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Titel  

Vi och islam –En kritisk diskursanalys av medias presentation av islam och muslimer 
 
 
 
 
Sammanfattning 

Abstract 
 
 
Debatten om islam och muslimer kretsar kring en postkolonial diskursordning som aktualiseras genom den 
orientaliska, essentiella och eurocentriska diskursen. Under perioden 030601-040101 är en distinktion mellan 
Occidenten och Orienten tydlig när islam och muslimer kommer på tal i DN och Expressens krönikor och 
debattsidor. Muslimer framställs genom dessa diskurser som ett hot mot svenska och europeiska värderingar och 
borde således hållas på avstånd. Den muslimska kvinnan presenteras som förtryckt och oförmögen att kunna frigöra 
sig utan hjälp utifrån. Slöjan och andra muslimska kvinnors klädesplagg tillskrivs politiska värderingar och betraktas 
som någonting påtvingad. Islam framställs som en religion oförenlig med demokratiska värderingar och som 
sammanfaller med terrorism och fanatism. Även antisemitism beskrivs som en muslimsk företeelse. Islam i media 
presenteras, till skillnad från andra religioner, som en ideologisk och politisk rörelse och inte som en personlig andlig 
tro. I debatten om islams roll i Sverige och Europa har en perspektivförskjutning skett från det reella till doktrin, där 
muslimer avhumaniserats som individer och tillskrivits en kollektiv identitet.  
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1. Inledning   
 
Islam är idag den snabbast växande religionen både i Sverige och i övriga världen. I dagens 
Sverige beräknas det idag bo över 300 000 praktiserande muslimer och uppemot 700 000 
personer med muslimsk bakgrund i form av muslimska föräldrar eller födda i muslimska länder, 
medan det beräknas bo mellan 15 till 17 miljoner muslimer i övriga Europa.1 Detta har lett till en 
utbredd samhällsdebatt om islams roll i Sverige och övriga Europa. Islam är idag en het politisk 
fråga som är svår att undgå och som engagerar många. Många fruktar religionens utbredning i 
västvärlden och ser den som ett hot mot demokratin och religionsfriheten. Dessutom har många 
europeiska stater på senare år fört en allt restriktivare politik gentemot muslimer och islam för att 
kunna bromsa ner religionens framfart, medan andra anser att religiösa grupper borde kunna 
praktisera sin religion i den mån de vill, så länge de inte överskrider lagstiftningen. Även 
muslimska symboler och klädesplagg har väckt stor debatt såväl i Sverige som övriga Europa. I 
till exempel Frankrike skiftades för ett tag sedan en ny lag där man förbjöd religiösa symboler i 
skolan. Debatten kring denna lagstiftning har varit omfattande i hela Europa, eftersom många 
muslimer upplever den som diskriminerande. Den har upplevts som provokativt och som en 
markering mot endast muslimska symboler och klädesplagg. Även i Sverige har röster höjts för en 
liknande lagstiftning för att neutralisera den offentliga miljön från religiösa symboler.  
Händelserna kring den 11 september är en annan faktor som har väckt stor debatt kring islam 
och bidragit till en snävare syn gentemot Europas alla muslimer, samt medverkat till att synen på 
muslimska stater som ”terrorns källor” har förstärks. Dessutom kan dagens ökande antisemitism 
i världen, som en följd av Israel-Palestina konflikten framhållas som ännu en bidragande orsak till 
den allt intensivare debatten om islams roll i dagens Europa.  
 
Av dessa händelser är utan tvekan händelserna kring den 11 september den största orsaken till att 
debatten om islam åter har kommit att aktualiseras som en het samhällsfråga. Många muslimer i 
Europa har efter attacken mot World Trade Center tornen i New York den 11 september 2001 
känt av en större islamofobi i samhället i form av ökad diskriminering, rasism och utsatthet. Islam 
har efter terrorattackerna i USA alltmer förknippats med terror, våld, fanatism, fundamentalism 
etc. Denna utveckling är givetvis någonting som dagligen påverkar den muslimska 
minoritetsbefolkningen i västvärlden samtidigt som det bidrar till skapandet av en homogen 
schablonbild av muslimer och islam.  Denna form av diskriminering som sker i samhället är 
någonting som även alla samhällsmedborgare påverkas av i form av bland annat en utebliven 
integrationsprocess, större samhällsklyftor och en strukturell islamfobi. Det som intresserar mig i 
sammanhanget och som jag ämnar göra med denna uppsats är att analysera vilket ansvar den 
allmänna pressdebatten har i sammanhanget. Även om det regelbundet publiceras liberala artiklar 
om islam så är det inte helt ovanligt med varningspräglade inlägg om islams faror för demokratin 
                                                 
1 Migrationsverkets rapportserie 2003:3, Samtal med svenska muslimer, s. 7. 
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och västerländska värderingar i allmänhet. Denna uppsats betoning kommer därför att ligga på 
medias presentation av muslimer och skildringen av islam som en hotande religion mot det 
svenska samhället och den europeiska gemenskapen.   
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2. Syfte och problemformulering  
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka diskurser som figurerar kring debatten om islams 
roll i samhället och hur muslimer framställs som ett hot mot Europa. Ett ytterligare syfte med 
studien är att ge förklaringar till hur islamfobin har kunnat breda ut sig i samhället och en 
karläggning av de bidragande orsakerna till det.  
 
Mina frågeställningar är:  
1. Vilken bild av muslimer och islam förmedlas när religionen debatteras?  
2. Vilka diskurser figurerar i debatten om islam? 
3. Hur framstår islam som religion och muslimer som individer när islam debatteras och 
problematiseras i pressen? 
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3. Metod  
 
Jag börjar kapitlet med en redogörelse av mitt empiriska material, hur jag gått till väga i mitt urval, 
avgränsning och sökande av materialet. Därefter går jag in på diskursanalys där jag gör en 
bakgrundbeskrivning av metoden för att senare gå in på den kritiska diskursanalysen som jag 
använder mig av i analyskapitlet.     
 

3.1 Det empiriska materialet   
I min analys har jag valt att koncentrera mig på krönikor och debattartiklar publicerade i 
Expressen och Dagens Nyheter. Anledningen till att jag har valt krönikor och debattartiklar som 
material är att de huvudsakligen är berättande texter som underlättar för en diskursanalys, samt 
framhåller skribentens personliga åsikter och tankar i texten. Dessa artiklar är oftast skrivna av 
experter och skribenter insatta inom ämnet som ser dessa sidor som ett fritt forum för dem att 
vädra sina åsikter och lyfta fram sina tankar. Därför anser jag att analys av dessa sidor lämpar sig 
bäst för mitt syfte eftersom jag vill urskilja hur islam med hjälp av olika diskurser problematiseras 
i media.   
 
Materialet som jag har använt mig utav i uppsatsen har jag valt ut enligt två kriterier. Efter att ha 
läst åtskilliga artiklar och krönikor om islam och muslimer har jag valt ut krönikor och 
debattartiklar som enligt mig har islam som huvudämne och som problematiserar religionen på 
något sätt. Dessa artiklar behandlar alla ämnet islam och debatterar kring dess problem. Jag har 
även avgränsat mig i det form att jag endast har valt ut 15 artiklar för att kunna hålla mig inom 
ramen för arbetet. Det hade givetvis varit intressantare att utöka mitt fält, men för att kunna hålla 
en rimlig nivå på arbetets omfattning, kände jag mig tvungen hålla mig till artiklar publicerade 
under en relativ kort period. Mina artiklar är publicerade mellan 030601-040101, alltså under en 
sexmånadersperiod som är slumpmässigt valt. Jag har i analysen valt att inte göra någon åtskillnad 
mellan de två tidningarna eftersom de båda tillsammans bidrar till skapandet av den offentliga 
debatten. Utifrån mitt syfte kändes en sådan åtskillnad irrelevant.  
 
För att hitta lämpligt material har jag använt mig av databasen Presstext som sökmotor. Jag har 
haft Islam och muslimer som sökord eftersom de är centrala ord i min uppsats. Alla mina artiklar, 
som jag nämnde tidigare, har som gemensam faktor att de är texter som problematiserar och 
diskuterar islam på olika sätt. Jag hoppas kunna hitta en eller flera gemensamma diskurser på den 
bild av islam och muslimer som förmedlas till allmänheten, samt dess konsekvenser på samhället. 
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3.2 Diskursanalys  
Jag har valt att använda mig utav diskursanalys som metod i mitt arbete. Som grund har jag 
använt mig utav Marianne Winther Jørgensens & Louise Phillips presentation av diskursanalytiska 
angreppssätt i boken Diskursanalys –som teori och metod.  Diskursanalys ska enligt Winther Jørgensen 
& Phillips inte bara användas som en metod för analys av data, utan skall betraktas som en 
samhällsvetenskaplig metod som är sammanlänkand med studiens teori. Alltså som en teoretisk 
och metodologisk helhet. Diskursanalys tillåter forskaren att kombinera element från andra 
angreppssätt för att på så sätt skapa sig en metodologisk och teoretisk ram som är lämpad för en 
specifik studie.2 Diskursanalys består av tre kategorier; diskursteori, kritisk diskursanalys och 
diskurspsykologi. Alla dessa tre kategorier vilar på en socialkonstruktionistisk grund som är en 
gemensam beteckning för en rad nyare teorier om kultur och samhälle.3 Jag har valt kritisk 
diskursanalys eftersom jag anser att den lämpar sig bäst i min studie då jag ska försöka analysera 
hur muslimer och islam framställs i den offentliga debatten. Enligt Winther Jørgensen & Phillips 
kan diskursanalys användas på princip alla områden men den teoretisk och metodologiska 
grunden måste vara är sammanhängande och inte tagna ur luften hur som helst.4 I alla 
diskursanalytiska angreppssätt har begreppet diskurs en central plats. Med diskurs menas 
vanligtvis ett bestämt sätt att tala och förstå världen.5  
 

3.2.1 Språkets betydelse 
Oavsett inriktning av diskursanalys har den ett alldeles bestämt sätt att se på språk och 
språkanvändning. Den grundar sig på ett strukturalistisk och poststrukturalistisk språkteori.  
Diskursanalytiska angreppssätt hävdar att tillträde till verkligheten sker endast genom språket. 
Språket återger inte bara verkligheten utan bidrar även till att forma och omforma den. Således 
skapar språket den fysiska världen som får sin betydelse endast genom en diskurs.6 Språket kan 
ses som en kanal varigenom fakta om världen förmedlas samt konstruerar den sociala 
verkligheten. Därför bidrar även förändringar i diskurser till förändringar i det sociala.7 Vårt sätt 
att uppfatta världen är alltså diskursivt konstruerad genom språket.  
 
 

                                                 
2 Marianne Winter Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund 2000) s.10. 
3 Ibid, s. 11. 
4 Ibid, s 10. 
5 Ibid, s 12. 
6 Ibid, s 15. 
7 Ibid, s 16. 
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3.2.2 Socialkonstruktionism 
Diskursanalys har sitt ursprung i de nyare teorier om kultur och samhälle som brukar kallas 
socialkonstruktionism. Winther Jørgensen & Phillips presenterar fyra grundläggande premisser 
för socialkonstruktionism som även de olika diskursanalytiska angreppssätten delar: 
1. Vår kunskap om världen kan inte betraktas som objektiv, eftersom vårt sätt att kategorisera 
världen ligger till grund för vår kunskap och vårt sätt att uppfatta världen. Således kan kunskap 
ses som en spegelbild av vårt sätt att tänka och som kan variera beroende på vilken referensram 
man har.  
2. Vår kunskap om och syn på världen är alltid kulturellt och historiskt präglade. Det sätt vi 
uppfattar världen är historisk och kulturellt specifikt. Kunskap, identiteter och sociala relationer 
konstrueras utifrån diskursiva handlingar och den sociala världens konstrueras socialt och 
diskursivt. Därför kan inte identiteter ses som givna, utan de får sin betydelse av samhället och 
utifrån den historiska och kulturella specificitet de sätts i. 
3. Sociala processer upprätthåller och bidrar till skapandet av vår förståelse av världen. Social 
interaktion är källan till kunskap, där gemensamma sanningar byggs upp. 
4. Våra handlingar är kopplade till en bestämd världsbild som möjliggör och omöjliggör olika 
handlingar. Olika sociala världsbilder leder till olika sociala handlingar och konstruktionen av 
kunskap kan därför variera beroende på den bestämda världsbilden.8  

 

3.3 Kritisk diskursanalys  
Kritisk diskursanalys är en uppställning av teoretiska och metodologiska tillvägargångssätt för att 
undersöka social och kulturell utveckling i olika sociala sammanhang. Främsta målet för kritisk 
diskursanalys är att den ska kartlägga relationen mellan språk och sociala praktiker. Fokus läggs på 
hur sociala praktiker bidrar till upprätthållandet av en viss social ordning.  
 
I min analys kommer jag att främst använda mig av Norman Faircloughs tredimensionella modell 
av kritisk diskursanalys när jag försöker att visa på de existerande diskurserna kring islam och 
muslimer. Diskurs är enligt Faircloughs perspektiv en form av social praktik som producerar och 
förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer samtidigt som den formas av andra sociala 
praktiker och strukturer. 9  När en kritisk diskursanalys av Faircloughs modell genomförs ska 
fokus ligga på två dimensioner; den kommunikativa händelsen, det vill säga fallet av språkbruk som i 
mitt fall består av krönikor och debattartiklar, och diskursordningen som består av summan av de 
diskurser som används inom en viss social domän.10 Inom varje diskursordning finns det olika 
diskursiva praktiker, varigenom tal och skrift produceras och tolkas. Samtidigt som diskurser 
påverkar den sociala praktiken påverkas och formas den själv av andra sociala praktiker och 

                                                 
8 Ibid, s.11-12. 
9 Ibid, s.73. 
10 Ibid, s.73. 
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strukturer. På så sätt står diskurs i dialektiskt förhållningssätt till andra sociala strukturer kan vara 
både konstruerade och konstruerande. 11 Textanalys ensam är därför otillräcklig för att belysa 
förbindelserna mellan texter och samhälliga strukturer som måste kombineras med social 
analys.12 Fairclough förklarar den kritiska diskursanalysen på följande vis: 
 

”kritisk diskursanalys är kritisk i den mening att den ser det som sin uppgift att klarlägga den 
diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld, inklusive de sociala relationer, 
som innebär ojämnlika maktförhållanden. Syftet är att bidra till sociala förändringar i riktning 
mot mer jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocesserna och i samhället som 
helhet.”13  

 
Därför kan inte kritisk diskursanalys ses som en politisk neutral metod utan som en metod djupt 
engagerad i politiska och kulturella samhällsförändringar i sitt försök att avslöja den diskursiva 
praktikens roll i upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden.14

 
Faircloughs tredimensionell modell belyser förbindelsen mellan en text och samhällsstruktur, 
vilken även jag ska försöka göra i min uppsats. Fairclough beskriver varje fall av språkbruk som 
en kommunikativ händelse med tre dimensioner. Den är en text, en diskursiv praktik, i form av 
produktion och kommunikation av texter, och en social praktik. I analysen ska man alltså titta på 
författarens sätt att skapa en text och textens egenskaper och hur texten bygger på redan 
existerande diskurser och genrer i sin textframställning och att senare kolla på textens betydelse i 
den sociala praktiken. 15 Man kan säga att text och social praktik länkas samman genom den 
diskursiva praktiken. 
 
 

                                                 
11 Ibid, s.71. 
12 Ibid, s.71.  
13 Ibid, s.69. 
14 Ibid, s.70. 
15 Ibid, s.74. 
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4. Teori  
 
Min teoretiska utgångspunkt i uppsatsen utgår från ett socialkonstruktionistiskt resonemang som 
jag bygger på globaliseringsteorier. Vissa teorier har jag applicerat i sin helhet medan jag endast 
använt mig utav relevanta delar ur andra. Jag börjar teorikapitlet med en infallsvinkling av 
globaliseringsprocessen för att därefter komma in på de postkoloniala perspektiv som jag använt i 
analysen. 
 

4.1 Globalisering  
Diskussionen kring begreppet globalisering figurerar mestadels kring världsmarknadens 
ekonomiska expansion och framstår oftast som enbart en ekonomisk process. Men globalisering 
är en mångtydlig process som påverkar samhället olika domäner och som innehåller olika 
dimensioner, däribland den kulturella globaliseringen, och som jag huvudsakligen kommer att 
lägga fokus på uppsatsen.  
 
Globaliseringens motiv främst inom den Europeiska unionen lämnar utrymme för diskussion 
eftersom den i sig har grundläggande motsägelser, i form av förstärkta statliga gränskontroller för 
att hålla oönskade immigranter utanför16. Globaliseringen har medfört att begrepp som kultur, 
identitet och etnicitet har med fått nya innebörder som är politisk laddade. Den har även bidragit 
till två delvis sammanhängande förändringsprocesser; nämligen framväxten av det mångkulturella 
samhället och nya former av främlingsfientlighet och rasism.17 Det är inom dessa förändringsprocesser 
som postkoloniala teoribildningar är framträdande och som jag önskar tydliggöra i analysen.  
 

4.2 Postkolonialism  
Postkolonialism är beteckningen på en rad nyare teorier om kolonialtänkandets existens i modern 
tid och dess ekonomiska och kulturella prägel på världen.18 Kolonialismen har haft betydande 
påverkningar inte endast på de postkoloniala staterna utan på hela västvärldens kulturella 
identitetsskapande. Postkolonialism påverkan på världen måste förstås ur ett globalt perspektiv 
för att bli väsentlig. Michael Mc Eachrane & Louise Fays förklarade detta på följande vis: 
 

                                                 
16 Thörn Håkan, Globaliseringens kulturer, (Nora, 1999), s.46-47. 
17 Ibid, s.14. 
18 Ibid, s.13-15. 
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 ”En förståelse för globaliseringens rötter i kolonialismen är nödvändigt bland annat för att 
förstå maktrelationen mellan väst och det övriga världen, Västerlandets omvärldsbilder, många 
av dagens kulturella identiteter och moderniseringsprocessen i den så kallade tredje världen.”19   

 
Postkolonialismen bygger alltså på en maktrelation där Västerlandet har en dominerande 
ställning. Idag gör sig postkoloniala tankemönster påminda i Sverige genom existensen av 
associationer till begrepp som ”vithet/svarthet” och ”ras”. Dessa begrepp som för länge sedan 
tappade trovärdighet som vetenskaplig meningsfulla kategorier är ändå betydelsefulla i vårt sätt 
att se på oss själva och andra.20 Att tänka och kategorisera kulturer och människor utifrån dessa 
termer existerar fortfarande idag i hög grad. Det är inte bara de postkoloniala staterna som 
påverkas av postkolonialismen, den har haft betydelse för skapandet av kulturella identiteter i hela 
västvärlden. Således kan även Sverige ses som ett land format av kolonialismens historia samt en 
del av det eurocentriska globaliseringstänkandet där kunskap och makt utgås från väst och 
förmedlas till övriga världen.21

 

4.2.1 Eurocentrism  
Mekonnen Tesfahuney betonar i Sverige och de andra eurocentrismens roll i upprätthållandet av 
bilden av invandrare som en farlig samhällsrisk och ett samhällshot. Eurocentrismen främsta 
uppgift är enligt Tesfahuney ”att vidmakthålla Europas positionella överordning i relation till Den 
Andre”.22 Tesfahuney menar att det främst sker genom en manikeisk allegori som är en 
grundläggande drag i eurocentrismen och som strukturerar upp världen i en rad dikotomier, 
såsom vi-de andra, civilisation-barbari, vit-svart och så vidare. (I detta sammanhang lämpar sig även 
Edvard Saids begrepp binära oppositioner som jag beskriver utförligare under nästa rubrik.) Dessa 
dikotomier har använts för upprätthållandet av Europas/västs överordnade maktposition 
gentemot utomstående.23 Detta slags av generaliseringar har enligt Tesfahuney varit genomgående 
i europeiskt historia både under och efter kolonialismen i skapandet av den andre.  

 

4.3 Orientalism 
Edvard Saids Orientalism är ett tydligt exempel på hur koloniala diskurser skiljer ut och 
homogeniserar en region eller en kultur. Begreppet Orienten är enligt Said skapad av västerländska 
diskurser och institutioner för länder i Nordafrika, Mellanöstern och Asien för att kunna sätta sig 
själv i motsats till dessa regioner. Orienten har uppfunnits för att kunna visa västerlandets egna 

                                                 
19 Michael Mc Eachrane & Louis Faye, Sverige och de andra  (Stockholm, 2001), s.7-8 
20 Ibid, s.12. 
21Ibid, s.7. 
22 Ibid, s.196. 
23 Ibid, s.195-197. 
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framgångar. Enligt denna syn är Orienten västerlandets egen uppfinning och existerar egentligen 
inte. 
 
Orientalism är ett sätt att förhålla sig som grundar sig på områdets speciella ställning i Europas 
historia och som Europa lättast hade att definiera som det annorlunda.24  Orientalismen blir 
förståligt främst på grund av Västerlandet än Orienten. Det är den västerländska presentationen 
av orienten som gör området synlig och skapar orienten. Detta genom diverse föreställningar 
som är beroende av institutioner, traditioner, konventioner och överenskomna koder för 
förståelse och inte den själva reella Orienten. Orientalismen ställer sig således utanför själva 
Orienten. 25   
 
Det är främst fyra dogmer som styr orientalismen. Dessa dogmer bidrar tillsammans till 
skapandet av Orienten som Occidentens motsats. Dessa är: 1. Den absoluta skillnaden mellan 
Occidenten och Orienten som bygger på binära oppositioner som civilisation/barbari och 
demokrati/diktatur. Begreppet syftar till hur Orienten genom att beskrivas i negativa termer 
framställs som den absoluta motsatsen till Occidenten 2. Idén om Orienten såsom den av 
västvärlden är skapad. Den bygger på föreställningar som väst har tillskrivit Orienten 
(orientalisering av Orienten). 3. Föreställningen om den eviga essentiella Orienten. Begreppet syftar på 
att kulturer uppfattas som homogena och oföränderliga över tiden. Orienten betraktas som 
oföränderlig och kommer därför att alltid vara underlägsen Occidenten. 4. Den fjärde och sista 
dogmen bygger på maktförhållanden (eurocentrism) där väst dominerar eftersom Orienten antingen 
skall fruktas eller kontrolleras.26   
 
Said menar att medias ställning i det elektroniska postmoderna samhället har lett till en 
förstärkning av den stereotypiska bilden av araber och i synnerhet muslimer, främst genom 
standardisering av information samt kulturell stereotypisering. Det har även lett till framväxten av 
en stramare syn på Orienten och framförallt Mellanöstern och omvandlat islam och den 
muslimska kulturen till en politisk fråga. Han menar att tre företeelser har framträdande roller i 
förstärkandet av den stereotypiska bilden av muslimer. Den första är den anti-islamiska 
fördomarna i västerländsk historia, den andra är kampen mellan araberna och den israeliska 
sionismen och dess inverkan på de amerikanska judarna, och för det tredje saknaden av 
inställningen till kulturell identifiering med muslimer eller ett neutralt forum för diskussion.27  
 

                                                 
24 Said Edward, Orientalism, (Stockholm, 2004), s.63-64 
25 Ibid, s.89-90. 
26 Ibid, s.445. 
27 Ibid, s.96-98. 



 11

4.3.1 Orientalism som diskurs 
Orientalism som diskurs måste som andra postkoloniala teorier ses ur ett maktperspektiv, där 
västerlandet har använt sig av orientaliska föreställningar för att rättfärdiga sin kolonialism och 
utöva myndighet över området. Som diskurs kan orientalismen ses ”som den sammanfällda 
institution som användes för att hantera Orienten”. 28 Orientalismen grundar sig på ett 
socialkonstruktionistiskt tankesätt där människans historia och kulturuppfattning är en 
konstruerad företeelse skapat av människan. Detsamma gäller föreställningen om Orienten och 
Occidenten, som en av människan skapad idé med egen historia och tanketradition som gett ”den 
dess realitet och närvaro i och för västerlandet” 29. Said menar att dessa två stöder varandra och är 
i viss mån varandras motsatser. Detta är vad som menas med en orientalisering av Orienten. Idag 
kan orientalism ses som en rad föreställda teorier med betoning på dagens Mellanöster och 
framförallt islam.30  
 

4.3.2 Orientalisering av Orienten 
Bilden av den generaliserade Orienten har främst berott på att Europa har haft en dominerande 
ställning i sammanhanget. Orientalismen skildrar orienten men termer som irrationell, fördärvad, 
barnslig och annorlunda medan europén beskrivs som den motsatta som rationell, dygdig, mogen 
och normal. Orientalerna har beskrivits oförmögna att inse vad som är bäst för dem. 
 

Mohammad Fazlhashemi menar att orientalism, som en postkolonial teori fortfarande existerar i 
dagens svenska samhälle på en latent nivå, där formuleringarna inte direkt kategoriserar människor 
och samhällen, men som ändå bygger på tydliga postkoloniala föreställningar. Föreställningen om 
att Orienten är evigt föränderlig, passiv, föråldrad och undergiven västvärlden uppdagas dagligen 
i det vardagliga mötet med ”de andra”. Idag skapas skillnaden mellan ”vi” och ”dem” främst 
genom medias skildring av främmande kulturer och traditioner, där skildringen av de andras 
traditioner och kulturer hela tiden kommer tillbaka till en jämförelse mellan västerlandets 
civilisation och orientens barbari.31   
 

4.4 Mångkultur och mångkulturella samhället  
Begreppet mångkultur har länge haft en positiv klang för ett pluraliskt idealsamhälle med etniska 
grupper sida vid sida. Men ett mångkulturellt samhälle kan även ses som en hotbild. När vi talar 
om det mångkulturella Sverige behöver vi inte begränsa oss till att syfta på etnisk mångfald 
eftersom kulturell identitet inte behöver knytas till etnicitet. Man kan betrakta kulturell identitet 
                                                 
28 Ibid. s.65-66. 
29 Ibid. s.68. 
30 Ibid. s.83. 
31 Mc Eachrane & Faye, s. 155-156. 
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som ”de sätt varpå olika grupper tillfredställer sociala, religiösa och sexuella behov”32. Detta är 
centrala behov för en människa, och om en grupp människor tillfredställer ett sådant behov på 
ett likartat sätt skapas ett underlag för en likartad kulturell identitet33. Alltså kan vi utgå ifrån att 
islam inte bara kan betraktas som en religion, utan även som en kultur. Som jag skrev tidigare har 
globaliseringen lett fram till skapandet av ett mångkulturellt samhälle men även nya former av 
främlingsfientlighet. Dessa två processer hänger väl samman och figurera ibland tillsammans i ett 
samhälle. 
  

4.4.1 Partikularistisk och universalistisk mångkultur   
Idag finns det två ideologier om det mångkulturella; en partikularistisk, och en universalistisk. Den 
partikularistiska ideologin menar att mångkulturella samhället består av flera homogena kulturer 
helt åtskilda från varandra. Ideologin lyfter fram skillnaderna mellan olika kulturer och menar att 
så länge kulturer inte blandas kan de leva i harmoni. En uppdelning av samhället på beskrivet sätt 
skapar en etnokulturell samhälle där kulturella värderingar ständigt hamnar i konflikt med varandra. 
Invandrare ses som ett hot mot majoritetsbefolkningens livsstil, religion och demokratiska 
värderingar om kulturerna beblandas.34  
 
Den universalistiska ideologin om mångkultur hävdar att det finns en universell kultur och ett 
antal olika särartskulturer. Ideologin utgår från att den dominerande kulturen är normen vilken 
alla andra kulturer ska mätas, anpassas eller integreras till. De som inte lever enligt normen 
tenderar att ses som ”de andra” och riskera att diskrimineras eller marginaliseras. Denna ideologi 
har sitt ursprung ur kolonialismen och präglas av en eurocentrisk världsbild. Att konstruera ett 
samhälle utifrån en universalistisk ideologi leder till ett monokulturellt samhälle där det råder en 
maktkamp mellan majoritets- och minoritetsbefolkningen och som uppmuntrar till en 
assimilering av minoritetsbefolkningen.   
   

4.4.2 Taylors mångkulturella samhälle  
Charles Taylors modell av ett mångkulturellt samhälle som han presenterar i Det mångkulturella 
samhället behandlar vikten och erkännandet av människors kulturella och sociala identiteter. Enligt 
Taylor är erkännande av människors kulturella identitet en av grundtankarna inom 
mångkulturalismen. Ett samhälle som erkänner den individuella identiteten kommer att vara ett 
diskuterande och demokratiskt samhälle eftersom den individuella identiteten delvis konstitueras 
av kollektiva dialoger. 
 

                                                 
32 Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias, I nationalismens bakvatten, (Lund, 1999), s78. 
33 Ibid, s.78. 
34 Gerle Elisabeth, Mångkulturalism –för vem? (Nora, 1999), s.14. 
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Han spårar vikten av erkännande av individens identitet till kollapsen av de sociala hierarkierna.35 
Människors identitet bestämdes förr i tiden av deras position i samhället och de roller och 
verksamheter som var förknippade med olika positioner.36I och med de sociala hierarkier fall har 
skillnader mellan människor fått en moralisk innebörd. Avsaknaden av sociala identiteter gör att 
erkännandet blir nödvändigt eftersom både bibehållandet och utvecklingen av identiteten kräver 
att man också delar identiteten med andra personer. Vår identitet formas delvis genom samhällets 
erkännande (eller frånvaron därav). Därför är det grundläggande för en individs identitet att 
kulturen i sig får ett erkännande.37 Taylor menar att kolonialismen har haft en stor påverkan på 
vår identitetsuppfattning då det ”vita samhället” och före detta kolonialstater i generationer gett 
en förnedrande bild av ”svarta” och urbefolkningar. Den förnedrande bilden har många inte 
kunnat låta bli att anamma och har använts som ett verktyg för fortsatt förtryck. Misskännande 
av andra kulturer är därför inte bara ett bevis på brist på respekt, utan även ett livsnödvändig 
mänsklig behov eftersom det annars kan vålla stora skador i form av ett förlamande självhat hos 
minoriteter.38   
 
För att förstå den nära förbindelsen mellan identitet och erkännande måste vi beakta människans 
i grunden dialogiska karaktär som ett väsentligt drag i människans villkor. Vi blir fullt mänskliga 
agenter med förmåga att förstå oss själva och därmed definiera vår identitet genom dialog med 
andra. Enligt Taylor betyder således inte upptäckten av en identitet att man utvecklar den isolerat, 
utan identiteten förverkligas delvis öppet och delvis internt i dialog med andra.39   

                                                 
35 Taylor Charles, Det mångkulturella samhället, (Göteborg, 1999), s. 28. 
36 Ibid, s.42. 
37 Ibid, s.37. 
38 Ibid, s. 38. 
39 Ibid, s. 38. 
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5. Analys 
 

5.1 Bilden av muslimer 
Nedan presenteras hur debatten om islam och muslimer har förts i Expressens och Dagens 
Nyheters krönikor och debattsidor under perioden 030601-040101. Jag har delat upp analysdelen 
i två sammanhängande kapitel där jag i första kapitel Bilden av muslimer behandlar den bild som 
presenteras av muslimer när de hamnar i fokus för en diskussion. Jag har delat upp kapitlet i två 
underavdelningar där jag i den första behandlar hur muslimer framställs som ett hot, för att i den 
andra koncentrera mig specifikt på hur kvinnor skildras i debatten. Infallsvinkeln i detta kapitel 
ligger på individnivå. 
 

5.1.1 Den hotande muslimen 
Åtskiljandet mellan européer och muslimer, främst immigranter från arabvärlden är väldigt tydlig 
i många av mina artiklar. I mitt material finns flera exempel på hur muslimer har kommit att 
framstå som ”de andra” och det största hotet mot europeiska värderingar och levnadssätt. I dessa 
artiklar framstår muslimer som ett utomstående hot mot Sverige och Västeuropa. Orientalistiska 
argument används flitigt för att urskilja det ”muslimska” som en kontrast till det som uppfattas 
som svenskt och europeiskt. Dessa artiklar är alla uppbyggda kring en eurocentrisk 
världsåskådning som konstruerar världen ur ett europeiskt perspektiv där alla andra religioner och 
kulturer mäts och bedöms efter. Europa står i världens centrum och utgör normen för alla. 
Framställningen av muslimer som farliga blir tydlig i DN 031126 med debattartikeln Islam på väg 
att prägla Sverige där artikeln bland annat behandlar den europeiska relationen till islam och 
Turkiets önskan om medlemskap i EU. 
 

”Relationen till islam är en europeisk, och även svensk ödesfråga. Men omfamnandet av islam 
på såväl hemmaplan som utrikespolitiskt är i själva verket en djupt farofylld strategi.”  
DN 031126  

 
Genom att beskriva relationen till islam som inte bara en svensk ödesfråga, utan som en europeisk 
framställs islam som en farlig religion och muslimer som det främsta hotet mot den europeiska 
gemenskapen och det framtida ”välmåendet” i Europa. Användningen av begrepp som ödesfråga 
får läsaren att uppmärksamma och inse allvaret i påståendet. Muslimer beskrivs enligt 
orientalismen som någonting som vi borde frukta och distansera oss till och om Turkiet tillåts 
inträde i EU kommer en del av den muslimska världen att figurera i samma kontext som Sverige. 
Enligt orientalistisk tänkande är detta problematiskt eftersom den muslimska fundamentalismen 
borde bo långt borta i det barbariska öst och inte i det vänliga väst. Därför skulle muslimers 
ökade inflytande i Europa, genom Turkiet, inte bara föra fienden närmare, utan det skulle även 
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strida mot den universalistiska världskonstruktionen som orientalismen skapar. Det skulle tvinga 
fram en kompromiss av våra värderingar vilket enligt citatet skulle vara förödande för den 
europeiska unionen.    
 
Skribenten aktualiserar även en eurocentriska diskursen i citaten genom dra parallellen till övriga 
Europa. Står Sverige inför ett yttre hot så gäller samma sak i övriga Västeuropa. Sverige 
behandlas i citatet inte i en nationell kontext utan i en europeisk. Dessa eurocentriska paralleller 
framställer ”faran” väldig påtaglig för läsaren, vilket är menat som en uppmaning till aktion hos 
allmänheten.  
 

”Islam är Sveriges snabbast växande folkrörelse. Antalet praktiserande muslimer uppskattas till 
ett hundra tusen […] om femton till tjugo år kommer uppåt två miljoner av Sveriges 
befolkning att bestå av utomeuropeiska invandrare och deras barn, huvudsakligen muslimer. 
Den demografiska trenden är densamma över i stort sätt hela Västeuropa.[…] Europa är inte 
bara en åldrande, utan blir därtill också en alltmer muslimsk världsdel.” DN 031126 

   
DN 031126 målar upp en bild av en Europa som står inför ett utomstående hot som smyger sig 
allt närmare ”under skinnet” på den europeiska befolkningen. Att beskriva islams ökande 
inflytande i Europa på detta sätt, bidrar till att läsaren associerar den växande muslimska 
befolkningen i Europa till en sjukdom eller ett virus. Syftet med denna diskurs är att påpeka att 
den europeiska kulturen och gemenskapen är på väg att insjukna och infekteras av muslimer, som 
borde avlägsnas omgående. Skribenten beskriver islams närvaro i Europa som början på 
sönderfallet av de samhällen och värderingar som byggts upp. Europa framstår som en (för 
tillfället) handlingsförlamad åldring som har insjuknat och som behöver all den hjälp den kan få 
av sina invånare för att tillfriskna. Här är det frågan om Europas överlevnad och framtid som står 
på spel. Den eurocentriska diskursens framställning av islam som en sjukdom blir ännu tydligare 
längre fram då skribenten varnar för att ”[…] smittoeffekter på de svenska värderingar är att 
vänta” i och med muslimers fortsatta ökning i Sverige. Islam framstår som en religion som är på 
väg att infektera inte bara de europeiska samhällen men utan även våra värderingar.  
 

”[…] även smittoeffekter på de svenska värderingarna är att vänta. I andra europeiska länder 
med en muslimsk andel av befolkningen som snart även är att vänta i Sverige har islamister 
tagit sig allt större frihet.” I Frankrike kräver islamister att hänsyn skall tas till islamiska 
värderingar i skolan. Idag kräver muslimska föräldrar i Sverige att deras flickor skall få slippa 
skolans gymnastikundervisning” DN 031126 

 
Skribenten gör i texten ingen åtskillnad mellan begreppen muslimer och islamister och likställer alla 
muslimer med islamister. När det visar sig att muslimer även finns i väst så revideras inte bilden, 
utan de stämplas som islamister som helt enkelt bor på fel ställe. Detta har visat sig vara väldigt 
förekommande i mitt material. Att erkänna den muslimska kulturen och ta hänsyn till muslimska 
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värderingar ses som ett hot mot de svenska värderingarna. En mångkulturell diskurs där 
muslimer bejakas lika värde likställs i artikeln som ett islamistiskt framsteg i Europa och en 
förlust av de europeiska värderingarna.     
 
Mitt material skapar genom liknande citat en dualistisk världsbild där det pågår en kamp mellan 
det goda och det onda.  Fienden som består av muslimer visas som annorlunda och hotande och 
som därför måste hållas utanför den egna gemenskapen. Således kan de inte hellre tillerkännas 
samma rättigheter som européer eftersom det skulle innebära en förlust av våra värderingar och 
ett framsteg för islamistiska. Det leder till att muslimer i diskursen avhumaniseras och demoniseras 
genom liknande associationer och generaliseringar.40

 
Tesfahuney tar i Sverige och andra upp denna problematik i sin presentation av vad han kallar 
säkerhetsdiskursen som framställer immigranter som ”oönskade varelser i den europeiska sociala 
kroppen”. Innebörden av denna diskurs är att muslimer egentligen inte är önskade och på väg att 
”besmutsa det vita sociala bandet och kulturen”41. Immigranten ses som ett hot mot 
ursprungsbefolkningens identitet och överlevnad eftersom invandrare inte kan dela deras kultur 
och livsform och borde således hållas på avstånd. Den eurocentriska diskursen aktualiseras 
genom myten om att Europa hotas av muslimska extremister, både utifrån och inifrån.  
 
Den orientaliska diskursen i texten gör en distinktion mellan ”vi” och ”dem” genom en essentiell 
definition av muslimer. Essentiella påståenden om Orienten är grundläggande föreställningar 
inom orientalismen. Essentiella föreställningar om en grupp kräver att betraktaren kollektiviserar 
kulturen, vilket gör den determinerad och oföränderlig. Med andra ord bygger essentiella 
föreställningar på människors fördomar om andra. Expressen 030806 börjar med att definiera 
fördomar som ”samlade erfarenheter” och skriver vidare: 
 

”Jag är redan ytters skeptisk till många muslimska länder, en åsikt som gör att man ständigt 
beskylls för att vara fördomsfull. Men jag insåg att mina föreställningar inte kom i närheten av 
verkligheten. I bokhandlaren i Kabul är kvinnor som har blivit sönderslagna eller mördade av 
sina familjer vardagsmat. Det räcker med att de har pratat eller suttit tillsammans med fel man 
för att de ska drabbas av familjens vrede.” Expressen 030806   

 
Detta citat tycker jag är väldigt talande för hur mitt material kollektiviserar och framställer hela 
den muslimska befolkningen som ett hot. Skribentens, som i början av citatet ”erkänner” sina 
fördomar genom att medge sin skeptism, kategoriserar muslimer som kvinnoförtryckare och 
våldsamma människor. Men genom att använda sin av begreppet ”beskylls” menar hon att det 
inte handlar om att vara fördomsfull, utan att verkligheten verkligen ser ut på så sätt. Skribenten 
                                                 
40Hjärpe Jan, Tusen och en natt & den elfte september, (Stockholm, 2003), s. 88-90.  
41Taylor, s .198. 
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som talar om hela den muslimska världen refererar till ett muslimskt land och dagens afghanska 
samhälle blir hela den muslimska världens verklighet. Genom att visa på förhållandena i ett land 
drar skribenten slutsatsen att hennes skeptiska inställning till muslimer är befogad och 
rättfärdigad. Den muslimska världen kollektiviseras till ett område. Detta anser jag är ett tydligt 
exempel på den dialektiska förhållande som råder mellan diskurser och sociala strukturer. Den 
orientaliska diskursens i citatet använder sig av det afghanska samhället för att generalisera hela 
den muslimska befolkningen. Förhållandena i det afghanska samhället delges utifrån ett 
orientalsikt perspektiv, som i sig befästs genom det afghanska samhället. Med andra ord 
motiveras skribentens skeptism till muslimska länder genom den orientaliska diskursiva praktiken 
som framställer muslimer i orientalsiak termer. Orientaliska föreställningar om muslimer som 
förtryckare, känslokalla och våldsamma omvandlas till därmed till sanning. På så sätt bidrar 
diskursen till att konstruera det kunskap som vi har om muslimer och om det afghanska 
samhället.        
 

5.1.2 Den muslimska kvinnan 
I de texter som behandlar kvinnans roll inom islam beskrivs oftast ett integrationsproblem som 
grundar sig på islam och i synnerhet den muslimska slöjan. Slöjan används som motiv till varför 
integrering av muslimer är problematiskt. Den muslimska kulturen och dess seder ses inte vara 
möjliga att integrera med den europeiska och svenska, eftersom de betraktas som alltför 
kvinnoförnedrande och odemokratiska. Debatten om den muslimska kvinnan har ofta kommit 
att kretsar kring hennes klädsel och slöjans betydelse har kommit att spela en central roll i 
betraktandet av henne. I Expressen 031220 kan följande läsas om slöjan: 
 

”Först och främst vill jag säga att slöjan inte är någon normal vanlig klädsel. […]en islamisk 
påbud med tydliga patriarkala värderingar om kvinnors roll och kvinnors underordning[…]”.  
Expressen 031220 

 
Genom att börja artikeln med att avfärda slöjan som en normal klädsel skapar skribenten ett 
eurocentriskt maktförhållande i artikeln. Utifrån ett västerländskt perspektiv betraktas slöjans 
som något onormalt och förlegat, vilket gör sig påmind genom den etnocentriska tonen i citatet. 
Eurocentrismen som en del av den postkoloniala diskursordningen tar avstånd från slöjan 
eftersom den inte kan betraktas som ett klädesplagg förenligt med modernism på grund av dess 
symbios med islam. Längre fram i artikeln skriver skribenten så länge Sverige inte följer 
Frankrikes politik med att förbjuda slöjan kan inte religionsfrihet råda. Slöjan tolkas alltså som ett 
påtvingat attribut som hämmar religionsfriheten. Detta, enligt mig, paradoxala påstående 
motiveras med att slöjan är ett påtvingat attribut som muslimska kvinnor skulle välja bort om de 
hade möjligheten, vilket de skulle få i och med ett förbud av den. Postkolonialismen framställer 
inte beslöjade kvinnor som fria individer så länge de bär slöja, därför borde den förbjudas för 
kvinnornas skull. Den postkoloniala diskursen i argumentet blir ännu tydligare genom just 
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framställandet av de slöjade kvinnorna som bakåtsträvande och förtryckta och de utan slöja som 
befriade. 
 

”Det är religionsfriheten jag ska värna om. Denna frihet betyder absolut inte att vi ska 
respektera religioner, kulturer eller några idéer som kränker barns och kvinnors rättigheter.” 
Expressen 031220 

 
Enligt skribentens argument kränker islam barns och kvinnors rättigheter som behöver hjälp 
utifrån för att kunna frigöra sig från religionen. Skribenten använder sig utav en postkolonial 
definition på begreppet religionsfrihet och målar upp ett fritt samhälle där kvinnor och barn är 
”frigjorda” från den förtryckande religionen.42 Religionsfrihet är enligt skribenten möjligheten att 
välja bort islam. Därför ligger betoningen på definitionen av religionsfrihet, utifrån ett 
postkolonialt perspektiv, på den förtryckta muslimska kvinnans möjlighet till frigörelse och inte 
på hennes rätt att utöva sin religion efter eget tycke. På så sätt bidrar diskursen till konstruktion 
av fakta genom orientaliska påståenden, samtidigt som diskriminering av muslimer blir ett steg 
mot ett allt mer demokratiskt samhälle.   
 
Expressen 031220 fortsätter med att beskriva slöjan som en ”islamisk politisk symbol” och som 
en ”demonstration från islamister mot modernism, jämställdhet och samhällets utveckling.” Islam 
framställs som en bakåtsträvande sed som hejdar samhällets framgång och trycker ner individens 
och i synnerhet kvinnans självkänsla. Utifrån detta synsätt är alla beslöjade kvinnor förtryckta och 
utan makt i sin religionsutövande. I den postkoloniala diskursen om islam ses slöjan som en 
politisk och religiöst påtvingad attribut som måste förbjudas för att kvinnor skall kunna befrias 
från det förtryck de lever under, och modernisering av beslöjade kvinnor är inte möjligt på grund 
av den motsägande och bakåtsträvande symbolen som inte tillåter muslimska kvinnor att till och 
med i Sverige leva ett fritt liv. Genom att tvinga muslimska kvinnor att ta av sig slöjan så skyddar 
man modernismen och samhällets framgångar från urgamla traditioner och religiösa 
påtryckningar. Individen ses i diskursen som en handlingsförlamad person som behöver skydd 
och hjälp för att kunna befria sig från ett destruktivt och outvecklat liv. Samma diskurs syns i 
Expressen 031221 i tolkningen av förbudet mot religiösa attribut i Frankrike; 
 

”Man vill befria muslimska tjejer från något som ofta är ett tvång. Man vill att de på allvar ska 
bli en del av det franska samhället – att de ska integreras och assimileras, som det heter.”  
Expressen 031221 

 
En integrering är enligt skribenten omöjlig så länge muslimska kvinnor bär slöja. Enda sättet för 
kvinnor att komma in i det västerländska samhället och accepteras som individer blir som citatet 

                                                 
42 I FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna (artikel 18) ges följande definition till religionsfrihet ”frihet att 
byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro 
genom undervisning, andaktsutövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor.” 
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ovan påpekar en assimilering. Artikeln innehar en tydlig universalistisk syn på 
integrationsprocessen. Alltså, alla andra religioner och kulturer måste stå i jämförelse och kontrast 
med den europeiska för att en integration ska vara genomförbart. Således ersätts 
integrationsbegreppets definition av assimilation. Eftersom den orientaliska kvinnan inte är 
medveten om det förtryck hon lever under så måste hon upplysas om sin tillvaro så att hon kan 
assimileras. I DN 031201 kan följande läsas:  
 

”Religion måste vara en privat sak och borde ej ha något med barns och kvinnors liv att göra. 
Modernism och samhällets framgång måste skyddas från urgamla traditioner, kulturella riter 
eller religiösa och ideologiska påtryckningar.” DN 031201 

 
Den orientaliska diskursen aktualiseras i citatet på två punkter. Det första är genom att skildra 
kvinnor och barn som förtryckta av den muslimska mannen. En bild av muslimska mannens 
mentalitet som förtryckande och våldsam målas upp för läsaren. Muslimen är västerlänningens 
motsats, både männens och kvinnornas. Männen är våldsamma och patriarkatiska medan 
kvinnorna förtryckta och isolerade, oförmögna att agera individuellt. Den andra punkten är att 
Orienten strävar emot modernism och samhällets framgång just genom att avprivatisera 
religionen. Tanken av islam som en påtvingad religion återkommer. Föreställningen om islam 
som en politisk ideologi och slöjan som ett påtvingat attribut som muslimska kvinnor självmant 
inte kan ta ställning till förstärks ytterligare av detta. Kvinnor och barn framställs återigen som 
utsatta grupper inom islam som inte kan tala för sig själva och som därför behöver en 
representationsröst för att räddas från det förtryck de lever under.  
 

”När jag som barn besökte min födelsestad Batman i Kurdistan var det endast prästfruar som 
bar slöja […] men ungdomar och de utbildade kvinnorna klädde sig efter det västerländska 
modet. Kvinnor kunde utbilda sig och arbeta vart de ville[…]alla mina mostrar utbildade och 
försörjde sig själva. De brukade gå på kaféer och på bio med sina vänner”. Expressen 031204 

 
Citatet ovan är ett tydligt exempel på hur den orientaliska diskursen gör en distinktion mellan 
Orienten och Occidenten. Slöjan symboliserar det outvecklade orientaliska tänkandet och de utan 
slöja den moderna framåtskridande och utbildade eliten som vet bättre än att sätta på sig slöjan 
och låtas domineras. Slöjan blir lika med okunskap och vetenskapen om att välja bort den likställs 
med kunskap och västerländsk modernism. Enligt postkolonialismen är modernitet och 
jämställdhet oförenliga med islam, men med upplysning och utbildning kan kvinnor och barn 
frigöra sig från religionens järngrepp och utvecklas som individer.43

 
Dessa artiklar med tydlig postkolonial diskurs tar högtidligen på sig att försvara den avskiljda, 
förödmjukade och isolerade muslimska kvinnan. Enligt mig så menar artiklarna att ett 
mångkulturellt samhälle där alla lever sida vid sida i harmoni endast är möjligt genom en 

                                                 
43 Said, s. 84. 
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assimilering av den muslimska minoritetsbefolkningen. Och att kvinnan, genom sin ”befrielse”, 
utgör grundvalen för detta ”mångkulturella” samhälle.   
 

5.2 Demokrati, antisemitism, terrorism och islam  
I detta kapitel som är sammanhängande med förra ska jag försöka visa hur islam som religion 
med hjälp av postkoloniala diskurser sammankopplas med terrorism, antisemitism och fanatism. 
Kapitlet är uppdelat i fem underavdelningar där jag i den första behandlar hur islam har kommit 
att framstå som en odemokratisk religion. Den andra delen handlar om hur antisemitismens blivit 
en muslimsk företeelse. Den tredje delen behandlar hur mitt material kopplar samman islam med 
terrorism. Den fjärde om hur debatten om islam har kommit att handla mer om politik än 
religion. Alltså hur debatten har förskjutits från andlighet till ideologi. Jag avslutar kapitlet med att 
förklara hur ett monokulturellt samhälle kan ge skenet av att vara mångkulturellt.   
 

5.2.1 Islam och demokrati  
Demokrati är ett bestritt begrepp som diskuteras flitigt inom debatten om islam. Föreställningen 
om att islam är en odemokratisk religion är vanligt förekommande i mitt material. I Expressen 
031113 om 2003års fredsprisutdelning till Shirin Ebadi (människorättsaktivist från Iran) 
motiveras skribentens missnöje med utdelningen av fredspriset till Ebadi med vederbörandes eget 
uttalande om att islam och demokrati inte motsätter varandra. Detta är enligt skribenten 
tillräckligt med bevis för att rättfärdiga hennes kritik till fredspristagaren. Islam och den iranska 
regimen likställs och intar den enda formen av demokratiavspegling inom islam. Iran ges som 
exempel till varför demokrati och islam inte kan figurera tillsammans. Islam intar politisk form 
och betraktas inte som en religion utan snarare som en politik rörelse, som politisk islam44 eller 
fundamentalistisk islam. Vidare skriver skribenten:  
 

”verkligheten är att väst arbetar emot det iranska folkets strävan att få bort den islamsiska 
regim som utplånar deras land och människor, genom att stärka lögnen att islam och demokrati 
kan gå hand i hand.” Expressen 031113 

 
Det är givetvis sant att det iranska folket lever under ett islamistiskt förtryck. Men problem 
uppstår när islam som religion sammanställs med politisk islam. Problemet förläggs då snarare till 
religionen än till de politiska strukturerna i ett land. Den islamistiska regimen sammanfaller med 
islam som religion och sätter en politisk prägel på islam och muslimer. På så sätt ersätts det 
iranska folkets kamp för demokrati med en kamp mot islam. Citatet ovan karaktäriserar islam 
                                                 
44 Jag utgår från Jan Hjärpes definition av begreppet politisk islam framförd i boken Politisk Islam s.25, där han 
definierar begreppet på följande vis: ”Med politisk islam menar vi islam uppfattad som ett socialt, politiskt och 
ekonomiskt system, en ideologi.” 
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som demokratins motpol. Den orientaliska diskursen blir framträdande genom att islam 
framställs som demokratins och västerlandets motsats.   
 
I DN 031126 återkommer tanken om islam som en odemokratisk religion. Artikeln innehar en 
segregerande och främlingsfientlig hållning gentemot muslimer och islam och framställer islam 
som det största hotet mot den svenska demokratin. Islam framställs inte som en religion utan 
som en fundamentalistisk folkrörelse som är på väg att urholka den svenska kulturen. 
 

”Islam är Sveriges snabbast växande folkrörelse. Det får oundvikligen konsekvenser för vårt 
samhälle. Nationen som en kulturell gemenskap urholkas genom att politiker både till vänster 
och höger uppmuntrar kulturell separatism som slöjor, bönepauser och muslimska 
friskolor[…] endast en politik som underlättar försvenskningen kan stoppa den islamistiska 
trenden. Annars kommer islam att till slut prägla mer av Sverige än vad vi i dag kan föreställa 
oss. DN 031126 

 
Slöjor, bönepauser och friskolor beskrivs av skribenten som en islamistisk trend och kulturell 
separatism som borde stoppas och detta genom en politik. Detta sätt att framställa islam och 
religioner överhuvudtaget är ett tydligt exempel på övergång från tro till politik. Begrepp som 
islamistisk och separatism lämnar inget utrymme för ett närmande och erkännande av den andra 
kulturen från varken väst eller islam, eftersom begreppen motsätter en integration och kan ses 
som motståndare till demokratiska värderingar. Lösning på det muslimska ”problemet” är ett 
distanstagande till muslimer och assimilering av dem för att upprätthålla demokratin. Detta är ett 
typiskt exempel på hur eurocentrisk diskurs blir framträdande i en text. Den europeiska kulturen 
står i centrum och som alla andra kulturer bedöms utifrån. Tanken av en integration blir absurt i 
och med att muslimska attribut och religiösa riter beskrivs i fundamentalistiska termer. Genom 
att beskriva islam som en folkrörelse och inte som en växande religion i samhället får i alla fall jag 
bilden av att muslimer systematisk försöker ta över Europa bitvis medan övriga europeiska 
befolkningen handlingsförlamad står vid sidan om och iakttar. Det leder även till att muslimer 
avhumaniseras för att bara betraktas som en folkrörelse med syfte att erövra Europa.   

 

Det är främst genom den orientaliska diskursen som islam framställs som odemokratisk. 
Expressen 031221 börjar med att definiera islam som ett stort problem i Sverige för att vidare 
tydliggöra hur islam är ett samhällsproblem: 

 
”I Sverige gäller för ALLA som bor eller vistats här, rik eller fattig, jude, grek, muslim eller 
kristen, SVENSK lag. Det betyder just i det här sammanhanget att föräldrar INTE får tvinga 
sina barn, pojkar eller flickor, att gå klädda på ett visst bestämt sätt. Inte hellre får någon, 
förälder, lärare eller imam TVINGA någon att tro på en viss bestämd Gud […] 
Tvångsäktenskap är förbjudna i Sverige, liksom barnäktenskap […] ” Expressen 031221 
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Hela citatet sammanfattar enligt mig hela den orientaliska synen gentemot islam. De centrala 
grundpelarna i orientalism tydliggörs på några få rader i texten. Citatet i sig skriver inte i klartext 
att det är muslimer som är problemet men genom att definiera islam som ett stort problem i 
början av artikeln och genom rubriken Muslimer får inte tigas ihjäl behövs detta inte heller. I citatet 
görs en tydlig markering av vilka som är goda och onda genom att betona att ALLA måste hålla 
sig till laget. Detta är någonting som alla givetvis håller med om, men med utgångspunkten att 
islam är ett problem i Sverige får läsaren intrycket att det endast är muslimer som bryter mot 
lagen. Muslimer framställs som lagbrytare. Muslimer framstår även oförmögna att anpassa sig 
genom att med stora bokstäver betona SVENSK lag. Den muslimska kulturen och livsstilen 
framstår som determinerad och oförmögen att anpassa sig till den svenska lagstiftningen. 
Betoningen av INTE i nästa rad målar upp bilden av muslimer som ett folk som, till motsats till 
västerlänningar, tvingar på andra sin religion. Den individuella religionsfriheten existerar inte hos 
muslimer. Dessa argument som enligt Said är två av grundpelarna i orientalismen (essentiella 
föreställningar om Orienten som Occidentens motsats) leder enligt mig till de andra två 
grundpelarna. Genom att Orienten för stå för västerlandets motidé som motsträvar västerländska 
ideal, blir muslimer ett problem som måste bekämpas. Om väst står för demokrati kan inte även 
öst göra det eftersom Orienten måste presentera det motsatta. Det leder till den fjärde dogmen 
där ett maktförhållande, där väst dominerar, skapas. Orienten och muslimer måste kontrolleras 
eller fruktas eftersom de är ett hot mot demokratin.   
 

5.2.2 Antisemitism som en del av islam 
Debatten om antisemitismens utbredning bland muslimer låg under perioden 030601-040101 
under fokus i massmedia. Flera artiklar som publicerades under denna period behandlar direkt 
muslimernas antisemitism medan andra kommer in på ämnet indirekt. Debatten fokuserar sig på 
hur antisemitismen har ökat och blivit starkare, speciellt i muslimska kretsar. Av mina 15 artiklar 
behandlar hela nio antisemitismen bland muslimer på något sätt. Antisemitismen bland muslimer 
beskrivs som ett nytt globalt problem med ursprung Israel-Palestina konflikten. Denna konflikt 
som har spridit sig till Europa har enligt mitt material övergått till ren antisemitism bland 
muslimer. Den nya formen av antisemitism presenteras i många artiklar som ett kulturellt 
problem som berör alla muslimer från Mellanöstern. Att kategorisera alla muslimer som 
”judehatare” förekommer flitigt inom debatten om antisemitismens utveckling i Europa.   
  

”Nu är självklart inte alla muslimer antisemiter, men det kan och får inte förnekas att det i 
Mellanöstern lever och frodas en antisemitism på samma sätt som i Europa på 1930-talet. 
Invandrare från dessa länder för med sig denna antisemitism/judehat till Sverige och lever kvar 
i denna tradition genom bl.a. satellit-TV och Internet.”. Expressen 031014 

 
Artikeln tydliggör i början av citatet att alla muslimer inte behöver vara antisemitismer, men 
längre fram skrivs ändå ”[…]invandrare från dessa länder för med sig denna 
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antisemitism/judehat till Sverige”. Invandrade muslimer, vilket är majoriteten av muslimerna i 
Sverige, likställs med den antisemitism som finns i dagens Sverige. Dessa formuleringar 
kollektiviserar muslimer till ”judehatare” och gör antisemitismen till ett muslimskt fenomen, trots 
att vekligheten inte behöver vara så. Att förmedla verkligheten på liknande sätt fungerar, enligt 
mig, som en strategi att utpeka muslimer som antisemitismer samtidigt som skribenten tar 
avstånd från påståendet. Genom just avståndstagandet kan inte författaren förbindas till 
påståendet samtidigt som föreställningen av alla muslimer som ”judehatare” når fram till 
allmänheten. Genom att referera till 1930-talets Europa aktiverar den orientaliska diskursen på 
två plan i citatet. Det första är att bilden av Mellanöstern som omodernt och förlegat aktiveras 
och det andra är att Mellanöstern i en jämförelse med 1930-talets Europa framstår som ett hot, 
då denna period var då nazisterna vann stora framgångar vilket som bekant slutade i andra 
världskrigets utbrott. Den orientaliska diskursen hämtar på så sätt ”näring” i den nazistiska 
diskursen. I expressen 031209 som behandlar antisemitismen i Europa återkommer bilden av 
muslimer och hela den muslimska världen som antisemitismer: 
 

”Två tusen års av kristet judehat och 1400 år av muslimskt hat försvann inte 1948. Vi ser det i 
de dagliga smädelserna mot Israel i den europeiska pressen och i FN:s generalförsamling. Och 
vi ser det i de oavbrutna uppmaningarna till förintelse av det judiska folket över hela den 
arabiska och muslimska världen.” Expressen 031209 

 
Citatet tar ingen hänsyn till muslimer som en religiös grupp, utan de betraktas snarare som en 
politisk organisation med syfte att förinta judarna. Citatet beskriver hur antisemitismen har från 
att vara både en kristen och muslimsk företeelse, kommit att endast vara yttra sig inom islam. 
Den essentiella diskursen i citatet vill determinera religionen och nå fram till det normativa för att 
kunna urskilja det ”muslimska” och på så sätt se skillnaden mellan olika religioner. Diskursen 
framställer kristendomen som en religion som har tagit avstånd från antisemitismen, medan Islam 
inte har genomgått samma toleransutveckling. Därför är antisemitismen idag en muslimsk 
företeelse. Även skribentens sätt att avhumaniseras muslimer blir väldigt tydligt i och med detta 
citat. När antisemitism förekommer i Europa sker det i pressen och kan således inte belastas för 
att gälla alla. Men i den muslimska världen uppmanas det oavbrutet till förintelse av judar.   
 

5.2.3 Kopplingen till terrorism  
Genom att kombinera termerna muslimer och islamister i artiklarna, kopplar många skribenter 
samman islam med terrorism. Detta tydliggörs främst i debatten om antisemitism där muslimer 
framställs som terrorister med islam som politik. Islam omvandlas till politisk islam. Religionen i 
sig tar formen av en fundamentalistiskt politisk rörelse istället för en tro. Även terror utförda av 
muslimer framställs som en muslimsk företeelse och inte som en terrorhandling utförd av en 
muslim. På så sätt dras paralleller mellan islam och terrorism. Många skribenter varken 
uppmärksammar eller gör någon skillnad mellan muslimer och terrorister, vilket leder till att 
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läsaren uppfattar islam som en extremistisk rörelse. Att denna religiösa rörelse är fanatisk blir 
tydligt när den kopplas till andra liknande rörelser. I Expressen 031025 beskrivs den ökade 
antisemitismen på följande sätt: 

 
”[…]bakom angrepp på synagogor, skändningar av gravplatser och våld mot enstaka judar står 
i hög utsträckning ”högerextremister eller radikala islamister eller unga muslimer”.  
Expressen 031025  
 

Citaten framställer unga muslimer som en extremistisk politisk kraft. Det görs ingen distinktion 
mellan dessa tre grupper där de två förstnämnda sammanfaller med tydliga politiska värderingar 
medan den sistnämnda är en heterogen samhällig grupp som i sig inte kan tillskrivas en politisk 
identitet. Enligt Hjärpe har var och en många olika identiteter på en och samma gång. Familjen, 
yrkeslivet, religionen och så vidare skapar alla olika identiteter som människor intar beroende på 
olika situationer.45 Men eftersom den orientalistiska diskursen inte kan tillskriva muslimer 
gångbar med modernism, utesluts även deras diffirientering av identiteter. Muslimer betraktas ha 
endast en identitet och det är den troende muslimen.  
 
I mitt material beskrivs antisemitismen som mest öka bland två grupper, högerextremister/ 
nazister och muslimer/araber. Unga muslimer/araber beskrivs primärt som ett politiskt samfund 
och sekundärt som en samhällsgrupp. Genom att likställa muslimer med islamister eller 
högerextremister utnyttjar skribenten de diskurser som finns kring dessa grupper och för över 
deras betydelser på muslimer. På detta sätt knyts en lång rad betydelser till muslimer som 
framställs som den nya fienden i samhället som i sig aktualiserar den orientaliska diskursen. 
Genom att jämföra muslimer med högerextremister är det svårt för läsaren att inte få en negativ 
bild av muslimer eftersom dessa grupper väcker starka känslor hos många människor.    
 
Att kategorisera muslimer och muslimska grupper med politiska värderingar leder till att islam 
och muslimer som grupp får formen av en politisk organisation. Spridning av antisemitismen 
bland muslimer och antisemitistiska våldshandlingar ses i dessa artiklar inte som en 
fundamentalistisk gren av politisk islam utan som en muslimsk företeelse. Liknande politiska 
kategorisering går att läsa i DN 031020: 

 
”Ingen vinner på flathet eller spologetisk tystnad inför antisemitism. Härvidlag är det 
fullständigt ovidkommande om den sprids av medlemmar av organisationer på den extrema 
vänsterkanten, nynazister eller araber och muslimer.” DN 031020     

 
Expressen 031209 behandlar antisemitismen och Europas roll i mellanösterkonflikten. Skribenten 
skriver om ett mord utfört i Frankrike där ”förövaren, en ung muslim”, efter mordet säger till sin 
mor; ”[…] nu kan jag komma till paradiset. Jag har dödat min jude.” Liknande våldshandlingar 

                                                 
45 Hjärpe Jan, Tusen och en natt & den 11 september, s.46-47. 
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blir en del av religionen när ingen distinktion görs mellan islamister och muslimer. Det är inte 
terrorhandlingar utförda av muslimer som beskrivs är det skrämmande, utan muslimer eftersom 
det sammanfaller med terrorism.  
 

5.2.4 Islam och politik 
I debatten om islams roll i den nya antisemitismen som jag behandlade ovan, märks en tydlig 
orientalisk diskurs. Arabvärlden och den muslimska världen buntas samman och 
homogeneraliseras till ett område med samma politiska värderingar och ideal, nämligen att 
judarna bär skulden till deras lidande och som således borde bekämpas. Religiositeten inom islam 
tar en politisk form och Mellanöstern intar sin givna position som Europas och Israels motpol 
och fiende.  
 
Hjärpe menar att det idag finns tre föreställningar som fungerar som premisser i det politiska 
språket och i media. Det första är att religiös tillhörighet är determinerande, det vill säga folks 
handlingar och åsikter bestäms utifrån religionen. Det andra är att religiösa traditioner är 
konstanta, alltså oföränderliga över tid. Och det tredje är att religiösa människor följer religiösa 
ledarnas och heliga skrifters utsagor, som blir representativa för hela gruppen.46 Alla dessa tre 
föreställningar som uppfylls i mitt material sammanfaller även med orientalismen. 
 
I skildrandet av islam som religion kommer debatten ofta att handla om politisk islam. Den 
politiska aspekten av islam åtskiljs inte i de flesta fall och utbreder religionen till ett större fält där 
det inte längre bara handlar om religion utan även politik. Islam framstår som en politisk religion 
medan andra religioner (främst kristendomen och judendomen) grundar sig på andlighet. På så 
sätt blir även religiösa riter inom islam hotande politiska handlingar. Som i till exempel DN 
031126: 
 

”Nationen som kulturell gemenskap urholkas genom att politiker både till vänster och höger 
uppmuntrar kulturell separatism som slöjor, bönepauser och muslimska friskolor…[…]” 
DN 031126 

 
De muslimska staternas politik likställs med islam och för i många artiklar talan för religionen. 
Detta sammanfaller med orientalismen då orientalister anses oförmögna till kritiskt tänkande och 
är därför beroende av ledare. Kortfattat kan det sägas att; eftersom det görs en distinktion mellan 
religion och stat i Europa finns det ingen plats för islam. Enligt Hjärpe finns det två sätt att 
uppfatta religion, den ena är religion som i termer av religiositet och det andra är religion som 
ideologi. Alltså religion som upplevelse kontra religion som objektiverad ordning.47 Detta blir 

                                                 
46 Ibid, s. 45-46. 
47 Ibid, s. 114. 
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tydligt i sammanhanget där islam ses som en ideologi medan andra religioner uppfattas som 
personliga upplevelser.  
 
Orientalismen målar som bekant upp bilden av orienten som occidentens motpol. Detta även när 
det gäller religionens roll inom politiken. Sekularisering i Europa har inneburit att religionen inte 
längre anges som nationens markör, utan religionen ses snarare som sociala fenomen i samhället 
som inte representerar nationen och folket. Däremot beskrivs inte islam som en sekulariserad 
religion eftersom sekularisering anges ogenomförbart inom islam. Islam beskrivs inte som en 
religion som bara kan betraktas som en religion, utan bör ses en ideologi.  Sett ur ett sådant 
perspektiv sammankommer religionen därför med flera tillbehör såsom islamism, 
fundamentalism och terrorism, vilket förstärks markant i debatten om antisemitism. Islam i 
Europa betraktas som ett hot mot demokrati eftersom det inte är sekulariserat.  
 
Detta har inneburit att synen på islams roll i Europa har vridit fokus från de andliga traditionerna, 
alltså religiositeten, till en islamistisk (ideologisk) synsätt som har fått representera islam inom 
debatten. Den muslimska kulturen hamnar i skymundan i debatten om islam och all fokus läggs 
på politisk islam i fundamentalistiska former. 
 

5.2.5 Ett monokulturellt samhälle 
När islam problematiseras i pressen målas det upp, som jag har försökt visa i min analys, ett 
monokulturellt perspektiv på det svenska samhället. Det muslimska inflytandet i Sverige förnekas 
inte, men den erkänns inte heller och muslimers existens i Sverige beskrivs som problematiskt 
just på grund av att deras existens i Sverige, samt på deras vägran till assimilering.  Även många 
av de skribenter som förespråkar en öppnare syn gentemot muslimer tar själva avstånd från islam 
i sina argument. Deras argument grundas sig oftast på en postkolonial diskurs där de underordnar 
sig eurocentrismen och intar ett omedvetet avståndstagande ställning gentemot islam.    
 
I dessa artiklar som förespråkar ett mångkulturellt samhälle syns tydliga postkoloniala drag där 
den västerländska kulturen innehar en central position i bedömandet av andra kulturer. Den 
mångkulturalism som många gånger beskrivs som önskvärt för Sverige innehar en monokulturell 
diskurs där invandrare/muslimer och svenskar lever sida vid sida men under en universalistisk 
mångkultur. Det är bra med mångkultur så länge det inte påverkar den svenska kulturen. 
Minoritetskulturer förskönas genom texternas essentiella diskurs där kulturer betraktas som 
någonting man kan njuta av eller samla på.  
 

”jag tror att det är bra att vi i mötet med företrädare för andra kulturer och religioner ställs 
inför frågan om vår egen identitet och vår egen integritet, vi tvingas positionera oss. I den 
uppgiften ar muslimerna oss till hjälp.” DN 031202  
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Artikeln som förespråkar ett mångkulturellt samhälle innehar en monokulturell diskurs som 
försvårar integration och mångkulturalism. Skribenten, som argumenterar för ett mångkulturellt 
samhälle, menar att muslimernas existens i det svenska samhället är positivt för stärkandet av den 
kristna religionsidentiteten bland ”svenskar”. Muslimer beskrivs som de kristnas motpol där de 
ska hjälpa den etnisk kristna befolkningen att stärka sin kulturella identitet. Den muslimska 
kulturen uppfattas inte, i motsats till orientalismen, som ett hot mot den svenska eftersom den 
svenska kulturen är traditionell stark så att den snarare leder till en assimilering av muslimer. 
Skribenten som förespråkar en öppnare attityd gentemot invandrare och främst muslimer målar 
ändå upp ett samhälle där muslimer och svenskar lever sida vid sida men som är oförmögna att 
integreras med varandra. Genom att ”maskera” monokulturalismen i en mångkulturell diskurs 
medverkar skribenten till större segregering bland invandrare och svenskar.  
 
Citatet ovan är endast ett exempel på hur stödet av kulturell mångfald kan vara missvisande och 
innehålla en främlingsfientlig diskurs. Detta skapar två problem i vårt upprättande av ett 
mångkulturellt samhälle. Det första är att även om det teoretisk argumenteras för ett 
mångkulturellt samhälle så förhindras det i praktiken, eftersom mångkulturalismen i ett sådant fall 
blir monokulturalism, som uppmuntrar till en kulturell mångfald samtidigt som den förhindrar 
kulturella skillnader. Den dominerande kulturen inrättar en eurocentrisk norm som anpassar 
andra kulturer till den egna. Det andra problemet är att det uppstår rasism inom samhällen där 
multikulturalism råder, eftersom världen konstrueras universalistisk som tillåter mångfald 
samtidigt som den i sig döljer etnocentriska värderingar. Kulturella skillnader kan inte egentligen 
regleras inom ett universalistiskt system på grund av att olika kulturer och deras värderingar inte 
väger lika tungt när de hamnar i konflikt med den normsättande kulturen.48 Det leder till att 
postkoloniala värderingar får vara normsättande i ett monokulturellt samhälle som ger skenet av 
att vara mångkulturellt.   
 

                                                 
48 Thörn, s. 24-26.  
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6. Slutsats och egna reflektioner   
 
Jag börjar stycket med en genomgång av den postkoloniala diskursordningen som har löpt som 
en röd tråd i min analys. Jag försöker här beskriva de diskurser den är uppbyggd  kring. Kapitlet 
och hela uppsatsen avslutas därefter med min personliga reflektion på ämnet och min syn på 
problemet.  
 

6.1 Den postkoloniala diskursordningen  
Efter att ha studerat 15 krönikor och debattartiklar i Dagens Nyheter och Expressen som 
behandlat och problematiserat islam och muslimer kan jag konstatera att i de kommunikativa 
händelserna om islam och muslimer används uteslutande en postkolonial diskursordning, som för 
det mesta föreligger på en latent nivå. Diskursordningen aktualiseras främst genom andra 
diskurser såsom den orientaliska, essentiella och eurocentriska diskursen. Muslimer framställs 
genom dessa diskurser som en fara för det svenska samhället och den europeiska gemenskapen. 
Den orientaliska diskursens syfte i sammanhanget är att göra en tydlig distinktion mellan vilka 
som är ”vi” och ”de”. Den gör en tydlig gränsdragning mellan muslimer och svenskar, men även 
för den delen européer och andra invandrare i den Europeiska Unionen. Den orientalismens fyra 
dogmer som jag presenterade i teoriavsnittet återkommer gång på gång i mitt material. En absolut 
skillnad mellan muslimer och européer är märkbart genom hela min analys.  Orientaliska 
diskursen målar även upp muslimer som farliga, bakåtsträvande fanatiker som sätter religionen 
före allt annat. Invandrare från muslimska länder betraktas genom den orientaliska diskursen som 
primärt muslimer och sekundärt individer. Den muslimska identiteten hos dem blir den enda 
identiteten, och genom att utmåla dem som européers motbild så framstår dem även som ett hot 
som borde avlägsnas från kontinenten.    
 
I skildrandet av den muslimska kvinnan används återigen den orientaliska diskursen. Jag menar 
att den orientaliska diskursen syfte i skildrandet av muslimska kvinnor inte är att utmåla henne 
som farlig, utan snarare förtryckt av mannen. I betraktandet av kvinnan förskönas hon många 
gånger då hon anses ha potential till modernisering och utveckling om hon bara tog av sig slöjan, 
medan mannen inte anses ”platsa” i Europa. Det är inte den muslimska kvinnans fel att hon är 
förtryckt. Den orientaliska diskursen framställer inte kvinnor som ett hot eftersom de betraktas 
som ovetande om vad som sker i samhället. De får den roll i orientalismen som alla orientaler 
tidigare hade, som ovetande om deras eget bästa och inte tillräckligt kompetenta att inse vilka 
förhållanden de lever under.49  
 

                                                 
49 Said, s. 75. 
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Däremot använder sig den orientaliska diskursen kvinnor till att visa den muslimska mannens 
verkliga ”natur”, som förtryckande och våldsam. Den sista dogmen i orientalismen (att orienten 
borde fruktas eller bekämpas) aktualiseras i detta fall inte förrän den muslimska mannens inträde i 
debatten. Muslimska kvinnor är inte hotande förrän mannen är vid hennes sida. Skildrandet av 
kvinnor som omedvetna om allt vad frihet innebär aktiverar även en essentiell diskurs om den 
muslimska kulturen som determinerad och föråldrad. Skildrandet av den muslimska kvinnan blir 
därför motsägande, eftersom hon både försvaras och förkastas. Lite hårddraget kan man påstå 
det motsägande att de antas leva ”i ett förtryckande harmoni”. 
 
Muslimska kvinnors klädsel har en central roll i hur texterna skapar en bild av den muslimska 
kvinnan. När slöjan ska beskrivas aktualiseras en patriarkatisk diskurs, vilket förvrider slöjans 
betydelse. En beslöjad kvinna framstår inte som en troende kvinna, utan som en förtryckt kvinna 
som vill ta av sig den men som inte vågar just på grund av det förtryck hon antas leva under. 
Slöjan tappar i och med den patriarkala diskursen sin religiösa betydelse och tillskrivs en politisk 
innebörd. På så sätt kan inte kritik mot slöjan, ses som kritik mot religionen. Islam får en politisk 
skepnad som underlättar kritiseringen av den.  
 
Slöjan ses även som oförenligt med modernism. Den eurocentriska diskursen tillåter inte en 
beslöjad kvinna att framstå som modern, eftersom den inte hör hemma i Europa. Det finns 
tydliga länkar mellan den eurocentriska och orientaliska diskursen som gör att de kan analyseras 
tillsammans. Den orientaliska diskursen hänger interdiskursivt samman med den eurocentriska 
som varandras komplement. De syftar båda till att definiera öst som västs motsats, där väst 
innehar en överlägsen maktposition gentemot öst och således även en central roll i skapandet av 
vad som ska betraktas som sanning och definiering av det goda. Dessa diskurser bygger 
tillsammans upp en universalistisk världsåskådning där européer får stå som norm i bedömandet 
av andra människor. Muslimer kan endast accepteras om de accepterar en assimilation. Med 
andra ord syftar de på en postkolonisering av den muslimska världen.  
 
I skildrandet av muslimer avhumaniseras individerna och tillskrivs en kollektiv identitet. Dock 
skiljer sig den muslimska mannens och kvinnans identitet. De förknippas inte med samma 
begrepp. Kvinnan får symbolisera förtryck och patriarkat, medan mannen beskrivs i hotande 
termer, såsom terrorist och antisemitist.  
 

6.1.1 Det ”muslimska” 
I skildrandet av den muslimska kulturen vill mitt material många gånger trycka på olika 
”grundmotiv” i islam. Dessa grundmotiv är olika handlingar som får en muslimsk stämpel, såsom 
terrorism, antisemitism och patriarkat. Genom att tillskriva muslimer dessa handlingar 
kollektiviseras alla muslimer som antingen terrorister, antisemitismer eller förtryckare. Liknande 
kollektiviseringar av muslimer leder till att även religionen bedöms i samma termer. Om alla 
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muslimer är kvinnoförtryckare så är det religionens och kulturens fel. Jag menar att den 
postkoloniala diskursordningen bär på en latent kulturrasism som uttrycker sig genom den 
essentiella diskursen där religionen framställs som determinerad och oförändrig. Kulturrasism 
som bygger på samma grunder som biologisk rasism, kan i mitt material ses som ett legitimt sätt 
att föra fram den biologiska rasismens argument. Islam skildras som en religion och kultur med 
egna färdigheter som går i arv. Skillnaden i mitt material är att fysiska och kroppsliga aspekter har 
neutraliserats och fokus har endast lagts på den kulturella och religiösa aspekten. Att uttrycka sig 
genom kulturrasism har utifrån min analys fått fotfäste i den offentliga debatten när islam 
diskuteras, vilket leder till att åtskillnaden mellan ”vi” och ”dem” definieras i kulturella termer. 
När islams ”problem” diskuteras i mitt material så utgås det alltid från kulturella skillnader och 
inte de sociala förhållandena i samhället. Diskussionen är med andra ord väldigt enkelriktad, 
vilket även bidrar till att kulturer blir statiska. Individen hamnar i skymundan medan kulturen 
pekas ut som det största problemet. Men även om i själva verket är enkelriktad så ger dessa 
artiklar genom den postkoloniala diskursordningen skenet av en dualistisk världsbild där det råder 
en maktkamp mellan det goda och det onda. Fienden (islam) beskrivs som annorlunda och 
hotande och måste hållas utanför den egna gemenskapen, och kan därför inte tillerkännas samma 
rättigheter som den egna gemenskapen. Individerna faller på så sätt offer för generaliseringar och 
demoniseras. Som Hjärpe uttrycker sig vill den essentiella diskursen begränsa religionen och nå 
fram till det normativa, att kunna urskilja det ”muslimska” och på så sätt se skillnaden mellan 
olika religioner. Essentiella diskursen objektiverar islam och fråntar den dess andliga karaktär och 
tillskriver den en objektiv innebörd. Religionen betraktas därför som något objektivt vid sidan av 
människan som bestämmer människors handlingar. Därför blir även institutioner och ledare 
representativa för muslimer.50  
 

6.1.2 Politisering och orientalisering 
Den postkoloniala diskursordningen stärker bilden av islam som en hotande religion genom att 
tillämpa den politisk laddade betydelser. Genom att i debatten om muslimer flitigt använda sig av 
termer som fanatism, islamist, terrorist och antisemitism får religionen en politisk dimension även 
när diskussionen ligger på en individnivå. Att politisera islam på så sätt leder till att kritik av islam 
legitimeras och muslimer avindividualiseras och debatten får en generaliserande skepnad. Den 
essentiella diskursens roll i detta sammanhang är att strypa kritiken mot liknande generaliseringar 
genom att framställa islam som determinerad. När en religion är begränsad är den även 
förutsägbar, vilket blir tydligt genom den orientaliska diskursen som menar att det är historiskt 
bevisat att islam och muslimer borde fruktas. Således leder politisering av islam till att stärka 
postkoloniala föreställningar om muslimer. I mitt material används politisering på samma sätt 
som orientalisering används inom orientalism. Den tillskriver Mellanöstern och muslimer en 
gruppidentitet som Europa och européer lättast kan avfärda som förenligt med dem. Dessa två 
                                                 
50 Ibid, s. 51. 
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processer kan således ses som varandras motsvarigheter i den klassiska orientalismen och den 
rådande pressdebatten. 
 

6.2 Egna reflektioner  
Religioner bör enligt mig ses som någonting som i högsta grad är föränderliga och 
religionstillhörighet ska inte ses som någonting determinerad som bestämmer människors 
beteende. Det faktiska religionsutövandet måste skiljas från en ideologisk syn på religioner 
eftersom den i allra högsta grad bygger på en personlig andlighet. För att kunna förstå vad som 
sker med islam och muslimer världen över, och för att kunna få större förståelse för muslimer 
måste en perspektivförskjutning ske. ”En förskjutning från doktrin till det reella” som Hjärpe 
utrycker sig.51 Alltså från vad som heliga skrifter och andliga ledare säger till hur muslimer agerar. 
Religioner måste tolkas som individuella trosuppfattningar som skiljer sig från individ till individ. 
Hjärpes jämförelse av religioner med en gigantisk fruktkorg tycker jag är lämplig i sammanhanget. 
Han menar att religioner är privatiserade i den form att man fritt kan välja de ”ingredienser” som 
man sympatiserar med. Individen är fri att utifrån sitt eget tycke välja ur korgen. Just denna frihet 
till selektion är anledningen till varför generaliseringar är missvisande.52 Man kan inte utifrån 
tidigare upplevelser eller en helig skrift förutspå hur en människa upplever sin tillvaro och hur 
denne kommer att handla. Jag tycker att en uppdelning av alla religioner är nödvändigt för att 
synliggöra individen, en åtskillnad mellan en ideologisk trosuppfattning och en personlig. För att 
förstå min kritik av hur islam som kultur och muslimer som individer upplevs i debatten om 
religionens roll i samhället måste Taylors modell av ett mångkulturellt samhälle stå som grund. 
Den är enligt mig idealbilden av hur ett mångkulturellt samhälle måste konstrueras för att även i 
praktiken vara mångkulturellt. Så länge olika minoritetsgrupper i ett samhälle inte erkänns lika 
värde och respekteras som likvärdiga med majoritetsbefolkningen kan inte ett mångkulturellt 
samhälle skapas. Samtidigt måste varje individ bedömas individuellt. En essentiell bedömning av 
människor utifrån deras religion eller kultur kan aldrig accepteras eftersom människors handlingar 
och reaktioner inte kan förutsägas utifrån en viss religionstillhörighet. Så länge vi inte erkänner 
religiösa gruppers trosuppfattning som en individuell identitetsskapande process lever vi inte i ett 
dialogiskt samhälle. Och så länge samhället inte är dialogiskt är ett integrerat och mångkulturellt 
samhälle enligt Taylors modell en omöjlighet, eftersom den just bygger på den dialogiska 
karaktären hos människor. Bilden av muslimer och av islam blir åtskilligt annorlunda om vi 
koncentrerar oss på människors faktiska relationer till religiösa traditioner och hur den förändras, 
och i vilken maktrelationer den fungerar som instrument, och inte på idéhistoria.      
 
Därför är ett erkännande av varje individs identitet nödvändigt i skapandet av ett mångkulturellt 
samhälle. I annat fall kommer det mångkulturella samhället som vi strävar mot och som det 

                                                 
51 Ibid. s.42 
52 Ibid. s. 75 
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dagligen pratas om i media och andra forum, ha antingen ett etnokulturellt eller monokulturellt 
skepnad. Ett etnokulturellt samhälle där vi lever segregerade ifrån varandra med 
majoritetsbefolkningen i ena ändan och minoriteter i andra. Ett sådant samhälle kan fungera så 
länge minoriteter och majoriteten inte beblandas och hotar varandras särart. I värsta fall kommer 
vårt ”mångkulturella” samhälle att bestå av ett monokulturellt samhälle som är uppbyggd av en 
systematisk rasistisk diskurs som slår ner på allt som inte överrensstämmer med eurocentrismen. 
Det största hotet mot våra demokratiska värderingar är enligt mig bristen på erkännande och 
respekt av den muslimska minoriteten (även för den delen alla andra minoriteter) i Europa. Så 
länge vi inte lever i ett samhälle där alla bedöms som individer är våra demokratiska värderingar i 
upplösning, eftersom det är, om inte det viktigaste, i varje fall en av grundpelarna i ett 
demokratiskt samhälle.  Det krävs ingen större eftertanke att inse vad den postkoloniala 
diskursordningen har för effekt på dagens samhälle.  Den skapar ett systematisk islamofobi där 
skildrandet av islam och muslimer ur postkoloniala perspektiv inte längre anses vara fördomar 
eller föreställningar, utan tas för ren fakta.    
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7.3 Krönikor och debattartiklar i DN och Expressen  
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Vår tolerans värre än våra fördomar (Exp 030806), http://skolan.presstext.prb.se/ 

Muslimska flickor biter tillbaka (DN 031109), http://skolan.presstext.prb.se/ 

Blunda inte för det islamiska våldet (Exp 031223 ), http://skolan.presstext.prb.se/ 

Även Sverige måste våga förbjuda slöjan (Exp 031220), http://skolan.presstext.prb.se/ 

Fredspriset till Ebadi – ett svek mot Iran (Exp 031210), http://skolan.presstext.prb.se/ 

Släpp fram de vettiga muslimerna (Exp 031204), http://skolan.presstext.prb.se/ 

Bara öppenhet kan få bukt med rädla och fördomar, (DN 031202), http://skolan.presstext.prb.se/ 

 Islam är på väg att prägla Sverige (DN 031126 ), http://skolan.presstext.prb.se/ 

Ignorera inte judehatet (Exp 031014), http://skolan.presstext.prb.se/ 

Rumsrent judehat (Exp 031030), http://skolan.presstext.prb.se/ 

Judehat bland muslimer tystas ner (DN 031020), http://skolan.presstext.prb.se/ 

Skriv allt -bara inte sanningen (Exp 031218), http://skolan.presstext.prb.se/ 

Därför har Europa förverkligat sin rätt (Exp 031209), http://skolan.presstext.prb.se/ 
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