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The aim of this study was to examine what roles media gave women and men during the 

civil war in Syria. It focuses on what the Swedish news television (TV4) chose to show 

to the public. With the use of a qualitative analysis and tools like Fairclough CDA 

(critical discourse analysis) and feminism theories, this study discovered that TV4 gives 

stereotypical roles to the genders. Women are portrayed mostly as victims and are 

sourced for how the war affects them and their family. Men, on the other hand, are seen 

as active and warrior-like and speak to how the war affects their people beyond just 

their family and personal situation. These gender rolls are common, however, this 

analysis also relived TV4 publicizing some strong and powerful women as well. 

 
Keywords 
 
Gender, sterotypical roles, women, victim, mother, TV, feminism 
 
 
Ett stort tack 
Vi vill skicka ett stort tack till vår handledare Anette Forsberg, som har guidat oss i rätt 

riktning. Utan henne hade detta varit mycket svårare och tagit längre tid. Det är hon som 

har fått oss att förstå när vi själva inte ha gjort det.  

  



  
 

ii 

Innehållsförteckning	  

1	  INLEDNING	  OCH	  PROBLEMBAKGRUND	   1	  

1.1	  BAKGRUNDEN	  TILL	  DET	  SYRISKA	  INBÖRDESKRIGET	   1	  
1.2	  SYRIEN	   2	  
1.2.1	  KVINNOR	  I	  SYRIEN	   2	  
1.2.2	  RELIGION	   3	  

2	  SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNING	   3	  

3	  TIDIGARE	  FORSKNING	   4	  

3.1	  FAMILJEKVINNAN	  SOM	  OFFER	   4	  
3.2	  KVINNAN	  SOM	  SOLDAT	   5	  
3.3	  KVINNAN	  SOM	  VÅLDSOFFER	   6	  
3.4	  ATT	  GÖRA	  KVINNAN	  TILL	  OFFER	   6	  

4	  TEORI	   7	  

4.1	  SOCIALKONSTRUKTIONISMEN	   7	  
4.1.1	  NYHET	  OCH	  DISKURS	   8	  
4.2	  IDENTITET	   8	  
4.3	  INTERSEKTIONALITETSTEORIN	   9	  
4.3.1	  GENUSTEORIER	   10	  
4.4	  POSTKOLONIALTEORI	   11	  
4.4.1	  STEREOTYPER	   11	  
4.4.2	  TREDJE	  VÄRLDEN	  UR	  ETT	  VÄSTERLÄNDSKT	  PERSPEKTIV	   11	  
4.5	  SAMMANFATTNING	  AV	  TEORIERNA	   12	  

5	  METOD	  OCH	  URVAL	   13	  

5.1	  TV4	  SOM	  UNDERSÖKNINGSMATERIAL	   13	  
5.1.1	  NYHETSBOLAGET	  TV4	   13	  
5.1.2	  DET	  KOMMERSIELLA	  BOLAGET	  TV4	   14	  
5.1.3	  TV4	  OCH	  SYRIEN	   14	  
5.2	  URVALSMETOD	   14	  
5.3	  KRITISK	  DISKURSANALYS	  SOM	  METOD	   15	  
5.4	  FAIRCLOUGHS	  TREDIMENSIONELLA	  MODELL	   16	  
5.4.1	  ANALYSVERKTYG	   17	  
5.5	  FORSKNINGSKRITIK	  OCH	  ETIK	   18	  

6	  ANALYS	   19	  

6.1	  UPPRÖRDA	  MODERN	   20	  
6.2	  KVINNAN	  SOM	  OFFER	   21	  
6.2.1	  DET	  UPPRÖRDA	  OCH	  STARKA	  OFFRET	   23	  
6.2.2	  OFFRET	  SOM	  GAV	  HOPP	   24	  
6.2.3	  DE	  RÄDDA	  UNGA	  OFFREN	   24	  
6.2.4	  OFFRET	  SOM	  HADE	  TUR	   26	  
6.2.5	  SAMMANFATTNING	  AV	  KVINNAN	  SOM	  OFFER	   26	  
6.2.6	  NÄR	  MANNEN	  BLIR	  OFFER	   27	  
6.3	  KVINNAN	  OCH	  MAKT	   27	  
6.4	  DEN	  KLAGANDE	  KVINNAN	   29	  
6.5	  DEN	  BEGRÄNSADE	  KVINNAN	   32	  
6.6	  DEN	  MODIGA	  KVINNAN	   33	  



  
 

iii 

6.6.1	  SAMMANFATTNING	   35	  

7	  DISKUSSION	  OCH	  SAMMANFATTNING	   36	  

8	  SAMMANFATTANDE	  BILD	  AV	  TV4:S	  FRAMSTÄLLNING	  AV	  KVINNOR	   39	  

8.1	  VÄSTERLÄNDSKA	  BILDEN	  SOM	  GES	  TV-‐TITTAREN	   40	  
8.2	  FORTSATT	  FORSKNING	   42	  

REFERENSER	   I	  

9	  BILAGOR	   IV	  

9.1	  BILAGA	  A:	  ANALYSFRÅGOR	  TILL	  VIDEOKLIPPEN	   IV	  
9.2	  BILAGA	  B:	  NYHETSKLIPP	   V	  
 



  
 

1 
 

1 Inledning och problembakgrund  
Kvinnor är ofta underrepresenterande i nyhetsrapporteringar som handlar om krig 

(Lahav, 2010). När de syns får de oftast en stereotyp roll (Jarlbro, 2006 s. 45). Ofta får 

kvinnan rollen som ett passivt offer, medan mannen tilldelas rollen som aktiv hjälte. Ur 

ett västerländskt synsätt ses krig som en av de mest könsuppdelade händelser (Sturfelt, 

2005). Vår undersökning handlar om hur TV4 framställer i kvinnor i det syriska 

inbördeskriget. Detta är viktigt därför att TV4 erbjuder en världsbild till tittarna. Hur 

pass stämmer den överens med den verkliga bilden av Syrien och dess kvinnor? Vi vet 

att TV4 är stationerad i ett västerländskt land och kan vara påverkad av det 

västerländska synsättet. Ur västerländskt synsättet ses tredje världen-kvinnan som 

beroende av västvärlden (Talpade Mohanty, 2012). 

 

Förenta Nationerna beskriver det syriska inbördeskriget som ytterst allvarligt. 

”Situationen i Syrien betraktas som en av de största humanitära katastroferna 

någonsin.” (FN, 2015, 25 april). Sedan krigets start 2011 har etermedier rapporterat om 

inbördeskriget i Syrien (Greek, 2015, 24 augusti).  

 
Vilken bild får den svenska publiken se? Det är intressant därför att medier, enligt 

Gripsrud (2011) är människors främsta källa till information. ”De serverar oss dagligen 

representationer av verkliga och fiktiva förhållanden med inbyggda värdemässiga 

föreställningar, utan att vi nödvändigtvis lägger märke till dem.” Gripsrud (2011, s. 

92). Den franska filosofen Paul Virilo har det extrema synsättet att vi aldrig ska behöva 

lämna TV-soffan för att få en uppfattning om omvärlden. Moderna medier levererar all 

information till vårt rum och ger oss en slags ny verklighetsuppfattning (Hammarén & 

Johansson, 2009, s. 48).  

 
1.1 Bakgrunden till det syriska inbördeskriget 
Uppgifterna är hämtade från Sveriges Radio som är ett public service-företag. Sedan 

1970 har Assadfamiljen styrt i Syrien (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

2015). Enligt Sveriges radio (2015a) tog det hela sin början i mars 2011 då några 

tonårspojkar blev fasttagna och torterade efter att ha klottrat graffiti på en husvägg med 

budskapet om att regimen bör avskaffas. Det ledde till demonstrationer som mötte 

motstånd från syriska säkerhetsstyrkor. Det i sin tur födde fler folkliga protester med 

viljan att president Bashar al-Assad skulle avgå. Bashar al-Assad som styr landet 

jämförde folket med terrorister. Det blev en kamp mellan Folket och al-Assad. I augusti 
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samma år uppmanade USA och Europa presidenten att avgå vilket de inte fick igenom. 

Istället utvecklades det mer och mer till ett inbördeskrig mellan al-Assad och folket. 

Oppositionen som till mestadels består av sunnimuslimer kämpade mot regimen. 

Rebellgrupper bildades också för att ge motstånd åt regimen. Desto längre in i kriget 

desto fler organisationer och länder runtomkring engagerade sig. 2013 berättade al-

Assad att han vägrade avgå innan alla terrorister var borta. Regimen använde sig av 

kemiska vapen mot befolkningen vilket vände väldens uppmärksamhet mot Syrien. 

Ryssland stöttade al-Assad och USA visade tydligt motstånd. I juli 2014 tog IS 

(Islamiska staten) sig in i Syrien. De dödade civila och soldater från regimen. De skar 

halsen av civila, kidnappade och dödade journalister, allt filmades för att skrämma och 

skapa uppmärksamhet. Därefter bombade USA IS:s fästen med hjälp av en 

internationell koalition ledd av USA för att försöka få stop på dem (Sveriges radio, 

2015a). 

 

Enligt 2015 års siffror rör det sig om över 200 000 dödsoffer i det syriska 

inbördeskriget. Över fyra miljoner människor av befolkningen har lämnat landet i flykt 

(Sveriges radio, 2015a). 2015, fyra år efter att kriget startade, är många länder 

inblandade på olika sätt. Vem de inblandade strider mot har förändrats över tid. Det är 

enligt Vox (2015) svårt att se ett slut på striderna därför att ingen vill gynna 

motståndaren.  

 

1.2 Syrien  
Majoriteten av den syriska befolkningen är araber och sunnimuslimer. En annan stor 

grupp är kurder. Arabiska är språket som talas av den centrala delen av befolkningen 

(Utrikespolitiska institutet, 20 nov 2015). Familjen anses mycket viktig i Syrien 

(Utrikespolitiska institutet, 27 mars 2015a).  

 

1.2.1 Kvinnor i Syrien 
Bilden av kvinnor i Syrien är hämtad från Utrikespolitiska institutets hemsida. Enligt 

institutet är det vanligast att kvinnan i Syrien tar hand om barnen, huset och familjen. 

Endast en del är karriärkvinnor. Föräldrarna har många gånger en del i vem som dottern 

ska gifta sig med, men tvångsäktenskap förekommer mer sällan och då mest på 

landsbygden. Giftermål hålls helst inom familjen, då en skilsmässa innebär att mannen 

ger pengar till kvinnan. Hon har inte längre vårdnaden över sina barn när hennes son 

fyllt 13 och dottern fyllt 14 om hon och maken skiljer sig. Det är inte enbart män som 
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strider i kriget även om majoriteten är män. I den kurdiska delen är kvinnor både befäl 

och soldater Många av dessa kvinnor har inspirerats av PKK som står för feministiska 

åsikter (Utrikespolitiska institutet, 27 mars 2015b). 

 

Affärskvinnor har långärmat och kjol som slutar nedanför knäna. Affärsmännen bär 

mörk kostym. Klädsel för kvinnor varierar i strikthet. En del kvinnor bär slöja som ett 

krav upprättad efter Koranen ur den tolkningen som är mer sträng (Utrikespolitiska 

institutet, 27 mars 2015a).   

 

1.2.2 Religion 
Religionen islam präglar landet, även om islam inte är landets statsreligion. Islamisk lag 

ska vara en ”källa” till lagstiftning, men används framförallt i mål gällande 

familjefrågor som rör muslimer. Före inbördeskriget sågs det som positivt med landets 

många olika religioner. När sunni-islamiska grupper växte, såg regimen det som ett hot. 

Många kvinnor inom sunni-islamiska grupper förbjöds bära heltäckande slöja på 

universitet under 2010. Inbördeskriget skapade en stark spänning mellan religioner och 

en laddning mellan framförallt sunnimuslimer och alawiter blev påtaglig (Assad- 

familjen är bland annat alawiter) (Utrikespolitiska institutet, 26 mars 2015). 

 

2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka hur TV4:s utrikesnyheter framställer kvinnor i det 

syriska inbördeskriget under perioden 2013-2014. Vi vill framförallt fokusera på vilka 

roller kvinnorna får. Det empiriska material som vi har valt är svenska TV-nyheter och 

vi valde att granska TV4:s egna producerade material. Valet kändes relevant därför att 

vi inte hittat tidigare forskning inom detta område utifrån vad vi har sökt. Enligt oss är 

denna studie viktig att göra för att belysa hur journalisterna rapporterar om kvinnor i det 

syriska inbördeskriget ur ett svenskt perspektiv. Tidigare utländska studier har visat att 

kvinnor ofta får en offerroll i etermedier när det handlar om krig. Hur har TV4 valt att 

porträttera kvinnorna? Det är också viktigt att se vilken bild svenska folket erbjuds 

genom rapporteringen av kvinnorna i det syriska inbördeskriget.  

 

Med användning av teorierna socialkonstruktionismen, identitet, intersektionalitet, 

postkolonialteori och metoden kritisk diskursanalys kommer vi besvara vår 

frågeställning. 
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Frågeställning  

• Hur framställer TV4:s utrikesnyheter kvinnorna i det syriska 

inbördeskriget? 

 

3 Tidigare forskning  
Det finns många studier om kvinnors olika roller i samhället, och de klyftor som 

existerar. Vi har valt att rikta in oss på hur kvinnor syns i medierapporteringen om krig. 

Många av studierna visade att kvinnan är offret i krig.  

 
3.1 Familjekvinnan som offer 
Lahav (2010) undersökte vilka roller israelisk TV tilldelar kvinnan i det andra 

libanesiska kriget från när kriget började (12 juli, 2006) till att det slutade (15 augusti, 

2006). Hon jämförde mannen och kvinnan, vem var det som fick ta mest plats i TV-

rutan? Hur är hon knuten till rapporten, syns hon i det privat eller i allmänheten, vilken 

roll har hon med mera.   

 

Det Lahav (2010) kom fram till är att kvinnor hålls gömda, kvinnan syntes bara i fem 

procent av 1714 klipp, och endast i 1,5 procent var kvinnan i fokus. De olika 

konstruktioner kvinnan förekom i var bland annat som en civilperson i hemmafronten. 

Där fick kvinnan uttryckta känslor så som sorg, rädsla och empati. Kvinnan var oftast 

offret och hade en familjeroll. En annan konstruktion som kvinnan ofta förekom i var 

den israeliska soldatens familj. Där hon närvarade på begravningar, det vill säga sörjde 

soldatens död. Ett klipp stack dock ut från mängden och visade hur kvinnan var modig 

som sände ut sin son till kriget. I allmänhet hade kvinnan oftast rollen som 

vårdnadshavare, till exempel sjuksköterska. Färre kvinnor fanns inom den diplomatiska 

rollen, främst två personer, utrikesminister Tzipi Livni och USA statssekreterare 

Condoleezza Rice. Där de både jobbade med konfliktlösningar. Kvinnan fanns allra 

minst inom militären, om dem fanns med nämndes det bara kort. Inom militären 

handlade mer om ”human interest stories”. Exempelvis hur kvinnor tar hand om 

militärer och behandlar deras skador. 

 

Allra sist undersökte Lahav (2010) hur medierna tar hänsyn till att kriget påverkar 

mannen och kvinnan olika. Det var inte ofta kvinnan fick prata som sina specifika 
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problem utan oftast handlade de om med en referens till en man. En av 

nyhetshändelserna var hur kvinnans ekonomi påverkas när hon inte kan gå till jobbet, 

för hon måste stanna hemma och ta hand om barnen.  

 

3.2 Kvinnan som soldat 
Randeniye (2010) har undersökt hur The Daily Telegraph, The Guradian och The 

Independent har framställt kvinnorna och männen i Sri Lankas inbördeskrig, hon har 

tittat på både civila och soldater. Vad fanns det för skillnader och likheter?  

 

Kvinnan och mannen fick göra samma dåd som soldat men tidningarna framställde dem 

olika. Dock när det var en kvinnlig soldat poängterades hennes kön ofta och speciellt i 

rubrikerna. Det var en ”kvinnlig självmordsbombare” och när mannen låg bakom dådet 

stod det bara ”självmordsbombare” i rubriken. Detta tolkade Randenieye (2010) som 

att tidningarna ansåg att det var självklart att det var en manlig soldat och därför behövs 

det inte skriva ”manligt” eller ”man”. Kvinnan blev där med ofta förövare. Förövare för 

att det fanns fler artiklar om kvinnliga självmordsbombare än om män och att kvinnans 

kön poängterades. Fast att det står i historieböckerna att det var fler manliga 

självmordsbombare.  Randeniye (2010) tyckte att tidningarna lyfte fram kvinnan som 

något exotiskt och sensationellt, det var ovanligt med en kvinnlig soldat. Den kvinnliga 

soldaten kunde även ses som ett offer då skrevs hon ihop med barn. De kvinnliga 

soldaterna jämfördes med flickorna som stred. Flickorna blev ömtåligare genom att 

tidningarna visade hur många kvinnliga soldater som dött i strid. Här kopplade 

Randeniey (2010) det till att även kvinnorna blev lika ömtåliga som flickorna. Inga 

liknande artiklar gick att hitta med det manliga könet. Så även när kvinnan var soldat 

ansågs hon fortfarande som offer och inte alls lika tuff som mannen. Kvinnan fick 

nästan aldrig vara den aktiva, starka hjälten vilket var rollen som mannen fick. 

 

Kvinnan beskrevs ofta som passivt offer och mannen som den aktiva av tidningarna i 

det civila samhället. Radenieye (2010) tolkar två olika bilder där en av kvinnorna är en 

trött och oskadd mamma som håller i sitt barn. Bilden uttrycker ett lugn men i texten 

beskrivs de hemska förhållandena på sjukhuset. Den andra bilden visar två kvinnor som 

ligger ”skadade” och medvetslösa som undertexten till bilden antyder. Men de kan 

anses som döda anser Radenieye (2010), därför att det är ruiner och damm som täcker 

de båda kvinnorna. Hon tror även att ingen annan ”västerländsk” kvinna skulle ha 
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porträtteras på detta sätt. Vilket ger en känsla att ”de andra”, läsarna befinner sig högre 

än dem. Kvinnan blev därmed en svag, passiv, vän genom tidningen menar Radenieye 

(2010). Offerrollen fanns även bland dem civila, rubriken ”De sköt ner en hel by även 

kvinnor och barn” tolkar Randeniye som kvinnan blir offer, då det manliga könet inte 

nämns alls. Mannen fortsatte att vara stark och aktiv som soldaten men var nu även 

aggressiv som civil. I en bild tagen ur en av tidningarna visar hon hur mannen firar och 

skriker med en flagga i högsta hugg.  

 

3.3 Kvinnan som våldsoffer  
Sturfelts (2005) studie är en granskning av hur våld mot kvinnor och kvinnor i strid 

framställdes under första världskriget i runt 1000 veckotidningar. Enligt Sturfelt (2005) 

var första världskriget starkt mansdominerat. Männen sågs som aktiva stridare som 

skyddade kvinnor, barn och landet. Kvinnorna var beskyddade, offer och åskådare och 

byten till manligt övergrepp. Studien visade att kvinnorna ofta skildrades som den 

sörjande modern och berövad sin trygghet; så som hem, man och hopp. I 

framställningen av henne hade hon många barn, var fysiskt oförstörd och porträtterad 

framför hennes hem som var i ruiner. Kvinnor förekom väldigt sällan i 

våldsammanhang. När det förekom hade kvinnorna blivit våldförda och utnyttjade 

sexuellt. Sällan syntes kvinnan död. I de tidningar som granskades sågs enbart en död 

kvinna. Kvinnorna hamnade i fokus då det handlade om missfall och för tidigt födda 

barn som följd av det våldsdåd hon utsatts för. När kvinnor syntes som deltagare i kriget 

förvirrades gränserna mellan manligt och kvinnligt, förövare och offer och vem som 

stod som skyldig respektive oskyldig. Kvinnor som stred med vapen i grupperna 

”kvinnliga dödsbataljongen” blev porträtterade som kämpar och väckte stor 

uppmärksamhet. I svenska tidningar porträtterades kvinnliga krigare inte enbart genom 

deras kamp utan hur de skulle uppmuntra män till att kriga (Sturfelt, 2005).  

 

3.4 Att göra kvinnan till offer 
Den nya generationen av feminister kritiserar hur forskare studerar utifrån perspektivet 

att kvinnan är ett offer. Den svarta kvinnan ses alltid som ett offer intill den svarta 

mannen. Där västvärlden har den bild att Afrika är mansdominerande och ser ner på 

kvinnorna. Kvinnan kan inte prata för sig själv eller strida för sin sak. Holmes (2014) 

menar att de som skriver utifrån offerideologin bekräftar bara offer i ett samhälle. Det 
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blir problem när forskare inom feminismen sätter den västerländska feminismen över 

den afrikanska feminismen.  

 

Med stöd från den nya generationens feminister och deras forskning har Holmes (2014) 

undersökt hur media representerade kvinnorna i folkmorden i Rwanda. Bland annat 

utifrån det perspektivet att våldtäkt gjorde kvinnan till ett offer och männen som 

hyperaktiva manliga mördare. Holmes (2014) menar att Rwanda- och Congolese 

kvinnorna inte är bara offer utan även spelar en politisk roll som slåss för säkerheten 

och överlevnaden, tjänar pengar och håller kampanjer mot våldet med mera. I en analys 

studerade hon den extremistiska Hutu Magazine, där Hutu-kvinnorna som stödjer deras 

synsätt porträtterades som politiska aktiva. Kvinnorna som var emot Hutus synsätt eller 

inte var en Hutu ansågs som omänskliga i tidningen.    

 

Holmes (2014) analyser fortsätter att studera de västerländska medierna och de olika 

dokumentärerna, producerade av BBC. Kvinnan var i majoriteten offer och ibland fick 

en man vara ett offer och tala om hur han hade förlorat sin familj. Annars var mannen 

ofta förövaren, den som brutalt mördade människorna i folkmordet. Kvinnan var det 

viktigaste vittnet till folkmorden, deras upplevelser intervjuas och blev därmed ofta ett 

offer för massakrerna som hade inträffat. Men Rwanda-kvinnorna får även visa sig 

medmänskliga, ha en styrka och en beslutsamhet i dokumentärerna. I ”Rwanda: hope in 

hell” får man följa en ung kvinna som upplevt det hemska kriget och som nu hoppas på 

att bli en doktor. Kvinnan fick även rollen som stark, proaktiv och intelligent i samma 

dokumentär. Monica blir stark för att hon tar hand om 25 föräldralösa och sköter ett 

bageri. Männen fick istället i andra dokumentärer stå för kriget. De fick berätta vad de 

gjorde, vissa att de ångrade sig eller berätta hur hade tvingats till att mörda någon.  

 

4 Teori 
I detta kapitel presenterar vi studiens teoretiska utgångspunkter. 

 

4.1 Socialkonstruktionismen 
Socialkonstruktionismen handlar om att världen är socialt konstruerad av en mängd 

identiteter och sociala förhållanden mellan människor. Diskurser är en del av 

socialkonstruktionismen på så sätt att diskurser kan ses som mönster i den sociala 

världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Medierna skapar diskurser som bidrar till 
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att konstruera den sociala världen. Konstruktionen av diskurser påverkar människors 

tolkningar och uppfattningar (Lindgren och Lundström, 2010). Vi föds i en medialiserad 

verklighet och utifrån det struktureras vår identitet och tar form (Hammarén & 

Johansson, 2009. s. 54). Fairclough säger att diskursen hjälper till att skapa den sociala 

världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

  

I grova drag går det att se diskursen som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 

(eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). Fairclough 

menar att diskurs bidrar till att belysa motsattsförhållanden, vem som har makt och vem 

som inte har makt när den ställs i förhållande till andra diskurser. Diskursen har i sig 

själv en maktposition.  

 

4.1.1 Nyhet och diskurs  
Journalistiken förmedlar en nyhetsberättelse utifrån ett visst perspektiv och då bildas 

diskurser (Berglez, 2010). Nyheter är diskurs eftersom det handlar om ett visst setts att 

tala, skriva, visa en bild eller video. Dock sker nyhetens diskurs först när nyheten sätt i 

ett meningsbärande syfte (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006, s. 18). TV4 sänder ut 

ett budskap som publiken sedan kan väva in sin egen tolkning i.  

 

4.2 Identitet 
Baserat på Benedict Andersson teorier om identitet säger Gripsrud att identitet kan ses 

som ett ”lapptäcke” en blandning av likheter och olikheter i relation till andra 

människor. Det är här medier hjälper till att berätta vad som är en pojke eller flicka, vad 

det betyder att komma från Sverige eller ett annat land, eller skillnaden mellan ett barn 

och en vuxen. Det finns två olika sorters identitet-uppfattning, den sociala- eller 

kollektiva identiteten och den personliga identiteten. I denna uppsats kommer vi lägga 

ett fokus på den sociala identiteten. Eftersom den tittar på hur en identitet uppfattas 

utifrån samhällets syn. Var du kommer ifrån, ålder, utbildning och kön med mera kan 

ses och bedömas utifrån en annan människas perspektiv. Sen beroende på vilka 

kollektiva sammanhang du som individ befinner dig i förstärks olika sociala identiteter. 

I vår uppsats kan det kopplas till hur kvinnan beter sig i den privata sfären till exempel i 

hemmet och hur hon anses i rollen som mamma. Eller den offentliga sfären där kvinnan 

jobbar och beter sig som en kollega (Gripsrud, 2011, s. 22) (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 79).   
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Om en identitet konstrueras diskursivt, består den av olika berättelser och är influerad 

av makt. Inom diskursen kan en identitet gå att förstå som en maktfaktor som delar upp 

människor i över- och underordningar (Hammarén & Johansson, 2009, s. 112). Vad 

som finns utanför berättelsen är svårt att se, vad är äkta och inte äkta? Vad är en 

identitet inte påverkad av? 

 
Ens identitet visar sig i ett socialt sammanhang och påverkas av människorna runt 

omkring, menar Roosvall och Widestedt (2015). Om till exempel en kvinna i det syriska 

inbördeskriget syns med barn, förstår vi att hon är en mamma. Men hon kan också ha ett 

yrke, som utesluts i denna konstruktion; ”Jag är inte bara tandläkare, jag är mamma 

också. Yttrandet belyser en postmodern problematisering av identitet: subjektet är inte 

en enkel enhet, utan sammansatt av olika delar, som aktualiseras i olika sammanhang” 

(Roosvall & Widestedt, s. 46, 2015). Detta är relevant i vår studie därför att det är 

viktigt att vara medveten om att kvinnorna och männens identiteter och föreställningen 

av dem i utrikesnyheter också är påverkade av förhållandet mellan varandra eller mellan 

reportern och intervjuobjektet. 

 

4.3 Intersektionalitetsteorin 
Intersektionalitet handlar om att förstå maktförhållanden, maktutövningar och hur 

diskriminering visar sig mot grupper som inkluderar klass, kön, etnicitet och ålder 

(Kleberg, 2015). Inom framförallt nyhetsjournalistiken föregår reproduktion av kunskap 

så väl som maktordningar, enligt Roosvall och Kleberg (2015). Det finns en makt 

bakom medieinnehållet på så sätt att det har en inverkan på andra samhällsinstitutioner.  

 

Enligt Roosvall och Kleberg (2015) är det skillnad på män och män och kvinnor och 

kvinnor. Personens maktposition speglas i vilken klass klass, etnicitet och ålder 

individen har i samhället. Det är också skillnad på män som bär vapen och män som inte 

gör det. Analysen påverkas av maktrelationen mellan dessa män. Det skulle kunna 

hänvisas till vår studie där militära män skiljer sig från civila män i det syriska 

inbördeskriget.  

 

Intersektionaliteten belyser maktrelationer och förhållanden som kan uppfattas som 

diskriminerande. För att kunna dessa förhållanden handlar det om att dela upp aspekter 

hos en individ, till exempel en kvinna är mamma, utländsk, medelålders och 
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medelklass. Därefter se vilka aspekter som framträder mer eller mindre i ett visst 

sammanhang och vilket samband det finns i förhållande till samhällets maktrelationer. 

Det är också viktigt att titta på relationen mellan olika individer i en och samma 

situation (Roosvall & Kleberg 2015). 

 

Medierna har enligt Roosvall och Widestedt (2015) en makt att påverka 

levnadsförhållandena för grupper i samhället på ett bra eller dåligt sätt, vilket ger dem 

en enorm diskursiv makt. Därför anser vi att intersektionalitetsteorin är viktig för att 

granska mediernas maktfördelning. Hur fördelas makten mellan män och kvinnor? Och 

vilka män och vilka kvinnor har makt? Denna teori menar att det är viktigt att se de 

underliggande aspekterna när en individ analyseras. Individens kön, klass och etnicitet 

kommer framförallt ha stor betydelse för vår analys av individerna i nyhetsinslagen.  

 

4.3.1 Genusteorier 
Genus handlar enligt Hirdman (2000) om att se på vilket sätt människan blir till en 

kvinna och man. Detta sker genom att människan förhåller sig till sitt kön och dess 

bestämda ramar men också genom att människan formas till kön genom påverkan av det 

runt omkring. Bilden av kvinnan och mannen genomsyrar senare hela vår omvärld både 

kulturellt, ekonomiskt och politiskt. 

 

Enligt Hirdman (2003) ses kvinnan i förhållande till mannen då mannen betraktas som 

människans centrum. Enbart genom att en man är en man tar han plats på kvinnans 

bekostnad. Män har makt i form av att de tjänar mer än kvinnor och har en högre 

uppsatt roll i maktsituationer. Den äldre fadern är enligt patriarkatet även högre uppsatt 

än andra män, enligt (Höglund, 2000). Det som frångår det som är stereotypiskt 

maskulint är oviktigt i vårt samhälle; ”Att vara man är att inte vara kvinna” (Hirdman, 

s. 65, 2003) och; ”Han är inte mjuk, blöt, köttig, känslosam, okontrollerbar, svag, 

passiv, a-moralisk, lögnaktig, oförmögen till ett högre tänkande, etc. Tvärtom. Alltså är 

Han hård, torr, ande, förstånd, kontroll, styrka, aktivitet, har förmåga till moraliskt 

omdöme, är att lita på, med exklusiv benägenhet för ett högre tänkande, etc.” 

(Hirdman, s. 48, 2003). Kvinnan ses som den ömma modern, hon som är känslosam, 

mindre pålitliga och svagare än mannen rent fysiskt (Höglund, 2000). Enligt 

genusteorier är könet kulturellt och socialt framställt, en genusforskare vill se på vilket 

sätt till exempel ”kvinnokaraktären” har uppstått och hur kvinnlighet ser ut (Höglund, 
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2000). Den kvinnliga ”könsrollen” blir mer ”synlig” i det sociala sammanhanget med 

män än med kvinnor (Hammarén & Johansson, 2009)” 

 

I vår studie har vi valt att titta på likheter och skillnader mellan hur kvinnor och män 

representeras i TV4:s nyhetsrapportering om syriska inbördeskriget. Höglund (2000) 

menar att genom att också granska mannen kan vi tydligare förstå kvinnans roll(er) som 

vi är ute efter i vår studie. Vi vill se om motsättningar finns mellan männen och 

kvinnorna. Vilken roll får hon och vilken roll får han?  

 

4.4 Postkolonialteori 
Postkolonialteori handlar om att granska maktrelationer som ofta har med nationalitet, 

etnicitet, religion och genus att göra. Vi har använt oss av stereotypisering och det 

västerländska synsättet på tredje världen för att se vilka roller kvinnan tilldelas och hur 

det ibland exotiseras (Roosvall & Widestedt, 2015). 

 
4.4.1 Stereotyper  
Roosvall och Widestedt (2015) beskriver stereotypisering. Det är när till exempel kön, 

klass, etnicitet eller hudfärg förhöjs och exotiseras. Det är vanligt med stereotypisering 

inom nyhetsmedier, då det förhåller sig till en outtalad norm. De som inte är 

framträdande i samhället får oftast också mindre uppmärksamhet inom medierna. 

Många gånger när människor med till exempel en annan etnisk bakgrund 

uppmärksammas förtydligas deras olikhet. Det kan framhävas utifrån fördomar kring 

det exotiska och annorlunda. Det skapar då en normalitet utifrån en undangömd norm. 

Västvärldens stereotypisering av det ”andra” finns det tydligt spår av i västvärldens 

kultur. ”Vi” och ”dem” stereotypiseringen skapar klyftor mellan tredje världen och 

västvärlden (Hammarén och Johansson, 2009). 

 

4.4.2 Tredje världen ur ett västerländskt perspektiv 
Ur ett världsperspektiv upphöjs västvärlden som norm. Västvärlden ses som ”vi” och 

tredje världen som ”dem”. Maktstrukturer mellan öst och väst uppstår enbart i ett 

förhållande mellan dem båda. Västvärlden skapar en allmän bild av ”tredje världen-

kvinnan” i förhållande till den västerländska kvinnan som inte stämmer in på alla 

kvinnor inom dessa två grupper. Ur ett sådant genomsnittligt västerländskt perspektiv 

ses ”tredje världen-kvinnan” som sexuellt hämmad. Hon lever ett stympat liv där hennes 

plats är hemmet i den ”tredje världen” som står för bland annat fattigdom, okunnighet, 
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traditionsbundenhet, trakassering, saknad av utbildning, tillhörighet till hemmet och 

hushållet. I kontrast till tredje världen-kvinnan står den västerländska kvinnan som fri i 

sin sexualitet och kontroll över sin kropp, modern, självständig med möjlighet till att 

bestämma och ta beslut. Dessa egenskaper är till följd av att stereotypa roller tilldelas i 

förhållande till varandra då det inte tydliggörs att det finns maktförskjutningar mellan 

västerländska och tredje världens kvinnor. Ur en västerländsk syn tas ”tredje världens 

kvinnor” bort som politiskt aktiva i historien. ”Tredje världen-kvinnan” är svår att 

karaktärisera i en gemensam representation då olika länder har olika historiebakgrund. 

Där ideologi och materiella ting får olika makt. Att ”tredje världen” är ”beroende” och 

”underutvecklad” är enbart definitionsbart när de jämförs med västerländska världen 

(Talpade Mohanty, 2012).  

 

Talpade Mohanty (2012) menar att om en kvinna ägnar sig åt en sysselsättning som 

anses ”kvinnlig” behöver inte det betyda att hon är underordnad. Slöjan hos kvinnor 

som bär dem har inte underförstått samma betydelse för alla dessa kvinnor. Utan detta 

ses ofta i förhållande till kultur och ideologier. Slöjan i sig avslöjar heller inte att det rör 

sig om förtryck och att kvinnan automatiskt är underordnad mannen. Att se kvinnor som 

förtryckta på ”samma” sätt utan att ta hänsyn till hennes etnicitet eller klass påverkar 

analysen negativt, menar Talpade Mohanty (2012). Kvinnan som allmänt ”förtryckt 

grupp” blir redan från början maktlös innan hon hamnar i en social situation så som i 

”en familj” eller ”i arbete”. Det är alltså viktigt att se till kvinnans ”lokala, kulturella 

och historiska kontexter” (Talpade Mohanty s. 315, 2012). Det är också viktigt att tänka 

på att öst- och västvärlden har olika ekonomiska förutsättningar när vi analyserar 

kvinnorna (Talpade Mohanty, 2012). Det är viktigt att inte analysera kvinnorna ur 

västvärldens perspektiv av ”tredje världen-kvinnan” som beroende och underlägsna oss 

i västvärlden enligt, Talpade Mohanty (2012). Detta är relevant därför att vi gör studien 

inom en västerländsk kontext och själva tillhör den. Det är intressant att se vilken bild 

västerländska TV-nyheter ger tittarna.  

 

4.5 Sammanfattning av teorierna  
Vi vill undersöka hur TV4 framställer kvinnor i det syriska inbördeskriget. För att få 

svar på det har vi kopplat samman en rad olika teorier. Inom socialkonstruktionismen 

finns diskurser som är mönster skapade i den sociala världen (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Media, i det här fallet TV4, påverkar våra identiteter och skapar 
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diskurser (Lindgren och Lundström, 2010). Dessa diskurser vill vi synliggöra bland 

kvinnorna i TV4:s rapportering från det syriska inbördeskriget. För att se diskurserna 

har vi jämfört kvinnorna med männen i rapporteringen. Använt oss av 

intersektionalitets–, genus–, identitets– och postkoloniala teorier som handlar om 

”tredje världen-kvinnan” som stereotyp roll, skapad av västvärlden. 

Socialkonstruktivismen är knuten till intersektionalitet, postkolonial teori och genus på 

så sätt att de alla är teorier som handlar om identitetsskapande och maktförhållanden i 

det sociala samhället. Vi använder Intersektionalitetsteorin för att undersöka hur 

framställandet av klass, kön, etnicitet och ålder skapar identiteter som kan leda till 

sociala ojämlikheter (Roosvall & Widestedt, 2015). Genus handlar om olikheter mellan 

könen som skapar maktförskjutningar (Hirdman, 2003). Vi har använt genusteorier 

därför att framställningen av kvinnorna kan enligt Hirdman (2003) vara påverkad av 

förhållandet till männen. Genom postkoloniala teorier fokuserar vi på stereotypisering 

och tredje världen perspektivet därför att kvinnorna i Syrien är tillhörande tredje 

världen. Kvinnorna har en annan etnicitet vilket intersktionalitetsteorin belyser och med 

hjälp av etnicitet kan man se olika maktförhållanden (Roosvall & Kleberg, 2015). TV4 

är ett västerländskt mediebolag och Syrien och den syriska befolkningen tillhör tredje 

världen. Det finns västerländska föreställningar om tredjevärlden, enligt postkoloniala 

teorier, som kan påverka den bild TV4 erbjuder tittarna (Talpade Mohanty, 2012).  

 
5 Metod och Urval 
I det här kapitlet kommer vi gå igenom hur vi har tagit fram materialet och metoden 

kritisk diskursanalys som brukar användas för att belysa maktförhållanden.  

 

5.1 TV4 som undersökningsmaterial  
Television är det främsta mediet anser Gripsrud (2011) och är en del av människans 

vardag. Vilket gjorde att vi valde just television. Gripsrud (2011) använder sig av 

Silverstons beskrivning om hur TV skapar och bevarar en identitet och ger en förståelse 

till oss själva gentemot andra. 

 

5.1.1 Nyhetsbolaget TV4 
Nyhetsbolaget är bolaget som producerar nyheter och samhällsprogram till TV4-

gruppen som driver TV4-kanalen. Program som TV4-nyheterna, Kalla Fakta, 

Nyhetsmorgon och Korrarna med mera tar emot material och produceras av 
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Nyhetsbolaget. Innan låg all produktion innanför TV4-gruppen men flyttades i januari 

2012 och blev ett eget nyhetsbolag. Både TV4 AB och Nyhetsbolaget ägs av Bonnier 

AB, TV4-gruppen ingår dessutom i Bonnierkoncern. (Nyhetsbolaget, 2015a, 2015b) 

(TV4-gruppen, 2015a, 10 juli)  

 

5.1.2 Det kommersiella bolaget TV4 
TV4 är det största kommersiella bolaget i Sverige enligt en MMS undersökning (2014) 

och det är framförallt den yngre publiken som lockas att titta på TV4 (Janson, 2013, 15 

oktober). TV4 har inte samma hårda krav på sig eftersom de inte är ett public 

servicebolag (Strömbäck, 2008). I TV4:s sändningstillstånd står det bland annat att 

sändningarna ska vara sakliga, respektera privatliv och ta hänsyn till TV:s 

genomslagskraft, hur till exempel våld kan påverka en målgrupp (TV4-gruppen, 2015b, 

10 juli). Även yttrandefriheten, demokratin och nollrasismen är viktig. Nollrasismen är 

ett projekt som TV4 startade för att belysa människors lika värde (TV4-gruppen, 2013, 

18 februari). 

 

5.1.3 TV4 och Syrien  
Korrespondenterna Stefan Borg och Johan Fredriksson är några av de journalister som 

har bevakat Syrien åt TV4. Det är deras producerade material som blivit granskat i 

denna undersökning.  

 

Det ultimata hade varit att både undersöka SVT och TV4. Göra en jämförande studie 

mellan ett kommersiellt bolag och ett public servicebolag, men den undersökningen 

ansåg vi inte genomförbar under en 10-veckors period. Samt hade TV4 play ett mer 

lättåtkomligt utbud av klipp från Syrien än SVT play, som visade sig efter en liten 

kortare metodsökning. Men det kan vara så att SVT rensar sitt arkiv och tar bort 

nyhetsklipp från sitt arkiv. Detta gjorde att vi valde TV4 play som 

undersökningsmaterial, ett större utbud ger en bättre grund för undersökningen. 

 

5.2 Urvalsmetod  
Vi ville ta reda på hur TV4 framställer kvinnor i det syriska inbördeskriget och använde 

oss till en början av sökordet ”Syrien” på TV4 plays hemsida. På grund av den ofantliga 

mängden klipp (1259) bestämde vi oss för att söka på de städer i Syrien där kriget har 

pågått. ”Kobane”, ”Aleppo”, ”Raqqa”, ”Homs” och ”Damaskus”, gav alla tillsammans 

92 träffar. 
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Därefter gjorde vi ett strategiskt urval där den viktigaste premissen var att vi ville ha en 

reporter på plats i Syrien. Detta för att vara helt säkra på att det bara var TV4:s egna 

material och inget inköpt. Därefter avgränsade vi klippen genom att se till att varje klipp 

innehöll minst en talande kvinna/ung kvinna. Det var viktigt därför att vi inte hade 

alltför många klipp att analysera och ville få en så tydlig bild av hur kvinnan 

framställdes av TV4. Vi valde klipp som utspelade sig i Syrien, detta för att begränsa 

vårt empiriska material och inte få med klipp om människor som flyr landet. Slutligen 

fick vi fem klipp där journalisterna som rapporterade från Syrien var; Stefan Borg, 

Johan Fredriksson och fotograf och redigerare var Petter Åkerman och Jacek Machula. I 

brist på klipp fick vi göra en till sökning procedur med samma premisser som på de 

andra sökningarna och sökte på ordet ”inbördeskrig” vilket gav 89 klipp. Här fanns 

många av dem tidigare klippen men även två nya klipp som gick att använda till vår 

analys. Totalt slutade vi med sju klipp från februari 2013 till oktober 2014. En 

förteckning över de analyserade klippen finns i Bilaga B. Vi konstaterade att samtliga 

reportrar är män, men vi kan varken anta eller utesluta att detta har påverkat hur 

kvinnorna framställs i det syriska inbördeskriget.  

 

De klipp vi hittade var ganska lika och utspelade sig ofta utanför kriget (vid gränsen), 

precis innan kriget bröt ut eller efteråt. Det finns inga direkta krigsscener bland våra 

klipp, för de blev bortvalda därför att de var inköpta.  

 
5.3 Kritisk diskursanalys som metod 
Faircloughs kritiska diskursanalys handlar om att belysa det ojämlika reproducerade 

förhållanden av maktstruktur i samhället genom olika diskurser (mönster). Till skillnad 

från andra diskursteoretiker menar Fairclough att diskurser formar och formas i det 

sociala samhället, som består av sociala identiteter och sociala relationer. Till exempel 

så är en kvinnas identitet, som hon får genom TV4:s framställning, påverkad av det 

sociala samhället. Samtidigt kan identiteten hon får påverka det sociala samhället 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

I vår diskursanalys skedde den diskursiva praktiken mellan TV4 och publiken. 

Diskursiva praktiker bidrar till att skapa sociala identiteter, sociala relationer, kunskaps-

och betydelsesystem i samhället och en världsbild. Fairclough menar att diskursiva 

praktiker bevarar ojämna förhållandena mellan till exempel hur majoriteter syns mer än 
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minoriteter och skillnaden mellan att vara en man och kvinna, detta kallas för 

ideologiska effekter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vi utgick från Faircloughs 

tredimensionella modell och använde oss av olika analysverktyg för att se de 

underliggande maktförhållandena. Denna analysform var relevant för att kritisk 

diskursanalys tar ställning genom att se till den utsatte i ett socialt sammanhang 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 
Analysfrågor till texten: 
 

• Vilka roller tilldelas kvinnor och män i TV4:s nyhetsrapportering om det syriska 

inbördeskriget? 

• Vad finns det för likheter och skillnader mellan kvinnan och mannen i TV4:s 

nyhetsrapportering om det syriska inbördeskriget? 

• Vad är det för maktrelation mellan kvinnan och mannen i TV4:s 

nyhetsrapportering om det syriska inbördeskriget? 

 
5.4 Faircloughs tredimensionella modell 
Faircloughs tredimensionella modell består av text, diskursiv praktik och social praktik. 

Dessa tre används för att analysera en kommunikativ händelse, vilket är till exempel 

text, tal eller film. Först undersöks textens språkliga egenskaper. Därefter ses textens 

förhållande till processen då produktion och mottagaren samspelar, nämligen den 

diskursiva praktiken. Sist är den sociala praktiken, som handlar om hur mottagaren 

tolkar och uppfattar texten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).   

 

Texten: Vi använde oss av analysverktyg för att 

förstå textens uppbyggnad och bakomliggande 

mening. Hur orden till exempel används eller 

vilken riktning en bild hade.    

Diskursiv praktik: Här undersökte vi vem som 

är sändaren och mottagaren och hur kontexten 

distribueras och mottogs. Hur diskurserna 

skapade och reproducerade sociala och kulturella 

strukturer. Mer konkret undersökte vi hur olika 

diskurser var uppbyggda. Till exempel hur TV4 

sänder ut sitt budskap.  
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Sociala praktiken: Diskursen sattes in i ett större socialt sammanhang, i förhållande till 

andra diskurser och icke-diskursiva områden. På så sätt kunde det ge en bild över de 

maktförhållanden som rådde (Bergström och Boréus, 2012). Vi undersökte hur TV4:s 

rapportering samverkade med andra diskurser genom till exempel genus och klass.  

 

5.4.1 Analysverktyg  
När diskursanalysen görs använder man sig av olika analysverktyg. Eftersom vår studie 

handlade om både rörlig bild och tal använde vi både lingvistiska verktyg till texten och 

visuella textanalysverktyg till bilden. Björkvall (2012) visar hur textanalysverktyg kan 

kopplas till diskursen för att belysa maktförhållanden.  

 

5.4.1.1 Texten och bilden  
Björkvall (2012) beskriver sambandet mellan deltagare och processer. Deltagarna är de 

som är med i vårt nyhetsklipp och processen är vad de gör eller säger. Den aktiva 

personen för en process framåt medan den passiva ”ser på”. Medier tenderar att visa 

kvinnan mer passiv (Björkvall, 2003). Kroppsspråket hos personen anser vi också 

viktigt. Om en person uttrycker en upprördhet går det även att se i personens häftiga 

rörelser. Vi tittade även på reporterns och intervjupersonens ordval, vad fick dessa ord 

för olika betydelser i olika sammanhang och var det något som uttrycktes extra starkt? 

Metaforer är vanliga inom massmedier. De används för att just beskriva något på ett sätt 

som vi kan förknippa oss med, eller som journalisten anser att vi lättast kan relatera till. 

Till exempel ”mardrömsliknande förhållanden”. 

(Frågor vi ställt när vi analyserat texten finns i bifogad bilaga A.)  

 

5.4.1.2 Bilden: kameran och dess makt  
När en nyhet tolkades i den diskursiva praktiken såg vi på hur nyheten framställdes av 

journalisten, fotografen och redigeraren. Den så kallade interaktionen mellan tittare och 

bild. När en kvinna filmades ur ett underifrån-perspektiv ansågs hon som stark och 

kraftfull, däremot när hon filmas ur ett ovanifrån-perspektiv blev det motsatsen (Gratte, 

2007, s. 50). Öga-mot-öga perspektiv gav en jämlik relation mellan betraktaren och 

talaren (Björkvall, 2012). Vidare pratar Björkvall om det horisontala filmandet, här 

handlar det om inkluderandet och exkluderandet. Ett framifrån-perspektiv är 

inkluderande, kvinnan på bilden är en del av den sociala världen. När en kvinna 

filmades med ryggen till blev det istället exkluderande, inte en del av den sociala 

världen. Mitt emellan dessa två finns sidoperspektivet, det ses även som exkluderande 
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men inte lika starkt som bakifrån-perspektivet. Kameravinklar ansåg vi relevant i vår 

studie för att de förtydligar maktrelationer. Hur maktrelation såg ut mellan kvinnan och 

mannen, eller hur en maktrelation skapades mellan tittarna och personen i bilden 

(Björkvall, 2012).  

 

Kamerans närhet ansåg vi ha lika stor betydelse i vår studie. När kameran befann sig 

nära kvinnan, kallat personlig distans, blev det mer intimt än om en kvinna filmades på 

långt håll, kallat distanserande distans, vilket lämnade en känsla av anonymitet. Vid 

personlig distans är det huvud och axlar som syns och i distanserade distans syns 

personen i helfigur. Mitt emellan dessa två hittar vi social distans, detta skulle kunna 

ses som att skapa en bekantskap (Björkvall, 2012). Detta användes för att se hur pass 

nära vi kom kvinnan i klippet, var hon anonym eller var det mer personligt? 

 

 
5.5 Forskningskritik och etik  
Valet av vår kvalitativa metod gör att validiteten inte är 100 procent. Med det menar vi 

att om någon annan hade gjort studien hade inte exakt likadana resultats uppnåtts. Vi 

plockade fram det som vi ansåg vara viktigt i vårt empiriska material och vi som 

forskare är inte helt opartiska. Var vi kommer ifrån och vilken bakgrund vi har som 

västerlänningar bosatta i Sverige kan ha påverkat vår forskning. En annan person hade 

kanske upptäckt andra saker och tyckt annorlunda på vissa punkter. Det som ökade 

reliabiliteten i vår kvalitativa forskning är att vi är öppna med vår forskning, hur vi har 

gått tillväga och vårt resultat. Studien skulle kunna genomföras av en annan forskare 

och studien ska kunna göras likadan av en annan forskare (Hermerén et al,. 2011). Vi 

valde även att dela upp de olika klippen och analyserade dem separat. Detta för att när 

vi analyserar ser vi olika saker och för att göra vår forskning mer effektiv. Efteråt 

diskuterade vi våra resultat utifrån vad vi sett och vilken bild vi fått av nyhetsklippen. 

Genom att diskutera uppfattningen av nyhetsklippen ökade vi reliabiliteten enligt 

Ekström och Larsson (2010) som menar att det stärker forskningen om två personer 

analyserar materialet.  

 

Det som kan ses bristfälligt för reliabiliteten i vår studie är att vi inte förstår språket som 

talas i Syrien eller är fullt insatta i den syriska kulturen. Våra uppfattningar och 

värderingar om vår omvärld är knutna till det västerländska synsättet. Vi är medvetna 

om att den bild och uppfattning vi får av en individ och en situation utifrån hens 
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kroppsspråk och sätt att uttrycka sig är vår tolkning. Att vi uppfattar en individ som 

”upprörd” kanske inte stämmer överens med en annan människas uppfattning. En annan 

brist i vår studie var att vi inte hade påannons från studion, vilket utelämnade en del 

information (Ekström & Larsson, 2010). 

 

Den urvalsmetod vi valde är snäv men noggrann. Vi valde att enbart ta med klipp där en 

reporter från TV4 syntes. Vi avgränsade antalet klipp genom att enbart ta med de där 

kvinnor intervjuades. Genom att vi valde bort klipp, valde vi även bort andra möjliga 

diskurser. Andra sökord hade kanske gett ett annat resultat. Därför anser vi att vår 

forskning inte kan tas som absolut kunskap utan de diskurser vi fått fram bara är en del 

av många fler tänkbara diskurser.  

 
Vi har valt att titta på nyhetsklipp från Syrien som två olika utrikeskorrespondenter från 

TV4 har gjort. Olsson (2008) talar om att det är viktigt att se till att individerna inte kan 

identifieras när det gäller känsliga etiska uppgifter. Vi valde att inte nämna individerna 

från nyhetsklippen vid namn i löpande text då vi inte ansåg det relevant för vår 

forskning. Däremot valde vi att ange källa till de analyserade nyhetsklippen i en bilaga. 

Enligt Olsson (2008) är det viktigt att individer som ingår eller är inblanda i studien inte 

drabbas negativt. Vi är medvetna om att vi tolkade nyhetsklippen utifrån vad vi såg och 

uppfattade utifrån den enskilda kontexten. Vi tydliggjorde i analysen att det var våra 

tolkningar av klippen och att vi har satt dessa roller utifrån det vi har sett. Vi var 

medvetna om att det gick att göra andra tolkningar och att det fanns en större bild av 

individerna utanför nyhetsklippen. Men vi var enbart intresserade av att se vilken bild 

TV4 visade upp av kvinnorna i Syrien för svenska folket. Individen som ingår i 

forskningen bör enligt Olsson (2008) få reda på forskningens ändamål och ges 

möjlighet till att tacka nej till att delta. Det var känsligt att vi sätter diskurser på 

kvinnorna utan att vi tagit kontakt med dem, men det var omöjligt för oss att få tag i 

kvinnorna för att få deras samtycke (Hermerén et al,. 2011). 

 

6 Analys  
I det här kapitlet kommer vi gå igenom de olika diskurserna vi har sett i klippen.	  Vad 

fick kvinnan och mannen för roller, vad fanns det för likheter och skillnader mellan 

kvinnan och mannen och vad fanns det för maktrelationer mellan dem? Det börjar med 

kvinnan som moder detta sågs genom att barnen fanns runt henne i bild. Kvinnan som 

offer gick att se genom att hon filmades i en miljö med taskiga förhållanden; ”När det 
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regnar läcker tälttaket. Golvet blir lerigt och kallt. Och kring madrasserna runt min 

dotters huvud krälar maskar, insekter och tusenfotingar” (Klipp 7). När kvinnan fick 

makt befann hon sig en fin miljö, raka motsatsen till offret. Hon som fick klaga i klippet 

fick bland annat säga; ”Det händer väldigt ofta att den verklighet vi lever med här inte 

alls stämmer överens med vad de visar i media. Det är rena lögner.” Klagandet kunde 

både handla om hennes situation men även sådant som rörde befolkningen. Många av 

kvinnorna framställdes som begränsad, det gick att se genom att hon sällan lämnade 

platsen hon befann sig på. När kvinnan fick vara modig handlade det ofta om att hon 

vågat stanna kvar under ett pågående krig.  

 

Klippen som vi valde går att finna i Bilaga B och är uppdelade efter nummer. När vi 

analyserar ett klipp kommer det antigen att stå till exempel ”i klipp 3” eller ”prat” 

(klipp 3).  

 
6.1 Upprörda modern 
Den bild som TV4 erbjuder tittarna är bilden av en upprörd kvinna med många barn. 

Där hennes barn är centrum av hennes liv. Den sorgen vi ser tar sig uttryck i upprördhet. 

Vi får bilden av att kvinnan som förlorat sin man och hushåll är upprörd och arg och att 

det läggs ett fokus på hennes situation som flykting. Upprördheten har vi sett i 

intervjuer vi analyserat genom hennes snabba handrörelser, ryckigt kroppsspråk och 

upprörd röst. Genom att barn ofta nämns och syns i sammanhanget och att ord som 

”dotter” och ”son” förkommer förstår vi att hon är en mamma. Hon involverar sina barn 

i kroppsspråket genom att peka på dem. Barnen är i bild och ständigt runt henne. Hon 

blir barnens röst och är orolig över deras välbefinnande. Hon får tala om hur situationen 

påverkar hennes barn. Hennes barn förstärker hennes kollektiva identitet, att hon blir 

mamma. För att hon befinner sig i det sociala sammanhanget med barn i bakgrunden 

(Gripsrud, 2011). Även om hon tar hand om barn, vilket kan ses som en ”kvinnlig 

syssla” menar Talpade Mohanty (2012) att detta inte behöver innebära att hon är 

underordnad. Det finns den aktiva modern som får en stark roll. Kvinnan som filmas när 

hon aktivt kånkar på madrasser till sina barn och tar tag i situation i flyktingboendet. 

Eller så finns det modern som framställs som passiv och filmas i misären, då reportern 

inleder med att säga; ”läget för honom och hans fru och tre barn är tufft.” (Klipp 7) 

Genusteorier belyser hur kvinnan syns vid sidan av mannen, något som syns i analysen 

(Hirdman, 2003). Genom att hon blir presenterad som hans fru hamnar hon i 

bakgrunden i förhållande till sin man som får en central maktroll. 
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Vi har märkt att journalisten förstärker en ödmjuk sida hos den upprörda modern genom 

reporterns beskrivning av henne; ”Några madrasser till barnen är allt hon ber att få.” 

(Klipp 6). Meningen ”allt hon ber att få” ger henne en ödmjukhet. Den upprörda 

modern får också rollen som den ”ömma modern” när hon ses i förhållande till sin man 

(Klipp 7). Höglund (2000) menar att kvinnan ofta framställs som den känslosamma, 

ömma modern. I sammanhanget får både kvinnan och mannen nämna sina barn och 

låter båda upprörda (Klipp 7). Skillnaden är att kvinnan får tala om hur situationen är 

för hennes barn medan mannen även får ha ett fokus på sig själv och kräva en 

förändring. Det förtydligar, enligt oss, hennes roll som upprörd öm moder när hon ses i 

relation till sin man. Roosvall och Widestedt (2015) menar att identiteten är påverkad av 

människorna runtomkring. Ur en postmodern identitetssyn, får vi egentligen aldrig reda 

på om kvinnan har ett yrke (Roosvall & Widestedt, 2015). Hon framställs enbart som 

moder tillsammans med barn. När modern och fadern syns i ett sammanhang (Klipp 7), 

blir mannen presenterad genom sitt yrke som ”före detta rebellsoldat” medan kvinnan 

går under namnet ”trebarnsmamma”. Det blir tydligt att hennes roll som moder 

upprätthålls och den västerländska synen på ”tredje världen-kvinnan”, som tillhörande 

hemmet förstärks (Talpade Mohanty, 2012).  

  

Vi har även sett att den ”lugna modern” förekommer som diskurs. Reportern nämner 

hur; ”hennes son dog från en granatträff och resten av familjen flydde” (Klipp 6). Det är 

starka gripande ord; dog, granatträff och flydde. Hon får tala harmoniskt om gud och 

berättar att; ”Jag vill dö här med mina barn” (Klipp 6). Hennes karaktär skiljer sig från 

de andra sörjande kvinnorna. Hennes karaktär stämmer inte överens med 

karaktäriseringen av kvinnan som ”köttig, känslosam, okontrollerbar” (Hirdman, s. 48, 

2003).  

 

6.2 Kvinnan som offer 
I vår analys har vi sett att den ”upprörda modern” (klipp 6 och 7) och hon får även 

rollen som offer. Reportern poängterar i ett av klippen; ”dom värst utsatta offer för 

detta grymma krig har tvingats fly (…) Läget för honom och hans fru och tre barn är 

tufft.” (Klipp 7). Bilder visar det trånga flyktingslägret med många vita tält filmat från 

ett ovanperspektiv. Ovanperspektivet ger tittaren en känsla av att vara i maktpositionen 

menar Björkvall (2012). Modern får beskriva de taskiga levnadsförhållandena i 
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intervjun; ”När det regnar läcker tälttaket. Golvet blir lerigt och kallt. Och kring 

madrasserna runt min dotters huvud krälar maskar, insekter och tusenfotingar” (Klipp 

7). Klippbilder på barnet som är ledset och ljudet av barnskrik förstärker intrycket av 

misären. Den starka beskrivningen av misär och att reportern poängterar ”offer” i ett 

”grymt krig” gör att det blir extra tydligt att hon beskrivs som ett ”offer” av reportern. I 

klipp 3 visas det även en misär med hennes barn, det är trångt, smutsigt och det ligger 

saker överallt. Vilket visar i vår studie att kvinnan som moder blir ett offer. Samt att när 

modern befinner sig på flykt så väljer reportern att hon får stå för misären på 

flyktingslägret. Reportern avslutar klipp 7 med metaforen mardrömmen som inte 

kommer att ta slut. Vilket lämnar en känsla av att det inte finns något hopp alls och 

visar att de som var med under klippet befinner sig i en mardröm. Det lämnar en väldigt 

mörk bild. Reportern beskriver offren som ”beroende” och ”underutvecklad”, de 

behöver hjälp av oss i västvärlden för att klara sig i flyktinglägret. Denna bild uppstår 

enbart när tredjevärlden jämförs med västvärlden enligt Talpade Mohanty (2012). 

 

Kvinnan täcker för sin mun och näsa under intervjuns gång i klipp 7. Om det beror på 

hennes religion eller andra faktorer vet vi inte. Men genom att skyla sig själv känns det 

nästan som hon gömmer sig från kameran och som tittare kommer vi henne inte lika 

nära. I den sista klippbilden visas det även hur hon står på sidan, bakom mannen och 

gömmer sig bakom sitt barn. Mannen får mer plats i bilden genom att han får stå längs 

fram och i mitten, bilden känns nästan uppställd. Mannen som är ”människans centrum” 

enligt Hirdman (2003). Det lämnar en känsla av att mannen får en högre position än 

kvinnan fast att även han porträtteras som offer i klippet. Skillnaden är att hans skador 

filmas. Han kan ses lite som den fallna hjälten som nu är ett offer för kriget. 

Namnskylten lyder även f.d. rebellsoldat, en före detta ”hjälte”.  Mannen får en högre 

maktposition för att porträtteras med ett (före detta) yrke, vilket kan ses som att han får 

en högre klass än kvinnan som endast står som mamma. Klass påverkar maktpositionen 

vilket beskrivs inom intersektionalitet teorin (Roosvall & Kleberg, 2015).  

 

Mannen blir det klagande offret, som kräver det som saknas, han säger hur det saknas 

en läkare till sina skador. Kvinnan däremot beskriver mer misären utan att kräva något i 

sitt tal. Reportern gör därmed mannen mer aktiv i sin intervju och kvinnan passiv. Det 

liknar Hirdmans (2003) förklaring av den stereotypiske mannen, han är ”hård”, vill ha 
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”kontroll” och ”ett högre tänkande”. Kvinnan blir därmed svagare och den som infinner 

sig mer i situationen än mannen genom reporterns porträttering.  

 

6.2.1 Det upprörda och starka offret  
De flesta av personerna blev ett offer i kontexten, en av kvinnorna gick från att vara ett 

offer till att sluta som en stark överlevare. Klippet börjar med att filma igenom en trasig 

bilruta, det lämnar en känsla av otrygghet. Vidare går kameran ”hem” till kvinnan och 

visar ett sönderslaget hem fullt med saker på golvet. Om hon bor där nu går inte att 

antyda helt men reportern nämner att det är hennes hem. Filmningen och förstörelsen 

antyder att kvinnan blir ett offer. När kvinnan intervjuas så får hon dock säga starka ord 

och hon får uttrycka en upprördhet; ”De dödade grannen som bodde under mig med 60 

skott. Mitt framför mig”. I nästa intervju säger hon: ”ute på gatan skar de av halsen på 

folk, jag såg en 19-årig pojke som de hade dödat. De frågade honom om islams pelare 

och han svarade. Sedan om nyckeln till paradiset. Jag vet inte vad den är, och inte han 

heller, så de dödade honom” (Klipp 1). Ordval som ”dödat”, ”skott” och ”skar av 

halsen” visar att hon inte alls håller tillbaka mycket i intervjun. Hennes fasta blick, 

höjda haka och armrörelse lämnar en känsla av en tuffhet hos henne och att hon är 

upprörd. Reportern väljer att lyfta fram henne som stark bland ruinerna. Hon framställs 

som en överlevare från kriget.  

 

Som alla andra kvinnor i klippet är hon fysiskt oskadd men hon har sett kriget. ”Mitt 

framför mig”, antyder att hon är en åskådare. Det stämmer överens med Sturfelts (2005) 

studie om kvinnor i första världskriget, där kvinnan var offer och åskådare under kriget. 

Om hon blivit ditsläpad för att se hur grannen och pojken blir dödade eller på vilket sätt 

hon blivit involverad får vi inte reda på. Sturfelt (2005), talar om att när en kvinna syns i 

ett våldssammanhang har hon ofta blivit våldförd och sexuellt utnyttjad. Det är inte 

något som syns i framställningen av kvinnan som offer i vår analys. I slutet av klippet 

visas det en bild på hur hon viftar med en flagga och gör fredstecken med sin familj, 

hon kämpar för freden och det lämnar en känsla av att hon inte kommer ge upp. Vi antar 

att bilden är arrangerad, för de är helt ensamma i bild och familjen tittar rakt in i 

kameran. Kvinnan skulle kunna likna den civile mannen som Randneyie (2010) 

beskriver i sin forskning. Han som viftar med flaggan och firar en seger. Han som viftar 

med flaggan och firar en seger. Hon befinner sig i ett socialt sammanhang som antyder 

att hon är offer men genom att reportern gör henne tuff, bryter hon sig ur det sociala 

sammanhanget (Gripsrud, 2011) 
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6.2.2 Offret som gav hopp  
”Om gud vill kommer vårt land att bli som förr. Vårt land är fantastiskt. Jag vill dö här 

med mina barn. Det är min önskan” (Klipp 6). Reportern låter henne tillföra hopp till 

berättelsen. Hon ler även när hon talar och ser lugn ut. Det enda som gör henne till ett 

offer är det sociala sammanhanget, att hon befinner sig på ett flyktingboende och att det 

står ”flykting” på hennes namnskylt (Gripsrud, 2011). Hon blir presenterad genom att 

hon har förlorat både sitt hem och en son men reporterns framställning av henne gör att 

hon blir ett starkt och fridfullt offer, som ger ett hopp om en bättre framtid. Den yngre 

kvinnan i klipp 5 får även hon uttrycka sin längtan om en bättre framtid, reportern 

nämner i sin prata att hon och familjen hoppas på fred snart; ”Jag vill bara att det ska 

bli som förr så att vi kan ha fester och gå ut med vänner då kan alla vara glada”. Hon 

ler till kameran och för håret bakom örat. Innan visas hon som ett offer som är rädd. Det 

kommer vi förklara mer om i nästa stycke. 

 

6.2.3 De rädda unga offren 
Det finns totalt tre ungdomar i våra klipp som inte riktigt kan jämföras med de andra 

äldre personerna i klippet. De äldre som oftast brukar ha mer erfarenhet och kanske inte 

är lika rädda som en ung människa. Alla de tre unga personerna framställs som rädda 

men det fanns en viss skillnad på dem rädda unga kvinnorna och den rädda unga 

mannen. Den unga kvinnan får uttrycka en rädsla; ”Vi är rädda varje morgon när vi ska 

gå till skolan, och skyndar oss hem sen…”(Klipp 5). Det finns inga direkta klippbilder 

som lämnar en känsla av rädsla förutom att hon kanske ser lite orolig ut.  
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Tegelväggen ger en inträngd känsla. Bakgrundsmörkret och det skarpa ljuset mot hans ansikte 

tillsammans med att han under intervjun tittar bort från kameran gör att han känns rädd (klipp 1)  
 

Den unge mannen pratar aldrig om en rädsla, dock förstärker kameran en känsla av det. 

Det är både trångt och mörkt där han blir filmad. Genom snabba klippbilder på 

intervjupersonen i olika vinklar, både ur ovan- och underperspektiv skapas en känsla av 

oro och osäkerhet (Björkvall, 2003). Intervjuscenen han får befinna sig i känns 

dramatisk och otrygg. Den mörka bakgrunden bestående av en tegelvägg och det starka 

ljuset som lyser upp hans ansikte gör att scenen känns lite obehaglig. Han vrider också 

bort huvudet från kameran under intervjuns gång vilket ger honom ett mindre trovärdigt 

intryck i det han säger (Klipp 1). Varför han tittar bort från kameran är kanske för att 

han är lite blyg, för att reportern står där eller för att visa att det han varit med om hände 

där ute. Så till skillnad från den unga kvinnan vars rädsla uppstår genom att hon får säga 

att hon är rädd, skapar kameran rädslan och osäkerheten hos den unge mannen.  

 

De unga kvinnorna berättar hur de måste vara hemma tidigare, något som troligen deras  

föräldrar har sagt till dem för deras egen säkerhet. Vilket reportern lägger ett stor fokus 

på; ”Så 16 årige Yara är mest hemma med familjen och försöker hålla ut och bo kvar” 

(klipp 4), ordval som ”hemma”, ”bo” och ”familj” är alla anknutna till hemmet. Den 

andra yngre kvinnan uttrycker även i klipp 4 hon hur hon måste vara hemma tidigt. Den 

unge mannen var tvungen att stanna hemma annars skulle rebellerna mörda hans familj. 

Han får på ett sätt ansvar, han måste stanna för att rädda sin familj. Även om den yngre 

mannen får stanna hemma liksom kvinnorna skiljer de sig åt. Kvinnorna blir passiva 
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och han blir aktiv genom att reportern framhäver att han skyddar sin familj. Oftast ses 

kvinna som mer passiv enligt genusteorier (Hirdman, 2003). Dock ska det tas hänsyn till 

att den unga mannen har upplevt ett krig i sin hemstad medan de unga kvinnorna 

befinner sig nära krigsgränsen men kriget har ännu inte brutit ut där de bor. 

 

6.2.4 Offret som hade tur 
Scenen utspelar sig framför ett flyktingboende, bakom kvinnan är det flera personer 

som går ut och in, både flyktingar och personal. Hon blir ett offer på grund av att hon 

befinner sig på en flyktingmottagning i det sociala samanhanget, har förlorat sitt hem 

som reportern nämner i sin prata och att hennes namnskylt lyder ”internflykting” (klipp 

3) (Gripsrud, 2011). Reportern använder sig av metaforen ”lyckligt lottade”, och menar 

att hon har haft tur jämfört med de andra flyktingarna som är där. Samtidigt som hon får 

säga; ”Vi har klarat oss relativt bra eftersom vi lämnade vårt hem tidigt, många andra 

har förlorat familjemedlemmar, vi är tack och lov inte lika hårt drabbade” (klipp 3). 

Kvinnan står för de som har klarat sig relativt bra och är tacksam. Hon har fina och hela 

kläder vilket kan antyda på att hon nyligen kom dit. Det filmas ingen tydlig misär på 

flyktingmottagningen utan det läggs ett fokus på alla de som arbetar. Folk springer 

överallt med säckar med mat. Främst är det männen som springer omkring och är 

aktiva. Kvinnan blir därmed passiv i jämförelse med mannen. Flyktingmottagningen 

känns relativt nyöppnad, eftersom alla är på språng. Reportern bygger upp en känsla av 

att det finns brist på pengar och att läget kommer bli svårt, men just nu rullar det på. Det 

är bra på flyktingmottagningen men svårt utanför, förstärker henne roll att hon har tur. 

Det är tur att hon befinner på flyktingsmottagningen och är inte ute och svälter.  

 

6.2.5 Sammanfattning av kvinnan som offer 
Det diskurserna har gemensamt när det handlar om offerroller är att kameran filmar en 

misär. Antingen filmas situationen på flyktingboendet eller så syns ruiner. TV4 

förstärker en bild av ”vi” och ”dem”, där de bor finns det en misär, där vi bor har vi det 

bra.  

 

Många av kvinnorna som är offer är ofta knutna till hemmet, genom att de får prata om 

sin familj eller att familjen filmas. Kvinnorna får berätta att de har förlorat något, så 

som sina saker, sitt hem, sitt barn eller sin man. Det som skiljer dem åt är att de får 

uttrycka olika känslor som upprördhet, lugn, hopp och rädsla.Vissa får en mer tydlig 

offerroll där misären beskrivs både i tal och i bild. Reportern talar om att personerna är 
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offer i klipp 7, annars är det ganska många som inte blir det tydliga offret. Det mer 

otydliga offret är hon som haft ”tur”. Det framgår inte på vilket sätt hon blivit drabbad, 

varken i tal eller i bild, mer än att det sägs att hon är flykting.  

 

6.2.6 När mannen blir offer 
Det är inte lika vanligt att män blir offer i vår analys. När en misär filmas har de ofta 

rollen som soldat eller så jobbar de för en stödorganisation (klipp 1, 3, 6 och 7). Bland 

soldaterna finns det de som uttrycker sin förtvivlan över kriget men pratar aktivt om hur 

de ska göra något åt saken. Misären får inte fäste och mannen framställs som den som 

kämpar och försvinner bort från offerrollen. Genom att filma stadens förfall och 

lägenhetens ägodelar förstörda över golvet framställs misären när en man återvänt för 

att se sitt tidigare hem. Han blir en guide som visar sitt gamla förstörda hem, dock ger 

reportern honom ett yrke som arkitekt och pratar om honom som återvändare. Han ler 

även smått när han går runt i sin lägenhet, det ger dubbla budskap. Han blir inte ett 

trovärdigt offer även om det är tydligt att den bilden vill upprätthållas. Det ger ett 

obehagligt intryck när vi får se dem gå igenom ”spökstaden” och in i lägenheten. 

Genom att kameran filmar fötterna när de går över trasiga saker, skapas en skrämmande 

känsla av otrygghet (Klipp 2).  En av männen får uttrycka en rädsla och blir kanske det 

mest tydliga offret bland männen. Även om det syns att han har det bra ställt får han stå 

för den oroliga befolkningen, orolig för att ett krig ska bryta ut. Han blir tilldelad 

kvinnliga egenskaper och får bli ”känslosam” som Hirdman (2003) beskriver inte är en 

manlig egenskap. Reportern väljer att förstärka hans rädsla genom att säga det i sin 

prata. Däremot visar klippbilderna ingen rädsla hos befolkningen snarare motsatsen. Det 

visas bilder på barn som leker i gränderna och en man som ser avslappnad ut och ler 

(Klipp 5). 

 

6.3 Kvinnan och makt  
Kvinnorna får en maktposition på olika sätt bland våra klipp. Antigen förstärker 

kameran makten som i klipp 6, eller genom hennes titel i klipp 3 eller utifrån de kläder 

hon bär som antyder att hon är en affärskvinna i klipp 5. 
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Kvinnan i bilden känns nästan filmiskt inspelad i klipp 6. Med sin cigarett i handen och hur röken sedan 
sprider sig i bilden.  
 
Kvinnan i bild framställs som en stark och mäktig person innan hon ens har börjat prata. 

Kameravinkeln är från ett underifrånperspektiv, personligt distansperspektiv (där bara 

hennes huvud är i bild) och sidoperspektiv (där kvinnans ansikte visas från sidan). Det 

är underifrånperspektivet som gör att hon hamnar i en maktposition jämfört med TV-

tittarna. TV-tittarna kommer också henne väldigt nära och det känns personligt. 

Sidoperspektivet ger dock en viss distans och gör att hon kanske inte är lika inbjudande 

som den personliga distansen ger (Björkvall, 2003). Under pratan samtidigt som detta 

videoklipp visas säger reportern att hon har förlorat sin son och flytt från sitt hem. Det 

gör kanske att bild och text inte riktigt går ihop. Det är ovanlig en kombination att 

reportern talar om något hemskt kvinnan fått vara med om medan hon får röka i bild 

som även filmas ur ett maktperspektiv. 

 

Tidigare forskning av Lahav (2010) visar hur kvinnan är den som tar hand om de sårade 

och är sjuksköterska under ett pågående krig. Det som skiljde sig från våra utvalda klipp 

är att det finns fler män som intervjuas när de jobbade för olika stödorganisationer. De 

hjälper till och tar hand om de som drabbats av kriget. De är endast en kvinna i klipp 3 

som intervjuas utifrån att hon arbetade för en stödorganisation, skillnaden är att hon är 

talesperson för organisationen och högre uppsatt än de andra arbetarna. Genom hennes 

titel får hon en högre klass jämfört med de andra kvinnorna och många av männen. 

Intersektionalitetsteorin talar om att det är skillnad på kvinnor och kvinnor (Roosvall & 

Kleberg, 2015). I detta fall sker skillnaden genom att hon får en yrkestitel. Samt ger 
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reportern henne mest plats i klippet. Hon fungerar som reporterns informant. Kvinnans 

högre klass upprätthålls också av att hon filmas framför grönska, hon talar mycket bra 

engelska och tittar på reportern med fast blick. Hennes engelska gör att det känns 

närmare och kanske gör henne mer trovärdig ur ett västerländskt perspektiv. Det märks 

att hon är van att bli intervjuad och hon har säkert fått prata med flera personer om läget 

för flyktingarna för att hon är en talesperson. Under intervjun får hon säga följande; ”Vi 

har fått rapporter om svältande vuxna och barn, och det är mycket möjligt att det 

stämmer” (Klipp 3). Hon pratar om vi som hjälper och de som behöver hjälp. Vi är 

västerlänningarna, det är vi som brukar betala och stödja organisationer för att hjälpa de 

flyktingar som är i nöd. Det blir en ”vi-” och ”dem-” känsla i hennes intervju för att hon 

får prata om situationen väldigt konkret, nästan som en politiker. Detta gör att hon inte 

blir en del av dem, hon är inte själv drabbad. Hon skulle kunna räknas som en 

västerlänning och är vår röst. Bilden av flyktingarna som ”dem” blir dessutom ännu 

tydligare när en flykting får säga en sak under sin intervju och taleskvinnan får synas 

två gånger i bild.  

 

Den politiska känslan gör att hon får en maktposition. Hon klär sig i kläder som 

påminner om Utrikespolitiska institutets (27 mars 2015a) beskrivning av affärskvinnan, 

som liknar den västerländska klädseln. Hon har fina kläder, är sminkad och bär 

smycken. Kvinnan som klär sig som ”affärskvinnan” ses även i klipp 5, även hon filmas 

med en finare bakgrund med en gata med bilar i bakgrunden. Den identitet personen får 

är enligt Roosvall och Widestedt (2015) starkt påverkad av omgivningen. Båda dessa 

kvinnor hamnar i en högre maktposition jämfört med andra kvinnor i klippet, kvinna i 

klipp 3 hamnar något högre utifrån att hon pratar bättre engelska och presenteras med 

grönska bakom sig ur ett västerländsk synsätt. 

 

Intersektionalitetsteorin visar att de som tillhör den högre klassen får en högre position i 

samhället än de som tillhör den lägre klassen. Detta syns extra tydligt när vi jämför 

karriärskvinnorna med mödrarna på flyktingboendet. Maktkvinnan bär kläder som 

uttrycker makt och filmas i grönskan. Flyktingmamman däremot ses i misären där det är 

trångt och smutsigt.   

 
6.4 Den klagande kvinnan 
Vi har sett att det finns två olika sorters klagande kvinnor. Den ena klagar mer allmänt 

om en situation som rör fler människor ur ett större perspektiv. Den andras klagomål rör 
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individen i sig på ett mer privat plan. Den sistnämnda har vi sett vara mest vanligt 

förekommande hos kvinnor och den förstnämnda är mest vanligt förekommande hos 

män i vår analys. Det som vi kan se är att de som klagat mer allmänt om situationen får 

eller har redan en maktroll.  

 

Affärskvinnan som vi tidigare nämnt i ”kvinnan och makt” hamnar i diskursen ”den 

klagande kvinnan”. Hon vars klagomål handlar om något som rör en större grupp av 

människor. Hon lägger över skulden på någon annan; ”Nödhjälpen kostar 40 miljoner 

dollar i veckan, än så länge har vi bara fått en bråkdel av pengarna som vi behöver i 

år” (Klipp 3). Eller; ”Det händer väldigt ofta att den verklighet vi lever med här inte 

alls stämmer överens med vad de visar i media. Det är rena lögner.” (Klipp 5). Hennes 

kroppsspråk är bestämt och hon tittar rakt fram när hon får poängtera orden ”Det är 

rena lögner”, klagomålet blir extra tydligt. Hon påminner mer om ”oss”, en 

västerländsk kvinna som kan fatta egna beslut och är en självständig individ. Hon står 

på egna ben och får själv berätta hur saker ska förändras som kommer påverka en större 

grupp av människor. Hon ses inte med barn i sin famn eller i sitt hem utan hon är 

självständig, vilket är en klassisk bild av den västerländska kvinnan enligt Talpade 

Mohanty (2012).  

 

Vi har sett en skillnad mellan hur kvinnor och män får klaga. När män klagar mer 

allmänt får de klaga över krigssituationen. Männen får representera en större grupp av 

människors röster; ”Titta på förödelsen. Det här är vad regimen gjort mot oss. Vi slåss 

till sista blodsdroppen. Vi skyddar landet som ska förbli vårt” (klipp 7). Det ger bilden 

av att alla män vill slåss för sitt land. Ord som ”oss” och ”vi” inkluderar alla; ”Om ni 

verkligen vill hjälpa oss, ska ni sluta skicka hit jihadister och vapen. Låt Syrien 

försonas och tala ut med varandra.”(Klipp 5) Han får använda ord som ”oss” och ”ni”. 

Mannen får tala för alla syrier, eller alla i byn Sednayah där han bor, och uppmanar 

”oss” att göra annorlunda; ”Vi vill ge en sann bild. I början är det rebeller här, men nu 

finns det bara terrorister. Allt de gör är att kidnappa folk och förstöra för både kristna 

och muslimer” (klipp 5). Mannen får tala och reportern fortsätter på samma spår, och 

talar om att människor är rädda. Denna situation blir motsatt när kvinnan klagar på den 

allmänna situationen. Hon får inte samma backup som mannen. Skillnaden sker när 

journalisten tillrättavisar en kvinna efter att hon uttalat sig om att mediernas bild inte 

stämmer med den verklighet de lever i. Journalisten besvarar henne genom att säga att; 
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”Orsaken till upprördheten är den europeiska och amerikanska stödet till rebellsidan 

bestående av sunnimuslimer och utländska jihadister, lika så bristen på stöd till Syriens 

kristna från kristna samfund i Europa och USA” (Klipp 5). Genom att journalisten 

tillrättavisar henne, förminskar han hennes röst enligt oss. Männen får tala allmänt om 

något som rör en större grupp av människor utan att bli tillrättavisade. Enligt Hirdman 

(2003) har män mer makt i samhället och får en högre maktposition i förhållande till 

kvinnan. Detta är något vi har sett spår av i denna analys.  

 

Den andra typen av diskurs som tonat fram i vår analys är ”den klagande kvinnan” som 

klagar över sin individuella situation; ”De dödade grannen som bodde under mig med 

60 skott. Mitt framför mig” (Klipp 1), ”Vårt hus bombades, min son blev så rädd att han 

tappar håret.” (Klipp 6) och ”När det regnar läcker tälttaket. Golvet blir lerigt och 

kallt. Och kring madrasserna runt min dotters huvud krälar maskar, insekter och 

tusenfotingar.” (Klipp 7). I vår analys är hon som klagar över sin situation den civila 

kvinnan som blivit drabbad av kriget. Hon är oftast knuten till sitt hem som nu liknar en 

misär. Antingen ses hon i sitt förstörda hem, med trasiga ägodelar, blandade med delar 

från ett tak eller vägg, täckta över golvet (klipp 1). I ett tält som är lerigt och blött och 

utanför står människor i en ring för att hämta vatten i plasthinkar (Klipp 7). Eller på ett 

flyktingboende fullt med kvinnor och barn, där gamla matskålar är staplade på varandra 

i ett hörn. Kvinnorna är runt sina barn, bär på dem eller sitter på en madrass i ett kalt 

rum med barnet i knät (Klipp 6). I Holmes (2014) studie fick kvinnan en stark roll 

genom att hon fick representera säkerhet och överlevnad trots hennes framställning som 

offer. Många av dessa kvinnor ges en stark roll och får stå för just en kamp för säkerhet 

och överlevnad. Samtidigt förstärker TV4 den västerländska synen av ”tredje världen-

kvinnan”, hon som tillhör hemmet och hennes liv som är begränsat av den misär hon 

lever i (Talpade Mohanty, 2012). Hon ses i förhållande till sitt hem, och framställs inte 

som självständig på det sättet som kvinnan som får klaga om den allmänna situationen 

gör. 

 

Vi har sett en skillnad mellan hur mannen och kvinnan klagar över sin individuella 

situation. Höglund (2000) talar om att kvinnans roll blir tydligare när hon jämförs med 

mannens roll. Kvinnan får klaga och förklara hur hennes situation ser ut medan mannen 

samtidigt får ställa krav på vad andra ska göra; ”Det vi vill ha är bröd och gas för 

uppvärmning. Det saknas också läkare som kan ta hand om mina skador och våra 
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barn.” Ord som ”vi vill ha”, ”det saknas”, ”ta hand om mina”, ”och våra” förstärker 

att det som ska göras inte är hans syssla. Det framgår hos kvinnan som klagar över sin 

individuella situation hur hon varit aktiv genom att reportern talar om att hon flytt till 

flyktingboendet (klipp 6) eller fixat madrasser till barnen. Reportern säger; ”Hon har 

lyckats hitta ett eget boende till sig och fyra barn” (klipp 6) och  ”… en del civila har 

börjat återvända till de som var deras hem”(klipp 1). Men det förekommer också att 

hon inte nämns som aktiv. Vi har sett att det tonat fram en bild av mannen som klagar 

på samma sätt som kvinnan (klipp 2). Skillnaden är att han får tala om på vilket sätt han 

varit aktiv. Genom att han varit ute och plockat blad när det inte fanns någon mat. 

Medan kvinnan får tala om vad andra har gjort mot henne eller hur situationen har varit.  

 

6.5 Den begränsade kvinnan 
Hos den kvinnan som klagar över sin individuella situation, tonar ”den begränsade 

kvinnan” fram starkast som diskurs. Det syns även hos mannen som klagar över sin 

individuella situation. Deras begränsade vardag syns i både bild och i tal. Vi fann även 

den ”begränsade kvinnan” hos de som inte klagar. Däremot framgick det inte lika 

tydligt i bild utan visade sig i sammanhanget, i beskrivningen av andra och genom det 

reportern sa.  

 

Den begränsade vardagen som syns hos kvinnan som inte klagar visar sig genom att 

journalisten talar om att attackflyg hörs, till följd av ljudet av en bomb (Klipp 6). Eller 

genom att det tidigare talas om att det inte finns tillräckligt med mat (Klipp 6 och 3).  

TV4 förstärker bilden av tredje världen som plats för människor i nöd vars vardag är 

svår. Samtidigt framställs kvinnan som lugn, stark och självständig (Klipp 6), något som 

stämmer in på den västerländska kvinnan. 

 

”Jag gick inte ut många gånger. Tillfällena kan räknas på ena handens fingrar.” (Klipp 

2),”Vi kan inte gå ut efter klockan åtta eller sju på kvällen. Vi måste vara hemma 

tidigt.” (Klipp 4) och ”Vi är rädda varje morgon när vi ska gå till skolan, och skyndar 

oss hem sen” (Klipp 4). Här uppmärksammas hennes begränsningar genom det hon 

säger. Bildligt ses kvinnan sittandes i sitt trygga hem som i klipp 2 och 4. Eller så 

befinner hon sig utomhus i en stad som inte ser drabbad ut. Hennes begränsning av 

kriget poängteras genom att reportern nämner att ett ”smäll-ljud” hörts under intervjun 

(Klipp 4). Visserligen ser vi ibland ruiner utanför då journalisten nämner att; ”De måste 
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hämta vatten och de hade inte el, matförrådet krävde rebellerna en del av och i slutet av 

belägringen tog maten slut” (Klipp 2). Reportern som tillhör den västerländska 

kontexten tydliggör deras (tredje världens) begränsning. Denna syn på ”dem” är typisk 

västerländsk (Talpade Mohanty, 2012). Hon som sitter på läktaren i klipp 6 hade lika 

gärna kunnat vara någon annanstans och förknippas inte med flyktingboendet. Kvinnan 

som bär fina kläder i klipp 3 med solglasögon på toppen av huvudet liknar inte en 

kvinna vars vardag är begränsad. Däremot syns det i bakgrunden hur flyktingar 

strömmar in i en byggnad för att få mat. Det vittnar om att även hon kan vara där av den 

anledningen. På vilket sätt hennes begränsade vardag tar sig uttryck mer än att hon är 

flykting framgår inte. 

 

6.6 Den modiga kvinnan 
Kvinnan framställs som modig genom att hon i kontrast till reportern inte visar någon 

som helst tecken på oro när ett attackflyg hörs över dem och en bomb faller ner kort 

därefter (klipp 6). Reportern tittar snabbt upp i luften och poängterar att det är ett 

”attackflyg” medan hon sitter lugnt och stilla kvar på stolen. Vi förstår genom att 

reportern säger att kriget är nära. Hon framställs som lugn med ett leende på läpparna. 

Hon får berätta att hon vill dö där med sina barn. När kriget inte syns eller hörs i bild 

ställer journalisten en ledande fråga till en yngre kvinna; ”medan vi stod här och 

pratade hörde vi två starka smällar, men du verkar inte reagera?”. Hon svarar att det 

har blivit en vardag. Genom frågan framställs hon som modig, men hennes uttryck 

speglar en nervositet och det ger dubbla budskap. 

 

Vi har sett att reportern får kvinnan att framstå som modig när han presenterar dem som 

har stannat kvar på platsen. ”Stora delar av centrala Homs är helt förstörda och 

kommer aldrig mer blir beboliga, ändå finns det många människor som har bott här 

hela kriget och överlevt och fortfarande bor vägg i vägg med ruinerna.”(Klipp 2). I 

bakgrunden där reportern står syns ruiner och vi får bilden av att det är de obebodda 

hemmen han talar om. ”Ändå” trots situationen har många bott kvar. Kvinnan har bott 

kvar, ”vägg i vägg med ruinerna” de skrämmande ruiner, känslan av en spökstad, som 

vi ser i bakgrunden. Reportern exotisierar situationen, vilket Talpade Mohanty (2012) 

förklarar sker när något annorlunda förstärks. Det blir tydligt att det är udda att bo så här 

vägg i vägg med ruiner. Det skapas ett ”vi-” och ”dem-” perspektiv utifrån att vi bor 

olika. Kvinnan blir modig som vågat stanna kvar ”vägg i vägg med ruinerna”. Hon 
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sitter tryggt tillbakalutad i soffan och får visa lugna gester, hon lämnar ett starkt intryck. 

Men hennes ord vittnar inte om samma mod; ”Jag gick inte ut många gånger. 

Tillfällena kan räknas på ena handens fingrar. Jag gick bara ut för att gå till kyrkan 

eller om någon blivit sjuk eller dött. Mer än så gick jag inte ut. Mina bröder gick ut för 

att hämta saker eller hjälpa andra.” (klipp 2). Det mod som framhävs är modet att våga 

stanna kvar trots den farliga platsen. Texten under hennes namn; ”instängd under 

belägringen” poängterar att hon hållit sig gömd. Samma text står under mannens namn 

som sitter bredvid henne i soffan. När han senare får tala framgår det i det han får säga 

att han varit modig genom att han har varit ute och hämtat mat trots hotet från 

rebellerna. Det han säger tolkar vi som att han är mer modig än kvinnan som hållit sig 

gömd. Här lägger däremot reportern inte fokus på hans mod utan hur han hjälpt till 

aktivt. Det framgår att kvinnan varit aktiv genom de enstaka gånger hon gått ut, men 

resten hon får säga försvagar henne som aktiv. I förhållande till mannen blir kvinnan 

mer passiv i situationen; ”Mina bröder gick ut för att hämta saker eller hjälpa andra” 

(Klipp 2). Genom det får vi bilden av att hon kan ha blivit försörjd och att hon inte själv 

har bidragit till att skaffa mat. Hon filmas vid dörren och sedan hur hon går in. Därefter 

ser vi bara henne i hemmet. Mannen framställs som om han gått ut mer, genom 

klippbilder utanför hemmet och genom vad han får säga; ”De sista dryga tre månaderna 

plockade vi blad och stjälkar”. Men hur många gånger mannen gick ut framgår inte. 

Mannen får rollen som den som varit ute och hämtat mat och kvinnan får rollen som 

den som hållit sig ”gömd” och blivit ”försörjd” av mannen. Förhållandet mellan dem 

förtydligar gränsen mellan öst och väst där västvärlden-kvinnan kan försörja sig själv. 

Modet är kopplat till en udda situation, något som vi i västvärlden inte är vana vid. De 

åt blad och stjälkar. Det är inte något vi är vana att höra svenskar göra i nöd. Vi har 

också sett att kvinnan framställs som modig när hon ses utan sin man. Kvinnan som tar 

sig till flyktingboendet med sina tre barn. 

 

Det syns tydligt hur män framställs som aktiva i samband med att de får en modig roll. 

”… Vi slåss till sista blodsdroppen. Vi skyddar landet som ska förbli vårt.” (klipp 7)  

Reportern beskriver den modige mannen som vågar stanna kvar och kämpa. En 

grävmaskinsförare som hittar ;”resterna av människokroppar bland rasmassorna. Här 

slår granater ner nästan varje dag. Men han har bestämt sig. För att inte låta sig 

skrämmas.” (klipp 7). Orden; ”Resterna av människokroppar bland rasmassorna” talar 

för att det är ett hårt jobb han utför, att han är tuff som stannar kvar och gör jobbet. 



  
 

35 

Orden; ”inte låta sig skrämmas” får honom att verka modig. Det förstärks också när han 

själv säger; ” Här är vi inte rädda för Bashar och hans vapen. Jag stannar. Om alla ger 

sig av ger vi ju området till Bashar.” Den modige mannen inkluderar en större grupp av 

människor i det han får säga. ”här är vi inte rädda” och ”vi slåss”. Det framställs en 

bild av ”alla” män som orädda kämpar. Kvinnor är exkluderade därför att det enbart 

visas klippbilder på män, män som jobbar och sliter och städar undan efter ruinerna. 

Randeniye (2010) talar också om att kvinnan sällan fick hjälterollen som aktiv och 

stark. Soldatöversten framställs som modig genom att kameran filmar skottgluggarna 

som om kameran vore ett vapen. Medan reportern säger; ”Jag ryser när jag ser ut 

genom skottgluggen. På den där vägen åkte jag i våras när dem satt här och 

siktade.”(Klipp 1). Det ger en bild av att soldatöversten varit modig som erövrat platsen 

där jihadisterna tidigare höll till och siktade med vapen. Det förstärker också bilden av 

”vi” och ”dem”. Vi oskyldiga och de skyldiga. De krigar och vi i väst kan när som helst 

bli offer för en kamp mellan något som inte rör oss. Det syns också en klippbild när en 

kvinna får åka med en soldat ut på vägen. TV4 erbjuder tittarna en bild av mannen som 

krigare och kämpe, som skyddar landet och kvinnorna. Han får göra det grova, svåra 

och modiga jobbet. Ofta finns han på plats och arbetar bland sönderfallna ruiner. 

 

Det finns även den modiga mannen som inte talar i krigstermer och som istället liknar 

framställningen av den modiga kvinnan. Han är modig genom att han vågar stanna kvar, 

han får liksom kvinnan tala om att han inte är rädd för att dö (klipp 6). ”Jag tänkte på 

det innan jag fattade mitt beslut. Jag stannar och hjälper människorna här. Sen tänker 

jag inte på det mer. Jag kanske dör en dag, men det är okej” (klipp 6). Han liknar 

kämpar-männen på så sätt att han har fått välja att stanna för att aktivt hjälpa till. ”Jag 

stannar och hjälper människorna här” Vi ser hur han finns på plats på ett 

flyktingboende, till mesta dels bestående av kvinnor och barn, vilket klippen visar. 

Alltså framställs han som mannen som hjälper kvinnorna. Här upprätthålls även bilden 

av mannen som skyddar och hjälper kvinnor.  

 

6.6.1 Sammanfattning  
Skillnaden mellan hur mannen och kvinnan framställs som modiga är att mannen ofta 

framställs som tydligare aktivt modig genom TV4:s rapportering. Något som påminner 

om stereotypiska maskulina karaktärsdrag så som ”hård”, ”kontrollerad”, ”stark” och 

”aktiv” vilket Hirdman (2003) nämner. Detta syns genom klippbilder på män som 

arbetar, utifrån vad mannen får säga och genom det reportern tar upp. Han städar upp, 
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styr upp och ser till att skydda kvinnorna, skydda sitt land och inte låta någon ta över. 

Den modiga kvinnan må visserligen vara aktiv men hon ges en mer passiv roll gentemot 

mannen. Bilden av henne som aktiv är mer blygsam. Hon framställs genom ett mod som 

är förknippat med lugn och styrka där hon vågar befinna sig på en krigsdrabbad plats. 

 

Det som de oftast har gemensamt i TV4:s erbjudande till tittarna är att både kvinnan och 

mannen blir modiga därför att de stannat kvar. Men ofta ses kvinnan på en mer ”säker” 

plats än mannen. Kvinnan framställs snarare genom att hon hållits sig ”gömd”, men hon 

har stannat kvar eller också har hon flytt den drabbade platsen men uppger att hon nu 

vill dö här med sina barn. I större utsträckning poängterar reportern kvinnorna som flytt 

eller hållit sig borta från det farliga. Mannen som aktiv och modig får ta mer plats och 

blir mer uppenbart modig genom reporterns ord än kvinnan som är modig trygg och 

stark. Framställningen av mannen och kvinnan som modiga i förhållande till varandra 

kan ses som att kvinnan är underlägsen mannen i porträtteringen av henne. 

 

7 Diskussion och sammanfattning 
Efter att vi har analyserat 7 klipp där kvinnor intervjuas av bara svenska journalister har 

vi kommit fram till att vissa genusroller upprätthölls. Vår forskningsfråga var; hur 

framställer TV4:s utrikesnyheter kvinnor i det syriska inbördeskriget? För att kunna 

svara på den har vi även utformat analysfrågor: vilka roller fick kvinnan och mannen? 

Vad finns det för skillnader och likheter mellan kvinnan och mannen? Hur ser 

maktrelationerna ut mellan kvinnan och mannen?  

Det visade sig att kvinnan var mer passiv och mannen mer aktiv i TV4:s porträttering. 

Något som många genusteorier beskrivit och tidigare forskning bevisat (Sturfelt, 2005) 

(Randniey, 2010) (Lahav, 2010). Kvinnans passivitet kunde vi se utifrån att hon bara 

fick prata om situationen eller beskriva vad som hade hänt. Kvinnan fick prata om 

situationen på flyktingboendet eller om hur pass bra eller dåligt de hade klarat sig undan 

kriget. När hon fick rollen som kvinnan som hållit sig gömd och stannat inne blev hon 

också passiv därför att hon till största del fick prata om hur hon inte gått ut. Sturfelt 

(2005), beskriver hur mödrar ofta har många barn och är fysiskt oskadda i krig. Detta 

stämmer in på vår analys av kvinnor i det syriska inbördeskriget, för att många 

klippbilder och intervjuer visar hur det hållits sig gömda ifrån faran. Mannen fick prata 

om att maten tog slut och hur han blev tvungen att gå ut och plocka blad. Den 

traditionelle civile mannen sågs oftast som aktiv i ett arbete och fick tala i krigstermer. 
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Den aktive mannen kunde vi se köra traktor bland ruinerna, han fick nästan en 

hjältestatus utifrån reporterns beskrivning av att hans tuffa jobb. Utifrån att mannen för 

det mesta blev tilldelad en yrkesroll jämfört med kvinnan blev han mer aktiv. När 

kvinnan blev aktiv handlade det om hennes familj eller hur hon i sitt arbete som 

talesperson för en stödorganisation hjälpte flyktingar. När mannen blev passiv i kriget 

fick han bli den som visade runt på plats eller gav information till klippet De flesta 

militärerna blev aktiva genom sin roll som soldater. Många män pratade om hur de 

skulle stanna kvar och slåss. Bilden av mannen som slogs för sitt land och beskyddade 

kvinnor och barn upprätthölls, Mannen som skyddar kvinnan, vilket Sturefelt (2005) 

också talar om. Kvinnan var den som skyddade sin familj och mannen skyddade sin 

befolkning. Likheten blir därmed att båda fick skydda något och skillnaden är att de 

skyddade olika saker.  

 

Något som stack ut var att mannen och kvinnan hade bytt plats när det handlade om 

stödarbete. Taleskvinnan hamnade över alla män som jobbade för olika 

stödorganisationer. Mannen som jobbade för en stödorganisation blev på ett sätt en 

hjälte, utifrån att han framställdes som att han riskerade sitt liv genom att stanna kvar 

för att hjälpa kvinnor och barn. Mannen fick tala om att det var okej om han dog. Istället 

för att strida på fältet och tala i krigstermer fick mannen rollen som flyktingarnas hjälte. 

Både soldaterna och hjälparbetarna fick en hjälteroll. Möjligen kommer det från bilden 

av mannen som ”hjälten” som strider för sitt land, vilket Sturfelts (2005) och Randeniye 

(2010) berättar är en vanligt förekommande bild av mannen. Dock ska det tas hänsyn 

till att vårt resultat kunnat bli annorlunda med ett annat urval. Det var ofta mannen som 

hamnade i en maktposition utifrån att han fick en yrkestitel. Mannen sågs bland annat 

som präst och soldat. Kvinnans yrkesroll visades enbart en gång, då hon var talesperson 

för World Food program, men fick då en högre maktposition än många män som fick en 

yrkesroll. Det visade sig att när män och kvinnor hamnade i en maktposition fick de 

prata mer allmänt om en situation. Däremot fick de kvinnor och män där det 

tydliggjordes att de var drabbade tala om vad som har hänt dem. Vad som också 

förekom var att både kvinnor och män fick stå för allmänhetens röst.  

 

Roosvall & Kleberg (2015) talar om att när kvinnor och kvinnor jämförs med varandra 

är det viktigt att se till deras klasstillhörighet. Det visade sig en skillnad på hur 

framställningen av kvinnan som klagar över sin individuella situation och kvinnan som 
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klagar om en allmän situation. Det skapades en slags makt och klasskillnad mellan 

dessa kvinnor. Det syntes genom sättet kvinnan som fick klaga över sin individuella 

situation ses i misär där hon var knuten till sitt hem som var lerigt, förstört, ohygieniskt 

och fattigt. Medan när kvinnan fick klaga över en allmän situation, syntes hon på en 

allmän ”fin” plats, framför grönska eller på gatan i en stad som var oförstörd. Vi ansåg 

att den kvinnan som fick klaga mer allmänt fick en högre maktroll än kvinnan som fick 

klaga över sin individuella situation. Porträtteringen av kvinnan som fick en högre 

maktroll stämmer in på bilden av den västerländska kvinnan. Hon som står en bit 

utanför kriget.  

 

Till skillnad från kvinnan fick mannen klaga allmänt om sådant som rör en större grupp 

av människor även om han befann sig i en utsatt situation. När kvinnan befann sig i en 

utsatt situation förstärktes misären och hon fick enbart tala om sin individuella situation. 

Däremot fick både kvinnorna och männen där det tydliggjordes att de var drabbade tala 

om vad som hade hänt dem. 

 

Kvinnan framställdes som modig när hon sågs utan sin man till exempel när kvinnan 

som tog sig till flyktingboendet med sina tre barn. Eller genom att reportern 

poängterade hennes mod genom att tala om att de stannat i denna obehagliga plats fylld 

av ruiner och obebodda hem. Kvinnan som modig framställdes som lugn och stark och 

genom att hon ofta hållits på en relativt säker plats i det dåvarande ”hemmet”. Mannen 

däremot blev modig utifrån att han varit ute i kriget. Gentemot att båda var modiga fast 

på olika sätt ansåg vi att båda framställdes som starka. Holmes (2014) talar om att 

kvinnorna får en stark roll när det ses ta hand om sina barn och kämpa för deras 

trygghet. Det ses hos bland annat den aktiva modern. Kvinnan som filmas när hon aktivt 

kånkar på madrasser till sina barn och tar tag i situation i flyktingboendet. Här fanns det 

mer likheter mellan mannen och kvinnan. När de framställdes som starka på samma sätt 

var de ofta lugna, använde inte ett rörigt kroppsspråk utan tittade ofta rakt fram på 

reportern. Det användes heller inte många klippbilder utan intervjupersonen syntes ofta 

i halvkropps bild eller närbild.  

 

Vi har sett att det kan vara svårt att avgöra om och hur starkt en person visar känslor, då 

det kan uttryckas på många olika sätt. Vad vi har sett är att män ofta tittade rakt fram på 

reportern när de fick tala och att kvinnan ofta rörde på händerna och på huvudet på ett 
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ryckigt sätt. Genom hennes kroppsspråk upplevde vi att kvinnan fick visa mer upprörda 

känslor än mannen. Upprördheten hos kvinnan sågs både hos kvinnan som fick makt 

och hon som framställdes som tydligt offer. Mannen satt ofta stilla och det kändes 

nästan som att känslorna hölls tillbaka. ”Han är hård, torr, ande, förstånd, kontroll, 

styrka, aktivitet, har förmåga till moraliskt omdöme, är att lita på, med exklusiv 

benägenhet för ett högre tänkande, etc.” (Hirdman, s. 48, 2003). Mannen ska inte visa 

känslor enligt genusteorier utan det är kvinnans uppgift. Något som även syntes genom 

TV4:s rapportering utifrån vår tolkning.  

 

I Sturfelts (2005) forskning talades det om att den sörjande modern ofta förekom i 

porträtteringen av kvinnor i krig. Under en begravning av en flicka visades kvinnor som 

grät men för det mesta såg vi en mer komplex bild av sorgen i vår analys som oftast inte 

tog sig uttryck i gråt. Efter flickans död filmades det hur männen fick bära ut kistan 

efter begravningen. När en upprördhet syntes hos en man handlande det om sättet deras 

land blivit förstört. En soldat visade det extra tydligt, det såg ut som att han nästan 

skulle börja gråta när han fick prata om vad regimen gjort mot dem. Det var även en 

man som fick uttrycka en rädsla genom att reportern framställde honom som rädd, 

vilket inte förekom med någon kvinna förutom hos de yngre. Rädsla som mannen fick 

tilldelades av reportern i sin prata, då reportern nämnde hur alla är rädda.  

 

Både mannen och kvinnan fick stå för allmänhetens röst, men det sammanhang de 

förekom i varierade. Av de män och kvinnor som intervjuades var det vanligast att 

kvinnor fick flyktingrollen, det var enbart en man av de intervjuade som framställdes 

som flykting. I fallet där han var flykting framgick det inte i hans namnskylt som det 

gjorde för många kvinnliga flyktingar. På hans namnskylt stod det före detta 

rebellsoldat. I klippbilder gick det att se män som mottogs på flyktingmottagningarna. I 

en av mottagningarna var det nästan bara kvinnor och barn som filmades som 

flyktingar. Varför färre män syntes som flyktingar kan ha att göra med att de valdes bort 

i vårt undersökningsmaterial eller att kvinnor oftare syns som flyktingar i TV4:s 

rapportering av syriska inbördeskriget.  

 

7.1 Sammanfattande bild av TV4:s framställning av kvinnor  
Vilka roller fick kvinnan och mannen? 

Kvinnan fick oftast rollen som modern som kämpar och beskyddar sina barn. Mannen 
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fick oftast rollen som krigaren som kämpar för sitt land och beskyddar kvinnor och 

barn. Få kvinnor fick en maktroll, den rollen fick de enbart när de syns i en fin miljö. 

Sturfelt (2005), Randniey (2010) och Lahav (2010) visar att kvinnor ofta framställs som 

offer i krig, vilket vi även kunde se i vårt resultat.  

 
Vad finns det för skillnader och likheter mellan kvinnan och mannen? 

Skillnaderna var att kvinnor och män fick kämpa för olika saker. Kvinnorna med fokus 

på barnen och männen med fokus på landet. Ofta lades kvinnornas fokus på dem själva 

och deras individuella situation som påverkade barnen medan männen oftare fick tala ur 

ett allmänt perspektiv och inkludera en större grupp av människor. När en kvinna talade 

mer allmänt hände det att hon blev ifrågasatt, vilket männen i större utsträckning inte 

blev. Likheterna mellan männen och kvinnorna var att de båda kämpade för något och 

att ofta fick rollen som starka. 

Hur ser maktrelationerna ut mellan kvinnan och mannen?  

Både männen och kvinnorna befinner sig i ett krig. Men kvinnan framställdes i en mer 

utsatt situation än mannen. Mannen var den som aktivt fick ta tag i situationen, han hade 

kontroll vilket bekräftar Hirdmans (2000) genusteorier om mannen som är snäppet över 

kvinnan. Trots att han var i ett krig var han inte ”lika hårt” drabbad som kvinnan. Han 

gjorde något och det gav honom makt. Han bekämpade regimen, medan kvinnan i större 

utsträckning fick rollen som den som tog emot smärtan av kriget. Däremot såg vi också 

att många kvinnor hade ett lugn och en styrka och var aktiva när det kom till att kämpa 

för sina barn. De fick makt i rollen som mamma. Kvinnorna fick även makt när de rent 

klassmässigt hade det bättre ställt och sågs i en fin miljö.  

7.2 Västerländska bilden som ges TV-tittaren  
Bilden av tredje världen-kvinnan som har många barn och som ses i en misär upprörd 

över sin situation och mannen som talar i krigstermer och ses som militär är något vi är 

vana att se i svensk TV och det upprätthölls även i TV4:s rapportering. TV4 skapar en 

bild av Syrien som är olik bilden av Sverige. TV4 tar fram en bild av ett land vars stad 

för det mesta är sönderbombad, grå och skrämmande med förstörda hus delar och 

ägodelar täckta över golv och mark. Känslan är dyster och pendlar mellan hopplöshet 

och hopp. Vi får en bild av människor som flytt sina sönderbombade hem till en misär i 

ett flyktingläger som är trångt, smutsigt, kalt och fullt med folk. Har de otur hamnar de i 

ett tält och har de tur hamnar de på ett flyktingboende i ett riktigt hus, även om misär 

även råder där. De som stannar kvar och slåss för sitt land är männen. Det finns kvinnor 
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som också stannat kvar men de har hållit sig gömda. Reporterns avbildning av landet 

Syren stämde i vissa fall överens med hur Utrikespolitiska institutet (27 mars 2015b) 

beskriver den syriska kvinnan som oftast är hemma och tar hand om huset. TV4 

förstärker därigenom den västerländska kvinnan som självständig. Det ges en bild av 

kvinnorna som flytt till flyktingboenden, förlorat barn, man och hus och kämpar för sina 

barn som finns kvar. Kvinnan får strida för familjen och kämpa för tryggheten medan 

mannen får strida för landet och städa upp efter kriget och se till att beskydda 

kvinnorna. Det ges en bild av att kriget är ständigt obehagligt nära. Det ges en bild av 

att de som är ”trygga” inte är långt ifrån otryggheten. Det finns städer som är fina men 

dit är kriget på väg och där är människor rädda. 

 

När det nämns att någon har dött förväntar vi oss att se en ledsen människa som lugnt 

visar nedstämdhet eller med tårar i ögonen. Något som vi är vana att se i 

nyhetssammanhang i Sverige. Istället ser vi en sorg som tar sig uttryck i en upprördhet 

eller i ett lugn. Något som också är en del av sorgen, men något som vi kanske inte 

förväntar oss att se. 

 

Den västerländska bilden vi har är att en individ som talar bra engelska har högre 

utbildning än en som talar sämre eller enbart sitt modersmål. Vi märkte att de kvinnor 

som pratade bra engelska kom närmare oss västerlänningar. De kvinnor som fick mest 

makt i klippet fick tala mer allmänt om en situation och påminde mer om bilden av oss i 

västvärlden. Hon bar karriärskläder, hon bar inte slöja, hennes engelska flöt på och hon 

fick ses i en fin miljö, ren stad eller framför gröna träd. Det kändes närmare det 

västerländska samhället därför att det är något vi är bekanta med.  

 

Kvinnan i denna analys blir därmed dubbelt underordnande, både utifrån det perspektiv 

att hon blir underordnad mannen och utifrån det västerländska perspektivet. Detta är 

något som vi är vana att se och mycket som tidigare forskning bevisar. Denna 

normalitet gör att den aldrig läggs märke till eller tas upp som diskussion om kvinnan 

som ”svag” för det är normalt. Utan det uppmärksammas när hon är modig, hon pratar i 

krigstermer och stannade kvar under kriget, eller hur hon filmas ur maktvinklar innan 

hon får prata. Annars handlar det mest om hennes situation och vad hon har sett, hon 

klipps in i bild och sen klipps hon ur. Kvinnan som talar om sin situation får föra 

historien vidare till skillnad från en kvinna med makt eller som är modig den tillförde en 
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annan historia. Detta visar att det som anses normalt läggs det inget fokus på men när 

det handlar om en kvinna som har makt får hon extra fokus. Kvinnorna som fick rollen 

som modig eller hade makt, var oftast dem som vi kom ihåg mest. Både utifrån att det 

kändes ovanligt ur ett västerländskt synsätt av tredje världen och att män fick en 

dominerande modig roll.   

 

Denna forskning bidrar till att bekräfta att den västerländska bilden av ”tredje världen-

kvinna” upprätthålls inom TV4:s utrikesnyheter kring syriska inbördeskriget, den 

händelse som pågår just nu i världen när denna undersökning gjordes 2015/2016. Vi 

kanske inte har fått fram exakt samma tydliga perspektiv av ”dem” andra som gick att 

hitta i Lahavs (2010) undersökning. Men tillräckligt för att få en fel bild av en annan 

kultur som västvärlden inte är bekant med där den västerländska bilden av tredje 

världen som beroende har förtydligats. Vi hoppas att denna forskning ska kunna bidra 

till att uppmärksamma hur det ser ut i medierna idag och den skeva bild som erbjuds 

tittarna. Vi ser även att denna forskning är en del i många fler som bör göras för att få 

en tydligare bild av hur medier porträtterar kvinnor i krig. Hur hade det sett ut om en 

liknande analys hade gjorts om tio. Hade analysen gett liknande svar? Eller börjar 

medierna närma sig en mer jämställd porträttering av kvinnor med mindre västerländska 

syn av tredje världen som beroende oss i väst i kapp med att samhället blir mer 

jämställt?  

 

7.3 Fortsatt forskning 
Som vidare forskning hade det varit intressant att titta närmare på vilket sätt männen 

framställs i TV4:s nyhetsrapportering. Genom att använda sig av vår analysmetod och 

stödja sig av teorier som handlar om det manliga könet. Utifrån resultatet vad mannen 

blev tilldelad för stereotypiska roller, kunna göra en jämförelse. Därmed skulle det gå 

att fylla ut svaret på vår analysfråga ”vad finns det för likheter och skillnader mellan 

kvinnan och mannen?” Till exempel hur de fick makt, på vilket sätt de blev offer och 

vilka stereotypiska rollerna som syns mest? Etcetera.    

 

En annan jämförande studie som vi bland annat nämnde tidigare i vår uppsats var att 

både undersöka TV4 och SVT, en jämförande studie mellan ett kommersiellt företag 

och ett public servicebolag. Det är intressant att se om det finns några skillnader och 

likheter med tanke på att de har olika krav på sig och kanske inte har exakt samma 
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policy. Deras resurser att täcka utrikes nyheter ser också olika ut. Det är mer rättvist att 

dra en slutsats utifrån två TV-bolag, för både SVT och TV4 rapporterar från Syrien. En 

forskningsfråga skulle kunna vara; i vilken TV- kanal blev hon mest offer/stark?  
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8 Bilagor 
 
8.1 Bilaga A: Analysfrågor till videoklippen 
 

Vilka roller tilldelas män och kvinnor i TV4:s nyhetsrapportering om det syriska 
inbördeskriget? 
 
 
Analys för varje person i klippet:  

 

o Vilken roll hade personen i klippet  

o Vilken miljö befinner sig personen i? 

o Vad gör personen?  

o Är personen aktiv eller passiv? 	  

o Hur mår personen rent fysiskt? 

o Syns etnicitet, civilstånd, yrke, klass och kön?  

o Vad sades i klippet? 

o Hur uttryckte individen sig?  

o Handlar det om hen personligen eller talar hen om någon annan?  

o Vad har hen för kroppsspråk? 

 

Vilka kameravinklar användes? 

 

Text 

Vilka beskrivande ord användes?  

Poängterades någoting extra starkt?  
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8.2 Bilaga B: Nyhetsklipp 
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Nyhetsbolaget. Hämtad 2015-12-17 
http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=2582893 
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