 

att man är på plats ökar. Kalla fakta har inte använt sitt eget material och reportern har därför 

aldrig varit på plats. Att visa material inifrån IS är viktigt för att berättelsen inte ska tappa sin 

trovärdighet då reportern ger mycket information. Tittaren kan då känna ett behov av att få 

informationen bekräftad för att kunna lita på det reportern berättar.  

 

Tittar vi på den textuella metafunktionen kan vi se vad kompositionsnivån har för betydelse.  

Perspektivet skiftar genom scenen men utmärkande är “IS-flaggan” (se bild 1) som viftar mot 

himlen från ett underifrån-perspektiv. Vid en subjektiv bild används perspektivet som en 

semiotisk resurs för att skapa attityder och betydelser och detta är ett tydligt exempel på en 

subjektiv bild som framställer attityden att IS har en överlägsenhet.  
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Ett tydligt urval som har gjorts är att regissören klipper från krigshärjade bilder till den 

svenska förorten i Stockholm, varav en av bilderna visar två kvinnor i slöja gåendes nedför en 

backe med barnvagnar (se bild 2). Kvinnorna får i det här fallet symbolisera muslimer då de 

bär symboliska attribut. Medan reportern “vill veta varför unga lämnar sina liv i demokratiska 

Sverige” ger bilderna informationen “muslimer i förorten”. Här sker alltså ett avbyte. Genom 

bilderna blir det för publiken underförstått att det är muslimer i förorterna som åker ner till IS. 

När de två kvinnorna ställs i kontrast till de våldsamma bilderna från IS kan fördomar, om att 

muslimer ses som terrorister, öka.  

 

Det är även värt att notera hur könsrollerna skildras. I denna scen ses inga kvinnliga IS-

soldater och IS ses som en mansdominerad organisation. Men tittar man på hela 

dokumentären får kvinnliga IS-anhängare ett relativt stort utrymme.  

Bild 1. IS-flagga viftar i luften i ett underifrån-perspektiv. Källa: Kalla fakta 
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7.3 Dokument inifrån: IS 
 

Scen: IS har ett fast grepp om staden    

Längd avsnitt 1: 57 minuter 40 sekunder 

När: 11 minuter 3 sekunder in i dokumentären 

Längd scen: 30 sekunder 

 

Beskrivning av scenen 

Hur ser det ut inifrån ett IS-härjat område? Här introduceras IS för första gången i 

dokumentären och en oroväckande musik hörs under hela scenen. Bilden filmas i motljus på 

dagen och tittaren får se en gångväg med träd och därefter ges en insyn inifrån. Människor, 

majoriteten män, går omkring på en gata där människor säljer saker. Många män bär vapen. 

De flesta bär även mörka kläder, militärkläder eller annan alldaglig klädsel. Reportern 

kompletterar med en berättarröst där hon förklarar hur svårt det är att lämna IS. I scenens sista 

del står en grupp män och ber på gatan medan bilar åker förbi på sidan. Dokument inifrån 

visar få scener som enbart skildrar IS med fakta och bilder på plats. Men denna scen anser vi 

vara representativ för IS gestaltning eftersom att den varken är mer eller mindre 

dramatiserande än övriga scener. 

 

Bild 2. Två kvinnor i en Stockholmsförort ses gående i slöja. Källa: Kalla fakta 
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Analys 

I denna scen är reportern en osynlig iakttagare. Det sker en extern fokalisation där 

tittaren ser scenen utifrån som genom en kamera. Detta gör att tittaren inte lever 

sig in i en viss karaktär. Berättaren (reportern) intar här ett mer allvetande perspektiv. 

Reportern deltar själv inte i scenen mer än som berättarröst och har inte heller varit på plats. 

Precis som i “Kalla fakta: IS” anser vi att känslan av att man varit på plats ökar eftersom att vi 

faktiskt får se en stad en belägrad av IS.  

 

En mimetisk framställning i scenen är då reportern berättar med en speakerröst om att IS 

håller staden i ett järngrepp samtidigt som en närbild på ett vapen visas. Detta gör att bilden 

berättar hur de håller staden i ett järngrepp. Den diegetiska framställningen förekommer 

däremot mest då bilderna inte säger så mycket mer än vad reportern berättar. Tittar man 

specifikt på urvalet av bilder har Dokument inifrån valt att inte ta med våldsamma bilder. 

Scenen visar istället bilder på stadsmiljön. 

 

 

I denna scen är det skakigt filmat, men trots att det är blå himmel och solen lyser skapas 

känslan av obehag (se bild 3). Detta på grund av att den skakiga kameravinkeln associerar till 

oro. Musiken bidrar även till stämningen i scenen där lugna, klingade musiktoner målar upp 

att något ska hända eller har hänt. Den konnotativa nivån är även här intressant att titta närmre 

Bild 3. Introduktionsbilden till IS skapar obehag. Källa: Dokument inifrån 
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på. Vad signalerar scenen för tittaren? Sol och blå himmel förknippar man oftast med något 

lyckligt och härligt men här skapas en tydlig olikhet mellan bilden och musiken. Detta skapar 

en kontrast i scenen som kan locka tittaren vidare (Aare 2011, s. 68).  

 

IS kollektiviseras som en grupp då tittaren får betrakta flera människor inom samma bildram 

(Björkvall 2009, s. 80). I och med detta kan man anta att alla människor som ses i scenen kan 

tillhöra IS. Reportern benämner aldrig IS som “de” i scenen, men bildhandlingarna skapar en 

känsla av vi-och-dem-tänkande. I scenen syns mestadels människor bakifrån, även de två 

kvinnorna som syns i bild. Detta gör att tittaren inte får ögonkontakt eller bjuds in för att 

komma närmre karaktärerna, vilket i sin tur skapar en distans mellan tittaren och IS som 

grupp. Detta kallar Björkvall för en distanserad bild då personerna syns i helfigur men upptar 

mindre än halva bildytan. Med bakifrån-perspektivet skapas en attityd som är “exkluderande” 

och inte “accepterande” (Björkvall 2009, s. 44, 55). 

 

Militärkläderna tyder på att männen är soldater eller på andra sätt militärt aktiva. Kvinnornas 

symboliska attribut representeras istället genom att de bär burka. Detta tyder på att kvinnorna 

inte är soldater, utan har en annan roll, exempelvis som rekryterare eller fru, som Spencer 

(2016) tar upp i sin forskning. 

 

Vapen syns ständigt i scenen och associationen leder till våld och hot. En vektor, som är en 

semiotisk resurs, kan ses som en linje som pekar mot något och kan till exempel vara en 

mänsklig blick. I det här fallet menar vi att vektorn är ett vapen. Däremot riktas de vapen som 

syns i scenen ner i marken och inte mot ett särskilt mål vilket gör att den fungerar som en 

vektor utan synligt mål – en så kallad intransitiv aktionsprocess. Detta kan tolkas som att IS-

soldaterna har vapen i beredskap men också där en aktör kan “hota” eller vara beredd att 

skjuta mot ett mål (den deltagare som processen påverkar eller når).  

(Björkvall 2009, s. 63–65) 

 

Endast två kvinnor syns i scenen och resterande är män. Detta kopplar samman IS som en 

mansdominerad terrororganisation. De som håller i vapen är också män. Med andra ord är det 

männen som framställs ha makten och kvinnan ses som underordnad i denna scen. Detta är 

också ett mönster vi kan urskilja genomgående i dokumentären ”Ensamma mot IS”. 
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7.4 Kalla fakta: IS-anhängare  
 

Scen: En ganska omhändertagande tjej 

Längd dokumentär: 44 minuter 35 sekunder 

När: 25 minuter 17 sekunder in i dokumentären  

Längd scen: 1 minut 39 sekunder 

 

Beskrivning av scenen 

I den här scenen berättar Jessica om hur hennes systerdotter Anna radikaliserades genom 

Facebook-gruppen Systrarna. Tittaren får se bilder från Annas Facebook, bland annat hennes 

profilbild där hon poserar med vapen klädd i burka. Annas kompis Lina (fingerat namn) 

intervjuas anonymt. Hon berättar att hon inte längre känner igen Anna. Scenen valdes på 

grund av att den går närmare in på anledningarna till varför Anna tillslut gick med i IS. 

 

Analys 

I scenen där Annas historia berättas är det främst en extern fokalisation där Jessica och Lina 

berättar om hur de såg på Anna. Anna skildras som två olika personer, den personen hon var 

före och den hon är efter att hon har radikaliserats.  

 

Bild 4. Annas profilbild på Facebook. Källa: Kalla fakta 
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Lina, hennes föredetta vän, berättar att hon inte längre kände igen Anna, att hon var 

”skrattande och ganska omhändertagande”, där ordet ”ganska” trots allt påtalar att 

egenskapen ”omhändertagande” inte var den mest passande beskrivningen av Anna som 

person. Jessica målar upp bilden av att Anna blev mer och mer irriterad och stötte sig med 

människor i hennes omgivning i och med att hon radikaliserades.  

 

Anna får endast komma till tals genom ett Facebook-inlägg där hon har skrivit ”My new best 

friend haha” och syftar på ett gevär. Här får Anna uttrycka sig i ord, men det skapar inte 

någon större förståelse för Anna. Snarare kommer hon fram som mer osympatisk. Hennes 

profilbild (se bild 4) där hon står i burka och poserar med ett gevär förstärker ytterligare 

bilden av henne som en vapenfixerad person.  

 

Det finns mycket genom 

scenen som skapar distans 

mellan Anna och tittaren, 

till exempel att man inte 

får se Annas ögon i 

dokumentären. Det faktum 

att Lina (se bild 5) också 

är anonym, och vi inte 

heller får se henne ansikte, 

gör det svårare för tittaren 

att förstå Linas känslor till 

hennes förlorade relation med Anna. Samtidigt som bilden av Anna är distanserad får vi i 

andra scener en förklaring till hennes bakgrund: att hon tappade fotfästet i samhället, blev av 

med lägenheten och var tvungen att flytta till en ny stad när hennes mamma gick bort. Detta 

ses som bidragande faktorer till varför hon radikaliserades och det gör henne i sin tur lite mer 

sympatisk för publiken. 

 

Utifrån den ideationella metafunktionen kan vi dra slutsatsen att Anna framställs som en 

person som gjort ett aktivt val. Enligt Björkvall (2009, s. 19) är de som utför en handling 

aktörer och i Annas fall är det hon som ”sprider” propaganda, ”konverterade” till islam och 

”reste” till Syrien. Alla är aktiva verb (Björkvall 2009, s. 70) som inte lägger över ansvaret på 

någon annan. 

Bild 5. Lina, Annas vän, är anonym. Källa: Kalla fakta 
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Vid ett tillfälle sker däremot just detta, när reportern berättar att ”Jessica är övertygad att det 

var gemenskapen med Systrarna som gjorde att Anna radikaliserades”. Här läggs ansvaret 

istället på Systrarna. I en rapport från Säkerhetspolisen (2010) skriver man om radikalisering 

som en social process. Det framgår i rapporten att radikalism är en process och att 

radikaliseras oftast inte något man aktivt väljer, utan snarare något man faller in i på grund av 

utanförskap eller problem i familjen – precis som i Annas fall. Med det sagt betyder det inte 

att hon inte har gjort ett aktivt val att resa ner till Islamiska staten. Hon framställs alltså inte 

som ett offer. 

 

7.5 Dokument inifrån: IS-anhängare  
 

Scen: Dottern och den främmande pojkvännen  

Längd avsnitt 1: 57 minuter 40 sekunder 

När: 28 minuter 3 sekunder in i dokumentären 

Längd scen: 1 minut 9 sekunder 

 

Beskrivning av scenen 

Det är här vi får en fördjupad bild av Marilyn. Med hjälp av gamla fotografier och 

mobilbilder på Marilyn och Moqtar berättar mamma Anki hur Marilyn hade problem med 

droger från tidig ålder. Efter att hon kom ut från behandlingshemmet träffade hon Moqtar, 

som också var fast i ett beroende. Anki och Pasi berättar om Moqtars bönestunder i garaget.  

 

Marilyn är själv inte medverkande i scenen, men den är vald då den visar på hur man pratar 

om Marilyn. Hon får själv komma till tals i person först efter att hon kommit hem till Sverige, 

i andra avsnittets sista halva. Eftersom att Marilyn och Moqtar presenteras med djupare 

detaljer ansåg vi att scenen väl speglar hur karaktärerna byggs upp.  

 

Analys 

I scenen är det reportern, föräldrarna och systern som berättar om Marilyn och Moqtar. 

Fokalisationen växlar mellan intern och extern fokalisation där familjen berättar om Marilyn 

och Moqtar. Eftersom Marilyn själv inte närvarar på plats har regissören valt att öka närvaron 

genom att visa bilder på Marilyn och Moqtar. Dessa bilder förankrar ofta det som berättas.  
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Inom den ideationella metafunktionen kan man genom både ord och bild se hur Marilyn 

presenteras som den oskyldiga flickan och den struliga tonåringen. Anki berättar hur Marilyn 

”hittade” fel sällskap (inte sökte) och hur ”allting kraschade” när hon kom tillbaka från 

behandlingshemmet (skulden ligger med andra ord inte på Marilyn). Bilderna (t.ex. bild 6) är 

för det mesta ljusa där Marilyn ler, vilket på en konnotativ nivå kan tolkas som något lyckligt 

och fridfullt. Å andra sidan talar den kusliga musiken i bakgrunden för en mörkare historia, 

precis som berättarrösten förankrar genom att säga: “De höll på med droger tillsammans”.  

 

 

  

Moqtar porträtteras däremot som främlingen. När Anki berättar om hur allting kraschade när 

Marilyn kom tillbaka från behandlingshemmet ser man samtidigt hur två fingrar zoomar in på 

en mobilbild på Moqtars ansikte. Det underliggande budskapet blir att allting kraschade på 

grund av Moqtar eftersom att han också höll på med droger. I ord berättar Marilyns 

storasyster om att Moqtar från början var en ”tyst, gullig, liten kille” men att allt plötsligt 

vände. Anki och Pasi berättar vidare att Moqtar till en början aldrig bad, ”han var inte sån” 

och de började undra vad ”det var för nissepelle”. Scenen gestaltar hur omgivningen märkte 

en förändring när han i det dolda radikaliserades av IS budskap. Moqtar får i den här scenen 

bära en stor del av skulden till varför Marilyn hamnat i IS-kalifatet. I efterföljande scen får vi 

däremot en förklaring till varför det blev som det blev, där ansvaret förflyttas till 

myndigheterna: ”Trots att både Marilyn och Moqtar fick stöd av varsin socialtjänst var det 

Bild 6. Tillbakablick på Marilyn. Källa: Dokument inifrån 
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ingen som såg helheten. Ingen som förstod när Moqtar sögs in i IS propaganda”. Här 

framställs Marilyn och Moqtar som jämlika och Moqtar ställs i ett passivt ljus; det var inte 

hans aktiva val att bli radikal islamist, utan han ”sögs” in i det. 

 

7.6 Kalla fakta: IS-anhöriga  
 

Scen: Jessica är tvungen att acceptera  

Längd dokumentär: 44 minuter 35 sekunder 

När: 42 minuter 24 sekunder in i dokumentären 

Längd scen: 1 minut 11 sekunder 

 

Beskrivning av scenen 

Den anhöriga, Jessica, har sporadisk kontakt med sin systerdotter Anna som har rest till 

Syrien med sin treåriga son och anslutit sig till IS. Reportern förklarar i en berättarröst att 

Jessica lever med en ständig rädsla för att något ska hända dem. Hon ses genomgående i 

scenen vid ett klubbhus, gåendes och sittandes med sin hund. När hon blir intervjuad filmas 

Jessica istället i närbild och säger bland annat att hon vill att de ska återvända. Valet av 

scenen har gjorts då Jessica uttrycker sig om sina känslor, men även på grund av intressanta 

detaljer och regissörens urval. 

 

Analys 

Det sker en växling mellan fokalisation, dels när reportern pratar då det är extern fokalisation, 

dels när Jessica pratar utifrån sitt perspektiv då det istället är intern fokalisation och tittaren 

får komma henne närmare. Även framställningsformen i scenen varierar mellan diegetisk och 

mimetisk. Mycket information kommer från reporterns sida medan Anna får stå för känslor 

och uttryck. 

 

Den semiotiska resursen, som i detta fall innefattar beskärningen av bilden, är viktig då 

beskärningen av en bild kan skapa olika typer av distans till tittaren. Jessica ses under 

intervjun i vanlig närbild där hennes huvud och axlar syns. Detta skapar en personlig distans. 

Om man tänker på hur mycket man ser av en person när man pratar med någon i verkligheten, 

är bilden beskuren på ett liknande sätt. Därför blir det även naturligt att distansen kopplas till 

att vara ett personligt samtal. (Björkvall 2009, s. 41) 
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Personer som visas rakt framifrån uttrycker betydelser kring inkludering i fotografens värld 

och även betraktarens egna sociala gruppering. Attityden blir “inkluderande” och 

“accepterande” – tittaren engageras på det sättet mer med Jessica. Kroppsspråket som en 

semiotisk resurs talar även mycket för hur Jessica (se bild 7) upplever och känner sig. Hon ger 

inte ett krav utan ger istället publiken ett erbjudande där tittaren får betrakta henne. Jessicas 

ord och kroppsspråk bidrar till inlevelsen och närvaron i scenen. Hon vacklar med blicken, 

tittar mestadels åt sidan och ser uppgiven ut vilket framställer henne som osäker och ensam.  

 

 
 

 

Urvalet är även intressant att diskutera. I scenen syns Jessica med sin hund på en fotbollsplan 

vid ett klubbhus. Publiken har ingen koppling mellan platsen och Jessica, till skillnad från 

tidigare i reportaget då man fick se hennes kök. Eftersom att platsen är relativt neutral menar 

vi att det minskar närvaron. Även om reportern berättar att Jessica “dagligen lever med 

rädsla” sker ingen förankring för den känslan i bild. Jessica ser inte rädd ut och hunden är fri 

och rullar runt i det gröna gräset. Klippbilderna motsäger alltså det som berättas. Detta kan 

upplevas som regissörens raster där inlevelsen hindras. 

 

En bild som däremot säger något mer än det som uttalas är scenens första bild som visar vass i 

skärpa medan vattnet och skogen bakom är oskarp. Detta skapar en dyster och allvarlig 

stämning och musiken förstärker detta. Bilden kan symbolisera att Jessica och vi som tittare, 

står på en sida, medan hennes anhöriga befinner sig på andra sidan. Vattnet skildrar avståndet 

Bild 7. Jessicas kroppsspråk och ansiktsuttryck är utmärkande. Källa: Kalla fakta 
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mellan två olika världar – mellan Anna och Jessica. Även bilden på en helvit flagga som 

svävar i luften kan ses som något mer än en vanlig fotbollsflagga. Vita flaggor brukar 

symbolisera fred och så kan vi även se i detta sammanhang. Flaggan får representera det 

fredliga Sverige medan det skapar en kontrast till den svarta IS-flaggan. 

 

7.7 Dokument inifrån: IS-anhöriga  
 

Scen: Anki och Pasis kamp 

Längd avsnitt 1: 57 minuter 40 sekunder 

När: 7 minuter 57 sekunder in i dokumentären 

Längd scen: 1 minut 30 sekunder  

 

Beskrivning av scenen 

Anki och Pasi får, utan större hjälp av myndigheterna, på egen hand försöka få hem sin dotter  

Marilyn som befinner sig i Islamiska staten. Pasi pratar genomgående och berättar om 

svårigheterna att få hjälp och hur myndigheterna helst vill att de försvinner. Tittaren får först 

se bilder på olika byggnader där en är polishuset. Anki och Pasi ses därefter i deras 

arbetsmiljö där Pasi jobbar på ett tryckeri och Anki som städare. Fortsättningsvis får tittaren 

ta del av deras hemmiljö när de med hjälp av kartor och telefonsamtal försöker få hem sin 

dotter. Scenen är utvald på grund av den tydligt visar hur Anki och Pasi känner sig samt hur 

de gestaltas genomgående i dokumentären.  

 

Analys 

Både Anki och Pasi är i bild men det är mestadels Pasi som pratar. Berättandet sker i deras 

perspektiv genom att de beskriver sina känslor och uppfattningar av situationen. Därav sker 

en intern fokalisation då tittaren får berättelsen genom karaktärernas perspektiv, vilket gör att 

inlevelsen med Anki och Pasi blir starkare.  

 

I början av scenen syns bilder på olika myndighetsbyggnader samtidigt som telefonsignaler 

hörs tills telefonsvararen tar vid. Detta är en gestaltande skildring av hur svårt Anki och Pasi 

har att få kontakt med myndigheterna. Troligen har regissören i denna specifika scen klippt 

ihop ett skeende för att kontraster ska uppstå mellan den otillgängliga myndigheten och 

föräldrarna. Regissören kunde endast ha låtit Pasi förklara om deras försök till att kontakta 

olika myndigheter, men väljer medvetet att ha med röster från olika telefonsvarare för att 



 
30 

anspela på en lång väntan. Den mimetiska framställningen som här uppstår ger tittaren en 

chans att skapa sin egen uppfattning. Det gör också att närvaron till Anki och Pasi blir större 

då en medkänsla skapas för dem och deras motgångar. Ett begrepp som Aare tar upp handlar 

om att främmandegöra (Aare 2011, s. 211–212). Det handlar om ett vi-och-dem-tänkande och 

ett exempel Aare nämner är “den lilla människan” och “den stygga myndighetsföreträdaren”. 

Detta kan appliceras i scenen då just dessa två motsättningar existerar eftersom att 

myndigheternas byggnader är filmade underifrån (mer makt) och Anki och Pasi filmas lite 

ovanifrån (mindre makt). De är också placerade långt ifrån kameran vilket i sin tur skapar en 

distanserad bild. Vid slutet av scenen när Anki och Pasi tittar på kartorna får tittaren däremot 

komma närmare genom närbilder på ansikte och händer och ett framifrån-perspektiv vilket 

gör att makten balanseras.  

 

Kartorna är en central och ett återkommande element i dokumentären, de symboliserar att 

Marilyn befinner sig långt borta från Sverige. Utifrån den narrativa teorin med aspekten tid 

och rum visar också klippningen på hur tiden passerar, bland annat genom att de byter kläder 

och att Anki och Pasi förflyttas i rummet vid varje klipp. Detta visar på hur mycket tid och 

arbete föräldrarna själva lägger ner för att hitta sin dotter. 

 

Attributen som det 

gammeldagsa köket och att 

de går klädda i tjocktröjor, 

enkla t-shirts, inget smink 

eller fixat hår får oss att 

associera till ett spartanskt 

levnadssätt. Bilderna från 

deras jobb visar även att de 

är låginkomsttagare. En 

intressant aspekt är att både 

Anki och Pasi gestaltas ensamma på sina jobb (se bild 8). Detta är troligen ett medvetet val av 

regissören som hade kunnat välja en scen där de till exempel får interagera med kollegor och 

visa sin sociala sida. Dock vill de troligen skildra att Anki och Pasi verkligen är “Ensamma 

mot IS”. 

 

 

Bild 8. Anki ensam på jobbet. Källa: Dokument inifrån 
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För att analysera djupare kan man titta på specifika bildhandlingar där man även kan se 

mänskliga kroppsrörelser som semiotiska resurser (Björkvall 2009, s. 37). I denna scen kan 

man se att det förekommer både språk- och bildhandlingar som förstärker varandra. Pasi 

säger: “Det bästa som kan hända för allehanda myndigheterna är att det bara tar slut, att det 

läggs locket på och helst att vi försvinner”. Deras kroppsspråk är här utmärkande (se bild 9). 

Pasi sitter med armarna i kors och Anki lutar hakan och munnen mot ena handen. Båda sitter 

något framåtlutade. Anki vacklar med blicken medan Pasi berättar hur de känner sig. Detta 

förstärker känslan av hopplöshet.  

 

 

 

På den ideologiska nivån är det Pasi som är den handlingskraftiga medan Anki är något mer 

tillbakadragen, men överlag skildrar dokumentären både mannen och kvinnan som 

handlingskraftiga. Exempelvis är det Anki som åker ner till Irak för att leta efter sin dotter. 

Att kvinnan i Dokument inifrån ses som minst lika aktiv som mannen bryter mot det 

traditionella tankesättet att mannen är överordnad kvinnan. Båda är aktiva, men moderskapet 

och mammarollen är tydlig i dokumentären. Detta analyseras vidare i den jämförande 

analysen: genusperspektiv. 

 

 

 

Bild 9. Anki och Pasi sittandes vid köksbordet. Källa: Dokument inifrån 
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8. Jämförande analys 
 

8.1 Public service och kommersialisering 

Även om Dokument inifrån drivs i allmänhetens tjänst kan drag av kommersialism utmärkas. 

De båda dokumentärerna informerar, granskar och kritiserar svenska myndigheter för att de 

inte gör mer för att förhindra att fler ansluter sig till IS. Båda kanalerna förhåller sig med 

andra ord till public service-uppdraget och Jönsson menar att TV4 (Kalla fakta) har ett visst 

samhällsansvar och ligger närmare public service än övriga kommersiella tv-kanaler (2015, s. 

381). Trots att programmens kanaler har olika inriktningar utgår de ifrån att följa det 

journalistiska uppdraget om att informera medborgarna om vad som händer i samhället. 

Publiken kan därför ses mer som medborgare, och inte konsumenter. 

 

Men om vi går in på kommersialiseringen konsekvenser kan det se annorlunda ut. Kalla fakta 

marknadsför sig i slutet på programmet genom att locka tittarna till en fortsatt debatt på sin 

Facebook-sida. Precis som Strömbäck och Jönsson (2005) nämner i sin forskning är reklam 

för sin egen produkt ett tecken på ett kommersialiserat medieföretag. Dokument inifrån låter 

istället programmet stå för sig själv och manar inte till debatt på samma sätt, förmodligen för 

att de inte har samma behov av att profilera sig. Här kan vi utmärka att Kalla fakta, på just 

denna punkt, kan ses vara mer kommersialiserat än Dokument inifrån. 

 

Strömbäck och Jönsson pratar också om ett ökat utrymme för nyheter om brott och “human-

interest” berättelser som tenderar att fånga människors nyfikenhet. (Jönsson & Strömbäck 

2005, s. 14–22) Vi kan se att båda dokumentärerna skildrar dessa två ämnen, mer specifikt 

terror och personliga känsloberättelser. Ett tecken på personifiering menar Strömbäck och 

Jönsson (2005) är när fler “vanliga människor” får komma till tals. Detta är också särskilt 

framträdande i Kalla fakta där man inte bara intervjuar en familj, utan flera familjer med 

liknande historier. Däremot är det ett så pass vanligt journalistiskt grepp: att vanliga 

människor ofta får förkroppsliga ett problem i samhället, att det idag nästan kan ses som det 

journalistiska uppdraget. Men tittar man utifrån Syvertsens (1999) tre begrepp gällande public 

service finns det inget krav på att vanliga människor ska lyftas fram. Däremot skriver SVT i 

sin public service-redovisning (2016) att deras uppdrag är att spegla ”mångfalden av 

människor i det svenska samhället”. Med andra ord behöver det inte betyda att ”human-

interest” berättelser eller personifiering är en konsekvens av kommersialiseringen på det sätt 

som Jönsson & Strömbäck antyder. Däremot kan man se en mer kommersialiserad 
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personifiering på webben där Kalla fakta väljer att lyfta fram sina reportrar online och även 

har en på-annons som ingång till dokumentären.  

 

Ett tecken på sensationshöjande språk kan utmärkas i Kalla faktas introduktion av IS: “en 

organisation som förknippas med halshuggningar och våldtäkter”. Ordvalet dramatiserar IS 

och fångar publikens uppmärksamhet. Om man hade valt ett mer neutralt ordspråk kunde man 

säga att IS förknippas med terror. Istället väljer man att anspela på deras mest brutala 

handlingar. Även om båda dokumentärerna har en viss tendens till ett sensationshöjande 

språk, håller de generellt en neutral ton.  

 

Musiken kan också ses som en faktor som kan öka dramatiseringen och Sundstedt (2005, s. 

230) skriver om att ljudeffekter kan etablera miljöer och karaktärer. Överlag använder Kalla 

Fakta mindre musik men i många scener hörs en dramatisk klingande ton för att förstärka det 

som sker i bilden. Dokument inifrån använder genomgående mycket musik men den är också 

mer gestaltande, till exempel används hårdrocksmusiken som en symbolik för Anki och Pasis 

passion och kämparglöd.  

 

Överlag kan vi se att Kalla fakta berör kommersialiseringen mer. Däremot följer de också till 

stor del Syvertsens definition av public service i och med att dokumentären finns tillgänglig 

för alla medborgare (public utility) och ger information gällande ett samhällsproblem (public 

sphere). Kalla fakta väljer också att se tittarna som konsumenter (serving the auidience) då de 

skapar ett underhållningsvärde med sin dramatisering. (Syvertsen 1999) Dokument inifrån 

följer även dessa kriterier, vilket visar på att de uppfyller de krav som SVT har i egenskap av 

public service-kanal. 

 

8.2 Genusperspektiv 

Kalla fakta lyfter enbart fram kvinnor som anhöriga till IS-soldater och männen representeras 

endast som IS-anhängare. Här kan man kritisera programmet för att inte ge plats till 

pappornas roll och deras perspektiv. I Dokument inifrån är det däremot både en man och 

kvinna som får träda fram som IS-anhöriga där båda ses vara handlingskraftiga. 

Mammarollen är också där framträdande och tittaren får exempelvis ta del av en scen där 

Anki spelar upp sin valda ringsignal till Marilyn – “Mama I’m coming home”.  
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Till skillnad från Dokument inifrån, har Kalla fakta valt att lyfta fram specifika kvinno-

grupper när dokumentärerna skildrar IS som grupp. Tittaren får här en uppfattning om att 

även kvinnor rekryteras och radikaliseras. Paralleller kan dras till Spencers studie och resultat 

(2016) om vilka roller kvinnan vanligtvis framträder i. Marilyn, i Dokument inifrån, 

rekryterades eller radikaliserades aldrig och man pratar endast om kvinnans roll i IS som 

barnaföderska och fru.  

 

Även Edströms resultat (2006) om att män ofta skildras som experter stämmer överens med 

hur det ser ut i dokumentärerna. Exempelvis lyfter både Kalla Fakta och Dokument inifrån 

fram terrorforskaren Magnus Ranstorp. Även Anki och Pasis kontaktperson på NOA, polisens 

nationella operativa avdelning, är en man. Intressant att påpeka är också att båda regissörerna 

är kvinnor och att kvinnor utgör en majoritet i dokumentärerna.  

 

8.3 Vi-och-dem-perspektiv 

I scenen “En ganska omhändertagande tjej” (Kalla fakta: IS-anhängare) berättar reportern: 

”Enligt islam är alla människor bröder och systrar”. Här tar reportern rollen som utbildare, 

precis som Eides exempel på hur medierna ofta gör skillnad mellan vi och dem. I det här fallet 

blir det klart att islam inte är normen och att “vi” (majoriteten) måste lära oss något om islam. 

(Eide 2003, s. 91) 

 

Enligt den interpersonella metafunktionen kan en fråga ställas på olika sätt vilket också kan 

påverka vilken relation som skapas mellan avsändaren och publiken (Björkvall 2009, s. 33). I 

det här fallet ställer reportern frågan till Jessica: ”De var inga riktiga systrar?”. Frågan är 

nästintill ett påstående där reportern redan kan förväntas veta svaret, men väljer att betona att 

“Systrarna” inte är ”riktiga systrar”. Detta förstärker känslan av vi-och-dem. “Vi” (som inte 

tror på islam och bara kallar varandra för systrar om det finns ett blodsband) och ”dem” (som 

tror på islam och istället menar att alla kan vara systrar).  

 

Ett annat exempel från samma scen är när Jessica ledsamt berättar hur Anna konverterade till 

islam och började lägga upp bilder på sig själv i slöja. Jessica nämner aldrig 

radikaliseringsprocessen utan det är reportern som lyfter upp problematiken i en berättarröst. 

Likväl kommenterar Lina att Anna inte går att känna igen för att hon bär slöja. Här väljer Lina 

att påpeka Annas utseende (att hon bär slöja) istället för att till exempel kommentera på de 

radikala budskapen hon sände ut på Facebook. Detta suddar ut gränsen mellan islam och IS. 
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Här kunde Kalla fakta ha tagit ett större ansvar i separationen mellan islam som religion och 

Islamiska staten som terrororganisation.  

 

I en scen från Dokument inifrån berättar reportern att Moqtar blev ”djupt troende muslim”. 

Vidare förklarar reportern att han tittade på ”filmer om islam”. Direkt efter förtydligas detta: 

”Idag vet vi att det var filmer och propaganda från Islamiska staten”. Dokument inifrån gör 

med andra ord en tydlig skillnad mellan islam och IS och att vara ”djupt troende” istället för 

att endast vara religiös. Däremot sätter de likhetstecken mellan att vara “djupt troende” och att 

bli radikaliserad. Här skulle regissören kunnat göra en avskiljning och faktiskt använda ordet 

radikaliserad istället för att insinuera att radikalism är samma sak som att vara djupt troende.  

 

Genom båda dokumentärerna pratar man också om hur IS är en islamistisk terrororganisation. 

Även om det är ett vanligt ordval i media så menar Hvitfelt (1998) att detta gör skillnad 

mellan vi och dem. 

 

8.4 Narrativets tid och rum  
Enligt den narrativa teorin måste enskilda händelser sättas i relation till andra händelser och 

även placeras i ett tids- och rumssammanhang (Johansson 2005, s. 95).  Islamiska staten har 

sedan juni 2014 utmanat världens stormakter och tagit allt större uppmärksamhet (Napoleoni 

2015, s. 135). Dessa dokumentärer publicerades strax efter IS framväxt, Kalla Fakta 2015 och 

Dokumentär inifrån 2016. Förmodligen hade aldrig dokumentärerna sett dagens ljus om IS 

inte hade rekryterat så pass många svenskar. 

 

Rubriker som: “IS dödade norsktalande desertör” (TT 2014), “IS driver sexoffer till 

självmord” (Roxvall 2014) och “Så byggde Islamiska staten sin förmögenhet” (Cederstrand 

2015) visar att IS var ett uppmärksammat ämne i medierna under tiden som dokumentärerna 

publicerades. Ytterligare en artikel, “Regeringen vill förbjuda terrorresor” (Johansson 2014), 

är särskilt framträdande och fick oss att fundera kring vår nutid och hur lagar och 

förordningar formas. Första april 2016 började en ny lag att gälla som innebär ett förbud mot 

terrorresor. Detta betyder att det är straffbart att resa utomlands för att gå med i en 

terroristorganisation. (SFS, 2010:299) När dokumentärerna filmades kunde IS-anhängare 

fortfarande komma tillbaka till Sverige utan konsekvenser, men idag ser utgångsläget 

annorlunda ut. Kalla faktas dokumentär, som publicerades 2015, kan ha varit en bidragande 

faktor till att regeringen agerade och att den nya lagen trädde i kraft.  
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9. Diskussion  
Dokument inifrån väljer att gestalta IS genom att låta tittaren skapa sig en egen uppfattning 

om hur det är i Islamiska staten. Kalla fakta väljer istället att skildra IS genom att lyfta fram 

IS våldsamma handlingar. Man kan ställa sig frågan om brutala bilder gör att närvaron ökar 

eller minskar. Givetvis är detta en fråga som berör varje person på ett enskilt plan. På ett sätt 

kan det finnas en spänning i att se starka bilder då det kan tillföra något till handlingen och 

påverka hur nära tittaren får komma kalifatet. Samtidigt finns det en risk att brutala bilder 

kastar tittaren ut ur berättelsen.  

 

I Kalla fakta och Dokument inifrån (avsnitt 2) syns olika loggor i högra hörnet när material 

inifrån IS visas. Detta tyder på att det köpta materialet kommer från olika källor. Loggan på 

en svart flagga ansåg vi vara utmärkande då vi tolkar detta som en IS-flagga. Om så är fallet, 

visas IS egna propaganda i båda dokumentärerna. Man skulle kunna se en viss problematik i 

och med att dokumentärerna återberättar IS egna budskap och att IS själva har valt hur de vill 

framställas i bild. En fråga vi ställer oss är om det fortfarande är propaganda oavsett vilken 

aktör som sänder ut innehållet. Hur påverkar sammanhanget i sin tur budskapet? I det här 

fallet visar man inte så mycket propaganda i sin helhet, utan man visar snarare enskilda bilder. 

På det sättet kan man nog inte säga att dokumentärerna sprider IS-propaganda. Dock finns det 

en risk att man påkallar en nyfikenhet hos en person som är extra mottaglig för att 

radikaliseras, vilket kan leda till att personen söker sig efter mer information. 

 

I båda dokumentärerna gestaltas IS-anhängarna som individer som har gjort egna, aktiva val. 

Marilyn är däremot det stora undantaget. Hon har gjort ett aktivt val genom att följa med 

Moqtar, men samtidigt framställs hon som den naiva tonåringen som inte visste bättre. 

Tittaren kommer väldigt nära Marilyn särskilt eftersom att hon själv medverkar i 

dokumentären. Marilyn åkte till Islamiska staten innan den nya lagen om terrorresor trädde i 

kraft. Intressant att resonera kring är om Marilyn, utifrån lagen, hade dömts som brottsling 

eller istället setts som ett offer.  

 

Moqtar syns också i bild, mycket mer än vad Anna gör i Kalla fakta. Både Anna och Moqtar 

har gjort ett aktivt val, samtidigt som de båda framställs vara offer för yttre omständigheter. 

De hade förlorat sin närmsta familj och hade ingen fast trygg punkt vilket gjorde dem mer 

mottagliga för IS-propaganda. Det finns en viss distans till Moqtar där han framställs som 
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“främlingen”, samtidigt kommer vi honom närmare än Anna som är väldigt distanserad. Vi 

får aldrig någon riktig bild av hur hon ser ut eller vad hon hade för koppling till islam innan 

hon radikaliserades. 

 

När det kommer till IS-anhöriga har Kalla fakta intervjuat Jessica vid två olika tillfällen och 

under varje intervju behåller hon samma ansiktsuttryck och kroppsspråk. Hon tittar ofta ner 

mot marken och ser uppgiven ut. Vi får intrycket av att hon tycker synd om sig själv och vill 

få tittarens sympati. Detta skapar snarare en motsatt effekt och det känns nästan som att 

Jessica letar efter uppmärksamhet. Anki och Pasi ses tvärtemot som handlingskraftiga och 

letar inte på samma sätt efter sympati. Vi kommer också närmare dem på grund av att vi får 

veta mer om dem som personer genom att tittaren till exempel får ta del av deras personliga 

intressen – hårdrock. Jessica får inte samma chans att berätta om sitt eget liv, vilket gör att 

tittaren får en entydigare bild.  

 

 

10. Slutsats 
Syftet med vår uppsats var att titta på hur IS, IS-anhängare samt deras anhöriga skildras i 

Dokument inifrån “Ensamma mot IS” och Kalla Fakta “Mitt barn är en IS soldat” och även 

se hur dokumentärerna förhåller sig till public service och kommersialiseringen. 

 

På ett mer övergripande plan överensstämmer analysen med Edströms resultat (2006) 

gällande att SVT (Dokument inifrån) fokuserar mer på sociala frågor medan TV4 (Kalla 

fakta) bland annat lägger mer fokus på rättsväsende och kriminalitet. Detta ser man genom att 

Kalla fakta lyfter fram betydligt mer information om IS än Dokument inifrån som har mer 

fokus på familjen. Överlag är dokumentärerna relativt lika. De förhåller sig till public service-

uppdraget men kan också ses ha tendenser av kommersialiseringen. Kalla fakta berör 

kommersialiseringens konsekvenser mer, vilket kan te sig naturligt då de tillhör en 

kommersiell kanal. Detta stämmer också överens med förväntat resultat.  

 

Resultatet visar att IS skildras som en mansdominerad terrororganisation. Kalla fakta låter 

dock även kvinnorna ta mer plats i rollen som soldater. De IS-anhängare som har analyserats i 

denna studie framställs alla ha gjort ett aktivt val att ansluta sig till Islamiska staten. 

Undantaget är Marilyn som gestaltas som den naiva tonåringen som endast följde med till IS 
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på grund av kärleken. Vad gäller IS-anhöriga skildras de i Dokument inifrån som aktiva och 

handlingskraftiga medan de i Kalla fakta framställs mer passivt, då de endast sitter och pratar 

om sina känslor och inte tar aktiva beslut. Som nämnt, har programmen olika genrer och 

format. Detta bidrar även till att skildringen av främst IS-anhängare och IS-anhöriga får olika 

möjligheter att träda fram i handlingen. 

 

 

11. Framtida forskning 
Vi har i analysen diskuterat huruvida tittaren kan få uppfattningen om att IS är detsamma som 

islam. För att få en djupare förståelse skulle det därför vara intressant att göra en kvantitativ 

analys av hur språket och bilden bidrar till den ökade skillnaden mellan vi-och-dem, 

exempelvis genom att undersöka hur många gånger dokumentärerna visar muslimska 

symboler (moské, slöja etc.) när man pratar om IS. Det skulle också vara relevant att 

undersöka hur islam kopplas till terrorism i andra nyhetsmedier och hur medvetna svenska 

journalister idag är om de rasistiska föreställningar de upprätthåller genom ord och 

formuleringar.  

 

Det skulle också vara intressant att göra kvalitativa intervjuer med regissörerna, det vill säga 

journalisterna, som gjort dokumentärerna och för att höra hur de själva har resonerat kring 

gestaltningen och urvalet. På det sättet skulle man kunna få en större insikt och förståelse för 

hur produktionsvillkoren har påverkat innehållet. Våra egna tankar kring gestaltningen hade 

också kunnat kompletterats med deras egna svar.  

 

Ett ytterligare ämne att undersöka skulle kunna vara att titta närmare på hur propaganda 

återanvänds i tv-program, nyheter och artiklar. Spelar det någon roll vem som sänder ut 

budskapet? Skulle IS propaganda tappa sitt budskap för att det sänds ut i ett svenskt 

nyhetssammanhang, eller ses det fortfarande som propaganda?  
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13. Bilaga: Segmentering utvalda scener 
 
Dokument inifrån: IS 

Scen: IS har ett fast grepp om staden 

När: 11 minuter 3 sekunder in i dokumentären 

Längd: 30 sekunder 

  

Bild  

§   Solig park, skakig kamera. 

§   Skakig kamera, gåendes längs gator. 

§   Män i en affär, vapen på ryggen. 

§   Människor som rör sig på parkering, vapen på ryggen. 

§   Två kvinnor filmas bakifrån gåendes i burka på en marknad. 

§   Film från marknaden. Grupp män sätter sig ner för att be. 

 

Text  

§   Vi har inget filmat inne ifrån Tel Keppe men som i andra ockuperade områden håller IS 

staden i ett järngrepp med vägspärrar och beväpnade soldater. Det är förbjudet att lämna 

IS utan tillstånd. Människor som försökt fly och blivit upptäckta har blivit satta i fängelse 

eller blivit avrättade. 

  

Dokument inifrån: IS-anhängare 

Scen: Dottern och den främmande pojkvännen 

När: 28 minuter 3 sekunder in i dokumentären 

Längd: 1 minut 9 sekunder 

 

Bild 

§   Bild på Marilyn svart, mörk. Fixar sig i håret, dålig kvalité. Röker cigarett. 

§   Swipar till ny bild på Marilyn, selfie i spegel, vit tröja och ler. 

§   Bild på Moqtar och Marilyn. Zoomar in på Moqtars ansikte. 

§   Bild när de sitter tillsammans på gräset. Båda klädda i blått. Han håller om henne. 

§   Närbild på de i gräset, skrattar. 

§   Bild Pasi som pratar. 

§   Bild på Moqtar och Marilyn i spegel, håller om varandra. 
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§   Bild på Moqtar och Marilyn utomhus, sommar, håller om varandra. 

§   Video på Moqtar och Marilyn inomhus, dansar. Moqtar cigarett i munnen. 

§   Marilyns storasyster Moa halvbild i köket. 

§   Moa pratar i halvbild. 

§   Bild på Marilyn och Moqtar i gräset. Marilyn tar håret bakom örat. Skrattar 

§   Pasi går in i garaget pratar. Helbild. 

§   Anki kommer in gåendes, börjar prata. 

§   Bild på Moqtar ensam på våren vid en åker. 

§   Bild på de tillsammans gående bakifrån. Sol. 

§   Bild på de tillsammans, glada, utomhus. 

§   Bild på de tillsammans, sittandes i soffan. Glada. 

 

Text  

§   Anki: det är mycket droger här och hon hitta ju fel sällskap då. hon försvann hemifrån hux 

flux men då fick vi ju in henne på behandling och det blev jättebra, men allting krascha då 

när hon skulle komma tillbaka och börja om. 

§   Anki: han höll också på med droger när de träffades då och sen så höll de på ihop. 

§   Pasi: Vi hade ju våra aningar och det kändes mystiskt med honom om man säger så. 

§   Reporter: Moa är Marilyns storasyster, de har alltid stått varandra nära. Hon var med när 

Marilyn träffade Moqtar. 

§   Syster: De var ju på en gemensam, ungdom eller vad heter det... där alla ungdomar hänger 

i Göteborg då. Så såg hon honom en dag och så börja hon prata lite smått och sen blev hon 

jättekär i han. Då va han jättetrevlig gullig liten kille som bara satt helt tyst och sen vet jag 

inte vad som hände, det bara vände över satt… 

§   Pasi: så gick han ju ut hit för, aa, sina bönestunder. Första gången var det inget tal om att 

han skulle be. De måste varit de två sista gångerna han va här uppe. Så det har, aa, det 

måste ha vuxit fram, helt klart. Eller vad säger du Anki? 

§   Anki: Ja, från början var han ju inte sån. Det var när han var tillbaka på sitt hem som han 

blev mer och mer. 

§   Pasi: Det var Marra som sa och berätta vad han gjorde här ute. 

§   Anki: Då fick man upp ögonen ännu mera, vad är det här för nissepelle egentligen? 
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Dokument inifrån: IS-anhöriga 

Scen: Anki och Pasis kamp 

När: 7 minuter 57 sekunder in i dokumentären 

Längd: 1 minut 30 sekunder 

 

Bild 

§   Byggnad med träd framför med polismyndighetens flagga i bakgrunden. Vår, det är 

knoppar på träden. Blå flagga, blå himmel. 

§   Byggnad med en staty i förgrunden där en människa rider på en häst. Beiga färger.  

§   Betongbyggnad med flera fönster, höghus. Blå himmel. 

§   Byggnad igen som tidigare setts. 

§   Närbild fönster, pampig byggnad.  

§   Betongbyggnad med polismyndighetens logga framför. Blå himmel.  

§   Anki och Pasi sitter vid köksbordet. Teckningar och prydnadssaker på väggen. 

Laminatgolv, trasmatta. Gammaldags hem med äldre skåp och spis. Anki och Pasi kollar 

ner på mobilen.  

§   Anki och Pasi från köksbordet pratar till kameran. Julgardin i bakgrunden. Ser allvarliga 

ut. Två mobiler och videokamera ligger framför på bordet. 

§   Pasi på jobbet där han jobbar på tryckeri som hans tröja visar.  

§   Pasi halvbild, rullar pappersrulle med hörlursskydd över öronen. 

§   Anki på jobbet. Städar omklädningsrum med en maskin. Klädd i jobbkläder. 

§   Anki på jobbet, vinkel bakifrån. Städer korridoren.  

§   Anki och Pasi i halvbild sittandes vid köksbord, pratar till kameran. Båda har tjocktröjor.  

§   Närbild kartor, händer som håller i mobil och penna. Kollar på kartan på mobilen. Närbild 

Pasi med glasögon, rynkade ögonbryn, tittar ner. 

§   Märker ut något på kartan. 

§   Båda föräldrarna i bild vid köksbordet. Fokuserade. Vickar med pennan i handen. 

§   Anki vänder på kartbladet, hörs ljud. Båda tittar ner på köksbordet med hakan vilades i 

händerna. Sitter mitt emot varandra. Närbild Pasi. 

 

Text 

§   Välkommen till polisen. Säg kort vad ni behöver hjälp med. 

§   Välkommen: For information in english press one. 

§   To repeat the activity information press four. 
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§   He is at a meeting and he is expected back at 10.45… 

§   Pasi: Det har varit flera myndigheter inkopplade. Först var det Säpo som vi var i 

kontakt med men det gäller ju bara frågor som gäller inom Sveriges gränser. och sen 

blev vi ju kopplade till NOA och det är ju Nationella Operativa Avdelningen och de 

har ju ersatt Rikskrim.  

§   Rådet vi fick var att vi skulle vänta till kriget är över för att få hem henne, men vill vi 

få hem henne snabbare får vi hitta en egen lösning. 

§   Det som bästa som kan hända för allehanda myndigheterna är om det bara tar slut och 

det läggs locket på och helst att vi försvinner. Det är så vi känner det.  

§   Musik, olycksbådande, spänning 

§   Då börjar den här…Den här kampen, att kartlägga och hitta henne och försöka få hem 

henne. Det är…Va fan börjar man någonstans? Vi visste ju inget om Islamiska staten 

och mellanöstern. 

 

Kalla fakta: IS 

Namn: En nation som ska styras av sharia-lagar 

När: 42 minuter 24 sekunder in i dokumentären 

Längd scen: 1 minuter 11 sekunder 

 

Text  

§   Musik: sjunger ”Allah”. 

§   Reporter: Islamiska staten, IS eller Daesh som den också kallas betraktas av 

anhängarna som den legitima regeringen i en Islamisk stat. En nation som ska styras 

av sharia-lagar. 

§   En man ropar ut något på utländskt språk. 

§   Reporter: 2014 utropade gruppen ett världsvitt kalifat. Enligt säkerhetspolisen har 

minst 280 män och kvinnor från Sverige rest till konfliktzonen i Syrien och Irak. Men 

mörkertalet är stort, de flesta resenärerna är runt 20–15 år. Vi vill ta reda på orsakerna 

till varför unga tar steget och lämnar sina liv i demokratiska Sverige för att ansluta sig 

till en organisation som förknippas med halshuggningar och våldtäkter. 
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Bild  

§   Människor med huvudbonader går in genom en entré. Skor står utanför dörren. En 

kille i lila fotbollströja står utanför. 

§   Massa män, barn, unga och gamla, sträcker upp höger hand i luften. Högt i taket, stora 

mäktiga valv vid något slags podium. Vid mitten valvet, det största, står någon. 

Fönsterna är täckta med gardiner. 

§   Tilt uppåt från en van där det står några killar mot en svart flagga med vita tecken. I 

högra hörnet är någon tv-logga. 

§   I mitten av en folksamling står en man med svart skägg och röd-rutig huvudbonad, 

han pratar. Folk står och kollar mot något bakom kameran. I ofokus ser det nästan ut 

som att det är något stängsel. 

§   Stor öppen yta. Kamera sveper över en folksamling/klunga. 

§   Närbild på hur de förbereder att hugga av en hand. Blått bord. 

§   En man lutar sin arm på ett blått bord. Vi ser inte hans högra hand. Högra armen är 

hopbunden med ett rosa band. Han lutar pannan ner mot sin vänstra arm. 

§   Närbild samma blåa bord. De höjer upp ”kniven”, Två par händer håller i handen, ett 

vitt rep runt vristen. En ytterligare man håller ner armen på andra sidan av kniven. 

§   Svep över den öppna ytan där man ser fler människor som står och tittar ut mot 

vänsterkanten i bilden. 

§   Ökenlandskap. Två bilar kommer körande. En vit och smutsig bil har en svart flagga 

fäst vid sig. En man springer med vapen höjt. Två män längre bak i bakgrunden också. 

Svart vinjett. Den vita bilen åker i snabb fart. 

§   Två personer verkar vandra på ett berg. Svart vinjett. 

§   En betongtrappa där ett par rena sneakers går nerför. Till höger i bilden ser vi en 

dörröppning där man skymtar en parkeringsplats med en vit bil. 

§   Närbild reling betong. Ur fokus: Torg. Träd. Svensk miljö. Förort. En torg-lampa i 

cool design.   

§   Närbild graffiti på en husvägg. 

§   Tre kvinnor går ner mot en tillsynes perrong. Betongmiljö. Två kvinnor i slöja kör 

barnvagnar framför sig, vi ser bara deras ryggar. En kvinna med svart hår och svart 

jacka går bakom dem. 

§   Betong. Nerifrån ser vi hur Stockholms tunnelbana lämnar perrongen. Ljus dag. Men 

kameran står i skuggan. 
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§   Man med utländskt påbrå går nerför en betongtrappa. Ner mot ett en plats liknande ett 

torg. 

§   Närbild på slitet betonghus. Kameran vinklad direkt uppåt. Vi ser en parabol. 

§   Överblick höghus, de ser likadana ut. Men mycket grönska och träd. Nere i vänstra 

hörnet skymtar en bensinmack. 

§   Perrong som verkar vara mitt i skogen/landet. Vi ser en busskur med sopkorg. Utanför 

finns en röd sopkorg. Och en lampa och skylt med tider för tåg eller liknande. 

§   Närbild inristat i plexiglas: Love med ett hjärta och en pil igenom. Står också under: 

A-SU. 

 

Kalla fakta: IS-anhängare 

Namn: En ganska omhändertagande tjej 

När: 25 minuter 17 sekunder in i dokumentären 

Längd: 1 minut 39 sekunder 

 

Text 

§   Reporter: Enligt Islam är alla människor bröder och systrar. Och Anna kallade sina 

nya vänner på internet för systrar. 

§   Jessica: Hon gick med i Facebook-gruppen Systrarna. 

§   Reporter: Systrarna? Det var inga riktiga systrar? 

§   Jessica: Nej, de kallades för systrarna. Det är ju islam då. Och… Alltså hon… Vad ska 

man säga… Hon blev mer irriterad, utåt. Alltså hon kom ihop sig med de anhöriga 

ofta. Då vet jag att hon gick ju djupare. Hon konverterade helt till islam, helt och 

hållet. Och hon lade upp bilder på Facebook i heltäckande slöja och… 

§   Reporter: Jessica är övertygad om att det var gemenskapen med systrarna på internet 

som ledde till att Anna radikaliserades. Och när Anna reste till Syrien använde hon sig 

själv av sociala medier för att sprida IS propaganda. 

§   Lina: Jag har väldigt svårt att föreställa mig att det är Anna som sitter bakom all den 

här täckande klädseln då. För mig är hon den Anna med bruna ögon och långt hår, 

som skrattar och är ganska omhändertagande ändå. Det går inte att föreställa sig att det 

är hon. 
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Bild 

§   Bild på en grind vid en hage. Grönt gräs. 

§   Björk i förgrunden och fokuserad. I bakgrunden skymtas ett rött litet hus. 

§   Jessica kommer ut med en bricka med små kaffemuggar på en bricka. Fleecetröja, vitt 

linne. Hon befinner sig vid ett rött hur på en altan med flera bord och stolar. 

§   Helbild: Jessica sätter sig vid bordet, mitt emot sitter reportern. 

§   Närbild på Jessica. Tittar neråt mycket. 

§   Reportern som lyssnar på Jessica. 

§   Närbild på Jessica. 

§   Facebook-flöde med inlägg där det står ”The love of my life <3” 

§   Bild från Facebook på en kvinna i heltäckande Burka, svart. Ett stort skjutvapen i ena 

handen, med höger hand lyfter hon pekfingret. 

§   Ett till inlägg med en bild på ett skjutvapen och tillhörande text: My new best friend. 

§   Silhuett på ”Lina” medan hon pratar. 

§   Närbild på fruktfat och fikabröd, saftglas som står på bordet. I bakgrunden sitter en 

tjej i oskärpa. 

§   Närbild på en iPad som visar samma profilbild med heltäckande burka och 

skjutvapen. 

 

Kalla fakta: IS-anhöriga 

Scen: Jessica är tvungen att acceptera 

När: 42 minuter 24 sekunder in i dokumentären 

Längd: 1 minut 11 sekunder 

  

Bild 

§   Bild på en liten brygga vid en sjö. Vass i förgrunden som vajar i vinden. Mörka 

skuggor. 

§   Jessica går intill ett rött hus som ligger vid en gräsplan. En schäfer springer över 

gräset. Hon håller i ett koppel. Hon låser upp den gröna dörren till huset. 

§   Bild inifrån när hon öppnar dörren. Hon går in. 

§   Bild på en öppen dörr på en skylt bredvid står Omkläd 3 & 4. En sopkorg sitter på 

husväggen. 

§   Närbild på Jessica som tittar neråt och pratar. 
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§   Närbild på hennes hand när hon scrollar på mobilen. 

§   Närbild på en vit flagga vid fotbollsplanen. 

§   Helbild på det röda huset intill fotbollsplanen. Soligt, sommar. 

§   Schäfern går på gräsplanen. Rullar sig i gräset. Sol. 

§   Jessica står och kollar med en cigg i handen utanför omklädningsrummet. Hon nickar 

med huvudet åt hunden och går ut ur bild. 

§   Hunden kommer springandes mot Anna som sitter på en bänk med en cigg i handen. 

Helbild. 

§   Närbild på Jessica, intervju. 

  

Text 

§   Reporter: Jessica har sporadisk kontakt med sin systerdotter. Men det kan gå veckor 

mellan samtalen och Jessica lever dagligen med rädsla för att något ska hända Anna 

och Aron. 

§   Jessica: Om hon nu ska uppnå paradiset så kommer hon att ta sin son med sig och då 

är det ju… Det är ju självmordsbombare. Om jag fick bestämma framtiden så hade 

jag tagit hem henne och pojken. 

§   Reporter: Det har blivit allt svårare att lämna IS för den som en gång rest till Syrien 

och Irak. Men om Anna någon gång kommer tillbaka till Sverige kommer hon 

troligen att häktas för att ha fört bort sitt barn emot den andra förälderns vetskap. 

§   Jessica: Man hoppas att de kommer tillbaka även om jag vet innerst inne att de aldrig 

kommer att göra. 

§   Reporter: Har du accepterat det på något sätt då eller? Att de inte kommer att göra 

det? 

§   Jessica: Jag är tvungen att acceptera för annars skulle det äta upp mig inifrån. 

 

 


