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Titel  

Det orientaliska i fokus – en studie kring vad tryckt svensk media förmedlar för bilder av islam och ”muslimer”  
Title 
The oriental in focus – a study of what the printed swedish media submits for kind of images of islam and “muslims”
 
 
Sammanfattning 

Uppsatsen behandlar och belyser vilka diskurser som präglar den allmänna debatten och rapporteringen kring 
religionen islam och dess utövare muslimer i ”dagens” tryckta svenska nyhetsmedia. Huvuddelen av studien är 
koncentrerad till att fastställa hur de både begreppen islam och muslim framställs och definieras i empirin, men 
problematiken kring huruvida ett ”vi” och ”de andra” tänkande existerar berörs likväl. Vidare reflekteras över 
differenser i det empiriska materialet. Materialet påvisar att det finns skillnader mellan hur de både begreppen beskriv 
i olika genrer i de aktuella texterna.    
 
Abstract 
This thesis examines and aluminates what kind of discourses that intercepts the public debate and reports of the 
religion islam and its follow muslims in “today’s” printed swedish news media. The main part of the study is 
concentrated to determine how the subjects islam and muslim is portrayed and defined in the empiric material, but 
the question whether a “we” and “they”  thinking exists is also discussed. Further on a reflection is going to take 
place over the differences in the empiric material. The material shows that there are differences between how the 
subjects are described in the texts in focus.        
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Inledning  
Vi omges kontinuerligt av händelser från vår omvärld via mediala källor. Medier har som 
huvuduppgift att observera och förmedla relevanta företeelser lokalt, regionalt och globalt. Vi 
sätter vår tillit till att det som kommer ut ur etern företräder allmänhetens intresse och reflekterar 
verkligheten. Medieforskaren Ylva Brune menar att medier har stor makt på grund av det 
genomslag för gemensamma definitioner som de skapar vilket gör att de kan rangordna olika 
diskurser i samhället.1 Vidare är nyhetsberättande snarare ett fabricerande händelseförlopp som 
förordnar olika händelser likt samfällda sociala fenomen än förordnar en verklighet.2 Genom att 
beskriva en händelse kan därmed nyhetsjournalistiken forma och definiera denna. Vilken form av 
tolkning som används för att återspegla ”verkligheten” är med andra ord upp till journalisten och 
ansvariga utgivare, vars referensramar och förförståelser med all sannolikhet kommer att färga det 
material som produceras. Detta är dock ett faktum som sällan för att inte säga aldrig kommer 
fram i det dagliga nyhetsflödet.    
 
Efter attackerna mot World Trade Center i New York år 2001 utkristalliserade sig någonting som 
erinrade om en civilisationernas kamp mellan ”väst” och ”öst”. Muslimska extremister som 
motsatte sig ”västs” utrikespolitik och förespråkade ett islamskt styre ställdes mot denna 
civilisation, dess värderingar och grundlagar. Kampen mellan ”väst” och ”öst” har med jämna 
intervall blossats upp och fortskridit alltefter denna incident och i takt med detta har 
polariseringen mellan de båda civilisationerna ökat där dessa kan liknas vid två binära poler som 
successivt expanderar. I takt med den ökade polarisering har också islam kommit att få överta 
rollen som den nya huvudfienden till västvärlden. Religionshistorikern Mattias Gardell vidhåller 
faktumet att islam i dagens rådande världsordning har fått tagit över rollen som huvudfiende till 
väst efter Sovjetunionens fall och det kalla krigets slut.3 Vidare menar Gardell att dagens 
globalisering har gjort gränserna oskarpa och islam kan delvis, utifrån förståelsen av islam som ett 
hot, ses som en inre fiende där murar inte kan vara ett skydd.4 
  
Som en naturlig följd av denna ”kamp” har de västerländska medierna de senaste åren centrerat 
och ökat fokusering på den islamska sfären och hur västerländsk media väljer att återspegla islam 
och dess utövare när fokusen har ökat är intressant, då mediala bilder ofta återspeglar samtidens 
idéströmningar och attityder, vidare kan media också utöva stort inflytande på huruvida ett 
samhällsfenomen reproduceras eller genomgår en förändring. 
 
                                                 
1 Ylva Brune, Nyheter från gränsen, tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld, (2004, Göteborgs 
universitet) s.23  
2 Ibid. s.25 
3 Mattihas Gardell, Bin laden i våra hjärtan. Globaliseringen och framväxten av politisk islam, (2005, Stockholm, Leopard) 
s.199-202 
4 Ibid. s.294-295 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och belysa vilka diskurser som präglar den allmänna 
debatten och rapporteringen kring religionen islam och dess utövare muslimer i ”dagens” tryckta 
svenska nyhetsmedia, detta med bakgrund till den ökade fokuseringen de senaste åren. För att 
avgränsa studien har jag valt att analysera texter som är skrivna i de fyra största svenska 
tidningarna under år 2007. Huvuddelen av analysen kommer att inriktas på att fastställa hur de 
båda begreppen islam och muslimer framställs och definieras i det empiriska materialet, men 
problematiken kring huruvida ett ”vi” och ”de andra” tänkande existerar kommer även att 
beröras. Vidare har jag för avsikt att reflektera över differenser som finns i det empiriska 
materialet angående framställandet av ovanstående begrepp.   
 
Frågeställningarna lyder likt följande 
– Hur framställdes och definierades islam i tryckt svensk nyhetsmedia under år 2007? 
– Hur framställdes och definierades ”muslimer” i tryckt svensk nyhetsmedia under år 2007? 
– Finns det ett ”vi” och ”de andra” tänkande i det empiriska materialet och hur manifesteras 
detta i sådant fall?   
– Vilka likheter/skillnader finns det i det empiriska materialet beträffande rapporteringen kring 
ovanstående begrepp?  
 

Material och avgränsningar 
Utgångspunkt för denna studie utgörs av sammanlagt fyra tidningar, två morgontidningar och två 
kvällstidningar. Tidningarna är Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen. 
Gemensamt för dessa tidningar är att de senaste åren har haft flest antal läsare under deras 
respektive genrer, vidare kan man konstatera att de alla följer en nedåtgående trend gällande just 
antalet läsare.5 Texter som har valts ut för analys ur dessa tidningar är som tidigare nämnt 
publicerade under år 2007. 
 
Som hjälp för att få fram ett material som berör den problematik vilket behandlas i denna studie 
behövde diverse tidningars elektroniska sökmotorer att användas. Sökorden som användes var 
islam och muslim. Dessa sökningar renderade i en svarsfrekvens på ungefär tusen texter, vilket 
ligger i en likvärdig proportion som en sökning på kristna och kristendom. Texterna sorterades 
upp efter vilken genre de tillhörde, det vill säga nyhetstexter, debattexter för sig och reportage för 
sig. Det primära målet i analyserandet av nyhetstext har varit att lokalisera och påvisa 
återkommande mönster som är generaliserbara för hela genren, vilket innebär att de texterna som 
har publicerats som exempel bara utgör en liten del av den empiriska insamlingen. I fallet med 
debattgenren koncentrerades analysen på en större och några mindre debatter. I analysen följs 

                                                 
5 Tidningens sämsta nyhetsgren, 080310 kl.18:00 
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dels upp hur debatterna artade sig samtidigt som generaliserbara mönster för hela genren har 
inringats. Till den avslutande reportagegenren har en överskådlig analys gjorts vilket inringar de 
områden som finns utstakade i empirin. Till varje område har några representativa texter valts ut 
för närmare analys.  
 
Beroende på hur man väljer att formulera sig i sökningen efter artiklar av den typ som jag är 
intresserad av kan antalet variera. Noterbart bör alltså vara att mitt material inte nödvändigtvis 
täcker alla texter som innehåller relevant materia.   
 
Som en ytterligare avgränsning har jag även valt att helt bortse från bilder och symboler i empirin 
då mitt syfte primärt har varit att analysera text. En avgränsning av materialet till att enbart 
analysera text har även känts rimligt då uppsatsens ramar inte skulle räcka till för att analysera 
bilder och symboler.   
 

Disposition 
Upplägget för uppsatsen ser ut som följer: 
– Förförståelse - ett kort stycke angående förförståelse av empiri följer 
– Metodologiskt förhållningssätt - som metodologiskt förhållningssätt kommer den 
textanalytiska metoden diskursanalys med inriktning på Vivien Burrs angeppsätt diskursteori att 
användas. Först kommer en presentation av diskursanalys som en helhet att utföras, vilket följs 
upp av en mer ingående förklaring av angreppssättet diskursteori. Som ett sista moment kommer 
reflektioner över eventuella för och nackdelar med denna metod belysas. 
– Teoretisk referensram - avsnittet kommer att belysa och att ta upp fakta kring 
postkolonialism, orientalism och nyhetsjournalistik. 
– Analys - den inledande delen av analysen inriktas på att påvisa hur muslimer och islam 
framställs och definieras av den tryckta svenska median. Detta kommer att göras i tre separerade 
avsnitt där reportage och debattexter analyseras för sig och nyheter för sig. En undersökning 
kring huruvida ett ”vi” och ”de” andra tänkande förekommer i empirin följer. Avslutningsvis 
undersöks eventuella likheter/olikheter som existerar mellan de olika tidningarna som är i fokus. 
– Avslutande Diskussion - säcken knyts ihop med en avslutande diskussion där personliga 
uppfattningar och tankar kring studien kommer att läggas in. 
– Vidare forskning – eventuell vidare forskning diskuteras. 
 

Förförståelse 
Då jag kontinuerligt läser både svenska dags och -kvällstidningar har jag besuttit en viss 
förförståelse kring problematiken som analyserats i denna uppsats. Min förförståelse har dock på 
intet sätt inneburit att jag har haft en klar uppfattning kring hur analysen skulle utveckla sig, utan 
när jag påbörjade detta projekt så betraktade jag det som att till viss del ge sig ut på outforskad 
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mark. Texter och händelser kan annars reflekteras över och tolkas olika av individer beroende på 
en rad omständigheter. En text eller muntlig berättelse ska därför aldrig betraktas likt en absolut 
sanning utan snarare som återgivelser speglade av skribentens tidigare erfarenheter. Vad vi har för 
tidigare erfarenheter återspeglas alltid i det vi tolkar. Filosoferna Nils Gilje och Harald Grimen 
skriver i boken Samhällsvetenskapernas förutsättningar att en person som är uppvuxen och socialiserad 
i ett land där korruption bland statliga tjänstemän är vanligt utvecklar en mycket större 
misstänksamhet och försiktighet gentemot offentliga tjänstemäns handlingsmotiv och 
handlingssätt än en person som växt upp i ett samhälle utan korruption.6 Med andra ord våra 
tidigare erfarenheter lägger en grund för hur vi uppfattar saker och ting. För att kunna göra en 
korrekt undersökning kring olika fenomen eller ageranden krävs att man har en kritisk 
tolkningsförmåga. I korthet går det ut på att man sätter sig in helheten i det som ska tolkas och i 
den grad det går försöker bortse ifrån sina tidigare erfarenheter av detta.  

 

Metodologiskt förhållningssätt  
Då utgångspunkten för studien var att undersöka text föll valet på att använda mig av textanalys 
som metod naturligt. Det finns ett flertal metoder som man kan använda sig av inom 
textanalysen, mitt val föll på att ta utgångspunkt i metoden diskursanalys med fokus på Marianne 
Winter Jørgensen och Louise Phillips tolkningar av denna. Winter Jørgensen och Phillips menar 
att man inom diskursanalysen kan använda sig av tre olika angreppssätt som bas för sitt arbete, 
mitt val föll här på diskursteori som bas för arbetet. Nedan kommer jag att beskriva mera 
ingående för hur studien har influerats av denna metod. 
 

Diskursanalys 
Diskursanalys lämpar sig bra att använda som metod därför att den kan lyfta fram och synliggöra 
sådant vilket uppfattas som självklarheter av skribenter till den berörda empirin, samt för att lyfta 
upp mediala verklighetsdefinitioner uttryckta i bild/text. I mitt fall fungerade metoden som en 
hjälp då jag ville analysera ett textmaterial på djupet och synliggöra dess bakomliggande orsaker, 
metoden bistod med andra ord till att tillrättalägga och undersöka varför skribenterna i fråga 
framfört och komponerat sina texter som de gjort. 
 
Det råder delade meningar om vad som innefattas i begreppen diskurs och diskursanalys, denna 
studie kommer som sagt att ta utgångspunkt i Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips 
tolkningar av diskursanalys. I Winther Jørgensen och Phillips bok Diskursanalys – som teori och 
metod skriver de att det finns tre angreppssätt att använda sig av i denna metod – diskursteori, 

                                                 
6 Nils Gilje och Harald Grimen, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, (1992, Göteborg, Daidalos) s.187 
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kritisk diskursanalys och diskurspsykologi, vilket jag senare kommer att återkomma till. Alla tre 
angreppssätten vilar på en socialkonstruktionistisk grund.7 Winter Jørgensen och Phillips hänvisar 
till Vivien Burr som i sin bok Social Constructionism ställer upp fyra grundläggande punkter att 
förhålla sig till inom alla tre ovan nämnda angreppssätt.8 Den första punken innebär att man intar 
en kritisk inställning till självklar kunskap. Vår kunskap om världen kan med andra ord inte 
omedelbart betraktas som en objektiv sanning. Den kunskap vi har och våra världsbilder är enligt 
denna premiss en produkt av våra sätt att kategorisera världen. Den andra punkten handlar om 
historisk och kulturell specificitet. Omedvetet är alltid vår kunskap och syn på världen kulturellt 
och historiskt präglade. Den tredje punkten handlar om samband mellan kunskap och sociala 
processer. Vår kunskap frambringas enligt denna i social interaktion, där man bygger upp 
gemensamma sanningar och kämpar om vad som är sant och falskt. Den sista punkten handlar 
om samband mellan kunskap och sociala handlingar. I en bestämd världsbild blir några former av 
handlingar konstruerade som naturliga och andra som otänkbara. Olika sociala världsbilder leder 
således till olika sociala handlingar, och den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får 
därmed konkreta sociala konsekvenser.9  
 
Kortfattat kan man säga att diskursanalys går ut på att genomskåda och föra fram de olika 
processer som kämpar om att ge tecken deras betydelser, vilket leder till att dessa blir så självklara 
att de förefaller vara naturliga och förgivet tagna.  
    

Diskursteori  
Studien kommer som sagt att präglas av diskursteori som metodologiska angreppssätt. 
Angreppssättet grundades av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe i och med deras verk Hegemony 
and socialist strategy, menar Winther Jørgensen och Phillips i deras bok Diskursanalys - som teori och 
metod. Den allomfattande tanken inom diskursteorin är att sociala fenomen aldrig är färdiga eller 
kompletta. 10 Med andra ord så förändras betydelsen av begrepp kontinuerligt allt efter tidens 
gång och det som anses normalt idag behöver inte göra det imorgon. 
 
Diskursteorin använder sig av ett antal begrepp för att beskriva diskurser och deras 
betydelsebildande praktiker. Jag har i huvudsak använt mig av de tre begreppen nodalpunkter, 
moment och ekvivalenskedjor. Alla tecken i ett språk får sin betydelse genom att skilja sig från 
varandra. Det finns dock tecken som är mer privilegierade än andra tecken, dessa kallas för 
nodalpunkter. Nodalpunkter är ett tecken inom diskursen, kring vilka andra tecken ordnas. 
                                                 
7 Marianne Winter Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys - som teori och metod, (2000, Lund, Studentlitteratur) 
s.11 
8 Ibid. s.11 
9 Marianne Winter Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys - som teori och metod, (2000, Lund, Studentlitteratur) 
s.11-12 
10 Ibid. s.35  
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Begreppet moment däremot används för att peka ut ett teckens bestämda position och betydelse i 
en viss diskurs. Ekvivalenskedjorna sorterar sedan olika tecken, som knyts ihop i kedjor, vilka 
därmed talar om vad de liknar eller skiljer sig ifrån. Nodalpunkterna organiserar momenten varvid 
ekvivalenskedjorna ger dem betydelse genom att sätta dem i relation till varandra. Samma tecken 
som i en specifik diskurs kallas nodalpunkt, kan även kallas för flytande signifikant, när det sätts i 
relation till andra diskurser som definierar begreppet annorlunda. Exempelvis så har begreppet 
skatter en helt annan innebörd i en socialistisk diskurs gentemot desamma i en borgerlig diskurs 
etc. Laclau och Mouffe framställer således diskurser som en ständig kamp om 
betydelsebildande.11 Denna kamp mellan olika diskurser som försöker definiera samma element 
på olika sätt är ett centralt perspektiv i diskursteorin och kallas för antagonism. När en diskurs 
lyckas definiera ut en annan diskurs och på så sätt artikulerar konfliktens element som moment i 
sin egen diskurs, då har diskursen uppnått hegemoni. Hegemonin kan dock brytas, ifall en annan 
diskurs lyckas ifrågasätta den och underminera dess auktoritet, denna nedbrytning av hegemonin 
kallas dekonstruktion.12   
 
Rent konkret anser jag att detta angreppssätt lämpade sig bra för denna studie då denna syftade 
till att undersöka uppbyggnader av texter som ständigt är i rörelse. Under själva analyserna har jag 
så sökt efter återkommande begrepp och försökt identifiera de olika diskurser som skribenterna 
rört sig mellan. Detta har i sin tur hjälpt mig att konkretisera innehållet i texten och öppna det för 
förklaring med diskursteoretiska termer. Med andra ord har metoden gjort det enklare för mig att 
sätta in olika texter och dess innebörder i de teoretiska sammanhang som jag funnit är relevanta. 
 

Reflektioner kring metoden 
För en person som inte är insatt i diskuranalys som metod kan den framstå likt komplicerad vid 
en första anblick. När man väl sätter sig in metoden så märker man likväl att den är relativt enkel. 
Det som mestadels förvirrade mig i början var alla de olika begrepp och angreppssätt som 
metoden innehåller, vilket kan vara svårt att hålla isär. Någonting som är viktigt att ha i åtanke 
oavsett vilket metodologiskt angreppssätt som man tänker använda sig av inom diskursanalysen 
är att de alla är nära sammanflätade med den socialkonstruktivistiska teorin. Att använda sig av 
diskursanalysen som metod innebär med andra ord att man till viss del låser fast sig vid att 
använda teorier som utgår från det socialkonstruktivistiska tankesättet. Jag själv är anhängare av 
socialkonstruktivismen och de teorier som jag har valt att använt mig av i denna uppsats är alla 
präglade av detta synsätt, med andra ord har det inte inneburit något direkt problem för mig att 
metoden låser fast mig vid socialkonstruktivismen.  

                                                 
11 Marianne Winter Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys - som teori och metod, (2000, Lund, Studentlitteratur) 
s.35  
12 Ibid. s.53 ff. 



 7

 

Teoretisk referensram 
Som teoretisk referensram till detta arbete kommer teorier kring postkolonialism, orientalism och 
media att utgöra fundamentet, varför utvidgade stycken till var och en av dessa teorier följer 
nedan. Stycket om postkolonialism är till för att belysa hur Europas kulturella arv som 
kolonialmakt traditionellt sett samt fortfarande präglar synen av europén som överlägsen andra 
nationaliteter. Vidare följer ett stycke där litteraturvetaren Edward Saids tankar kring orientalism 
presenteras för att specificera hur synen av islam utvecklats och vidmakthållits i västvärlden. 
Avslutningsvis så belyses lite bakgrundsfakta om, samt tillvägagångssätt som svensk media 
använder sig av.   
 

Postkolonialism  
Enligt det postkoloniala tänkandet är det kolonialhistorien som har givit upphov till de 
förställningar om kulturella särskillnader som existerar i rasifierande diskurser idag och dessa 
tankegångar har inrättat världen i ett hierarkiskt system där väst befinner sig i toppen. Det är ett 
distinkt ”vi” och ”de andra” förhållande där ”viet” framställs som ekonomiskt, socialt och 
civilisationistiskt överlägset som utgör basen för att denna maktstruktur ska kunna breda ut sig. 
Medieforskaren Ylva Brune beskriver postkoloniala teorier på följande sätt;  

Postkolonial teori gör gällande att de tankestrukturer som användes för att rättfärdiga 
kolonialismen – en komplex väv av idéer om Europas och européernas överlägsenhet 
– fortfarande präglar de moderna samhällena.13 

Brune menar vidare att även om Sverige inte var någon kolonialmakt kan ändå en 
kunskapsproduktion ha beröringspunkter med fördomsmönster som uppstod under den 
koloniala epoken14 Postkolonialism kan ses som ett verktyg för att förstå och tolka nutidens 
sociala differentiering samt hur denna skapas  

Genom att synliggöra kolonialismens effekter i den västerländska idétraditionen och 
dess sociala verklighet återskapar det postkoloniala perspektivet rumsliga och 
tidsmässiga länkar mellan dagens rasism och etniska diskriminering.15  

Det är framförallt relevant att reflektera över postkoloniala teorier som berör islam och muslimer 
i denna uppsats och titta närmare på orientalism som kunskapsfält, vilket kommer att utvidgas i 
den diskussion som följer i stycket nedan. Religionshistorikern Mattias Gardell framhåller att det 
fabricerades kunskap om islam och muslimer under kolonialtiden för att legitimera den pågående 

                                                 
13 Ylva Brune, Nyheter från gränsen, tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld, (2004, Göteborgs 
universitet) s.33 
14 Ibid. s.34 
15 Paulina De los Reyes och Diana Mulinari, Intersektionalitet, (2005, Malmö, Liber) s.65 
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erövringen.16 Kunskapen som frambringades populariserade, enligt författaren, islamofobiska 
stereotyper vilket låg till grund för uppfattningen av islam som en oföränderlig och 
utvecklingsfattig region som en motbild till det framåtsträvande Occidenten. 
 

Orientalism  
Under kolonialtiden framställde västvärden orienten som någonting väldigt annorlunda i kontrast 
till sig själva i syfte att legitimera och ge stöd till sin ekonomiska och politiska dominans. Genom 
att tillskriva orienten attribut såsom sensualitet, irrationalitet, bakåtsträvande, despotism och 
kvinnlighet och ställa dessa i motsatsförhållande till de egenskaper som menades karaktärisera 
västvärlden såsom rationalitet, progressivitet, demokrati och manlighet framrädde orienten som 
en underlägsen världsdel mot väst.17 Orienten kan med andra ord ses som en västerländsk 
uppfinning. En uppfinning som fyller en funktion i att strukturera, dominera och utöva en 
myndighet över orienten. Orientalism som fenomen innebär ett speciellt sätt att uttrycka sig om 
orienten, vilket har sin grund i västerländska intressen.18  

Orientalismen kan alltså betraktas som ett normerat (eller orientaliserat) skrivsätt, ett 
sätt att utforma visioner och studier. Det domineras av oavvisliga krav, perspektiv och 
ideologiska tonvikter som sägs passa orienten. Man undervisar om orienten, forskar 
kring den, administrerar den och uttalar sig om den på vissa förutbestämda sätt.19  

Denna differentiering leder till polarisering vilket begränsar mötet mellan kulturer, där de 
tillskriva positionerna och identiteterna allt mer expanderas.20 Beskrivning av orientalismen som 
Said gör gällande för härrör från förståelsen av att väst har ett behov att utöva hegemoni över 
”den andre”. 

Kunskapen om orienten skapar, på grund av att den härrör ur en styrkeposition, på 
sätt och vis orienten, orientalen och dennes värld.21  

Detta är inte ett tanke- och beteendemönster som enbart hör ihop den imperialistiska tidsepoken 
utan är, enligt Said, i hög grad även levande idag.22 

Om kärnan i orientalismen är en outplånlig indelning i västerländsk överlägsenhet och 
orientalisk underlägsenhet, måste vi också vara beredda att notera hur orientalismens 

                                                 
16 Mattias Gardell, Bin laden i våra hjärtan. Globaliseringen och framväxten av politisk islam, (2005, Stockholm, Leopard) 
s.197 
17 Catarina Eriksson och Maria Eriksson Baaz och Håkan Thörn, Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, 
rasismen och det mångkulturella samhället, (1999, Nora, Nya Doxa) s.20-21 
18 Edward Said, Orientalism, (2004, Stockholm, Ordfront) s.66 
19 Ibid s.319 
20 Ibid s.120 
21 Ibid. s.113 
22 Ibid. s.115, 199, 216, 313  
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utveckling och senare historia har fördjupat denna utveckling och till och med 
förstärkt den.23 

Etnologen Magnus Berg skriver i sin bok Hudud att den orientaliska diskursen upprätthålls av 
media och populärkultur.24 Invandrare och orienten framställs enligt honom på karaktäriserande 
och schabloniserande sätt. Även idag organiserar diskursen vad som är möjligt att säga om 
orienten, för att skriva om denna måste man inordna sig i specifika referenssystem.25 Berg menar 
även att dagens litteratur har ett bruksvärde av att cementera bilden av ”de andra”. Ett exempel 
på hur denna bild vidhålls är genom beskrivningar av barns och kvinnors erfarenheter av manligt 
orientaliskt övervåld.26  
 

Media 
Den svenska pressen har sin upprinnelse i artonhundratalets politiska och ekonomiska 
omvälvning. Stora samhällsprocesser som urbanisering, demokratisering och modernisering 
krävde ett forum för politisk debatt och handel. En ökad teknisk utveckling i kombination med 
en ny annonsmarknad möjliggjorde en snabb och billig spridning.27 Kvällspressen utvecklades 
dock inte förens 1950-tal, detta då det rådde så kallade ”tidningsdöden”. Det har traditionellt sett 
funnits stora skillnader mellan de svenska morgon- och kvällstidningarna. Skillnaden har legat i 
att kvällstidningar till skillnad från morgontidningar finansierats av lösnummerförsäljning, vilket 
inneburit att innehållet koncentrerats mer på skandaler, sensationer och personifiering.28 Det 
finns fyra egenskaper som karaktäriserar den svenska pressen, först och främst är spridningen av 
tidningarna bland de högsta i världen, de flesta av dagstidningarna är prenumererade och har 
regional eller lokal förankring, historiskt sett har det också existerat starka förbindelser mellan 
politiska partier och pressen.29 De flesta forskare är överens om att media och pressvärlden styrs 
av den struktur, organisation och kultur som den befinner sig inom. Genom att studera mediala 
texter så går det att utröna vilka gränserna är för vad som anses acceptabelt att uttrycka i den 
samhälleliga debatten.30  
 

                                                 
23 Ibid. s.115 
24 Magnus Berg, Hudud. ett resonemang om populärorientalismens bruksvärde och världsbild, (1998, Stockholm, Carlssons) s.15 
ff. 
25 Magnus Berg, Hudud. ett resonemang om populärorientalismens bruksvärde och världsbild, (1998, Stockholm, Carlssons) s.12 
ff. 
26 Ibid. s.47, 59, 88 
27 Jesper Falkheimer, Medier och kommunikation – en introduktion, (2001, Lund, Studentlitteratur) s.124 
28 Ibid. s.125 
29 Ibid. s.126 
30 Peter Esaiasson, Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad, (2003, Stockholm, Nordstedts 
juridik) s.235  
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Analys 
Generellt framstod det för mig efter en genomgång av empirin som om 2007 var ett relativt lugnt 
år i fråga om större konflikter mellan ”västvärlden” och radikala islamister i jämförelse med åren 
innan då den såkallade Muhammedkrisen rådde till en följd av att ett antal danska tidningar valde 
att publicera karikatyrer av den muslimske profeten Mohammed, samtidigt som en rad händelser 
som terrordåd mot tunnelbanor i London och Madrid etc präglade nyhetsrapporteringen. 
Muhammedkarikatyrer tycktes dock vara det stora debattämnet även detta år, dels skrevs det om 
karikatyrer som publicerats åren innan, men den främsta fokusen riktades på konstnärens Lars 
Vilks för året nya teckningar av den muslimske profeten Muhammed som en rondellhund. 
Eftersom medierapporteringen sker i olika genrer valde jag att dela upp analysen efter dessa. 
Först kommer således analysen av nyhetstexter att presenteras närmare, sedan följer 
presentationer för analyserna av debatterande texter samt reportage. Vidare presenteras en analys 
kring huruvida empirin innehåller ett ”vi” och ”de andra” tänkande och avslutningsvis påvisas 
differenser mellan de olika tidningarna i fokus.  
 

Nyhetstext 
Nyhetstexter utgör fundamentet för den tryckta median och fungerar i mångt och mycket som 
motorn och mer än häften av de texterna som utgjorde min empiriska insamlig var 
nyhetsrelaterade. Medieforskaren Jesper Falkheimer menar att nyheter kommer till genom en 
process i två faser, i den första fasen som kallas urvalsfasen väljs lämpliga nyheter ut, i den andra 
fasen som kallas gestaltningsfasen ges nyheten sin formgivning.31 Dessa är exempel på händelser 
som blir till nyheter 

– ”händelser som utspelar sig inom fältet politik, ekonomi, brott och olyckor 
– som är relevanta och viktiga, 
– handlar om avvikelser från det normala, 
– utspelas på kort avstånd, geografiskt och kulturellt, 
– är konsonanta med publikens och journalistens värderingar, 

   – handlar om olika slags eliter, 
– är begripliga för publiken.”32 

Nyhetstexter skiljer sig vidare från både debattexter och reportage på så sätt att de sällan 
analyserar bakomliggande kontexter på ett djupare plan. Medieforskaren Ylva Brune beskriver i 
sin bok stereotyper i förvandling journalistisk nyhetsframställning på följande sätt; 

Det går snabbt att framställa och ska gå ännu snabbare att konsumera. Det innebär att 
den journalistiska arbetsprocessen är starkt rutiniserad och att nyhetstexter ofta är 
tillskurna efter schabloner.33  

                                                 
31 Jesper Falkheimer, Medier och kommunikation – en introduktion, (2001, Lund, Studentlitteratur) s.154 
32 Ibid. s.155 
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Vid ett första reflekterande tycktes nyhetstexterna som utgjorde mitt empiriska material inte 
avsevärt avvika från reguljär nyhetsrapportering.  I korta och rutiniserade texter kopplades de 
både begreppen islam och ”muslimer” ihop med en rad negativa händelser som i huvudsak 
bidrog till att förmedla en bild av dessa som främmande och hotfulla. Det fanns dock en liten 
skara nyhetstexter som fokuserandes på händelser som låg utanför ovanstående fält, exempelvis 
uppmärksammades det om en ökande rasism mot muslimer, ”muslimska” julhälsningar till 
kristna etc. Vissa små mönster utkristalliserade sig dock under analysen som kan sägas särskilja 
texterna i min insamlig från reguljär nyhetsrapportering. Det mest utpräglade av dessa mönster 
bestod av att skribenter tidvis använder sig av vissa mått av förenklande, generaliserande och 
förstärkande ordalag vilket utmålade både händelser kring religionen islam och muslimer som lite 
våldsammare, enklare och mer främmande än de egentligen var. I vissa fall nyttjades dessa 
ordalag särskiljda från varandra men oftast sattes de i samverkan med varandra, vilket gör att de 
uppfattades som ännu mer kraftfulla. Tillvägagångssättet kring hur dessa ordalag framhävdes 
varierar, ibland framhävdes de på ett explicit sätt men allt som oftast framhävdes det på ett så 
pass subtilt sätt att läsaren vid en första anblick inte reflekterar över det. Vidare använde man sig 
nästan uteslutande av ett västerländskt perspektiv i textskrivandet vilket innebär att ”muslimer” 
ofta porträtterades som avpersonifierade medan den muslimska sfären fick stå som en motbild till 
den västerländska. Nedan kommer jag med hjälp av några citat påvisa hur rapporteringen kunde 
se ut.  
 
På hösten inträffade en incident som fick stor publicitet i samtliga tidningar som jag har studerat. 
Den brittiska medborgaren Gillian Gibbons riskerade ett strängt straff i Sudan till följd av att hon 
påstods ha skymfat islam genom att låta sina elever döpa en leksaksbjörn till Muhammed. Under 
rubriken Döpte nalle – riskerar spöstraff kunde man läsa följande i Aftonbladet;  

En brittisk lärare riskerar att dömas till spöstraff. Brottet: hon lät sina elever döpa en 
nalle till Muhammed. Kvinnan som är verksam i Sudan, är misstänkt för att ha 
skymfat islam./…/ Några av barnens föräldrar reagerade på namnet och anmälde det 
till myndigheterna. Nu är tvåbarnsmamman Gillian Gibbons misstänkt för att ha 
skymfat islam. Religionen förbjuder alla avbildningar av profeten Muhammed./…/ 
Hon sitter nu fängslad i Khartoum och riskerar att dömas till 40 piskrapp, böter eller 
fängelse. Hennes kollegor menar att Gillian Gibbons har blivit missförstådd.34 

Om man börjar med att syna rubriken lite närmare som löd döpte nalle - riskerar spöstraff kan det 
betraktas som en viss form av förenkling av problematiken. Visserligen stämmer det att Gibbons 
döpte en nalle och riskerade spöstraff för detta, men kärnan som konflikten bottnade i var att 
namnet Muhammed betraktas som heligt i den muslimska världen, detta framgick dock inte av 
rubriken. Nodalpunkten Gillian Gibbons sammankopplades i texten med momenten brittisk, 

                                                                                                                                                         
33 Ylva Brune, Stereotyper i förvandling: svensk nyhetsjournalistik om invandrare och flyktingar, (2000, Stockholm, 
Utrikesdepartementet Regeringskansliet) s.7 
34 Döpte nalle – riskerar spöstraff, Aftonbladet, 080316 kl.15:30 
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missförstådd, lärare och tvåbarnsmamma. Att sammankoppla Gibbons med momenten 
tvåbarnsmamma och lärare kan ses som en sätt att förstärka bilden av henne som oskyldigt, detta 
då begreppen tvåbarnsmamma och lärare inte vanligtvis associerar till en provokativ individ. 
Vidare väckte sannolikt hennes gestaltning som tvåbarnsmamma sympatier bland flera av läsarna. 
Att Gibbons är västerlänning förstärker bilden av hennes handlande som ouppsåtlig då 
västerlänningar i mångt och mycket inte känner till alla lagar som gäller i de muslimska länderna. 
Ifråga om straffet lades inga moraliska värderingar utan det konstateras att det i värsta fall kunde 
röra sig om 40 piskrapp, vilket enligt västerländska mått mätt naturligtvis ter sig som högst 
främmande för att inte säga obegripligt. Att ett flertal personer ur den inhemska befolkningen 
tilldömts straff likt dessa tidigare och kommer att göra det efter den aktuella händelsen är 
ingenting som nämns eller reflekteras över i artikeln, det centrala i texten är med andra ord att en 
västerlänning tilldömts ett straff efter en sudanesisk straffskala.  
 
Någon dag efter att ovanstående nyhet börjat cirkulera i den svenska pressen alstrar Svenska 
Dagbladet en uppföljande nyhetsartikel som fokuserar på en demonstration som hållits i Sudans 
huvudstad Khartoum. Under rubriken Sudaneser kräver död åt lärarinna skrev författaren så här; 

Medan rättegången pågick bakom stängda dörrar i den sudanesiska huvudstaden hade 
den brittiska utrikesministern David Miliband ett allvarligt samtal med Sudans 
ambassadör i London. Flera hundra människor tågade på fredagen genom Sudans 
huvudstad Khartum och krävde att den dömda brittiska läraren Gillian Gibbons ska 
dödas./…/ -de som förolämpar islams profet ska straffas med kulor, ropade 
demonstranterna som kom marscherande mot centrum från flera moskéer.35 

Rubriksättningen Sudaneser kräver död åt lärarinna väckte tankarna till en kollektiv manifestation där 
samtliga sudaneser deltog och krävde lärarinnans död, detta var med andra ord en grov 
generalisering. Kollar man sedan lite närmare på texten så fanns det främst två saker som fångade 
uppmärksamheten. För det första så sammankopplades nodalpunkten sudaneser med momenten 
tågade och marscherande vilket förde tankar in på krig eller krigsliknande scenarion, men det var 
inte ett krig som utspelade sig utan en konflikt. Att sammankoppla nodalpunkten sudaneser med 
dessa moment kan således vara ett sätt att förstärka bilden av deras uppsåt och intentioner som 
fientliga och markera allvaret i situationen. För det andra tillades ordet allvarligt i samtal, den 
brittiske utrikesministern hade alltså ett allvarligt samtal med den sudanesiske ambassadören. 
Detta förde tankarna till att någonting inte stod rätt till, och detta måste tillrättaläggas snarast, likt 
en mor tillrättavisar sitt barn etc. Man förde alltså inte en dialog om ett dilemma utan ett allvarligt 
samtal. Att uttrycka sig med att någon part för ett allvarligt samtal med en annan kan även ses 
som ett sätt att ta ställning för den ena parten. Man pekade på att den ena hade gjort fel och den 
andra med sitt samtal förde honom rätt igen. Återigen framställdes den sudanesiska befolkningen 
i denna nyhetstext som en avpersonifierad massa.  
 

                                                 
35 Sudaneser kräver död åt lärarinna, Svenska Dagbladet, 080318 kl.11:30 
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En liknande incident som den innan uppdagades i början av året, denna nyhet fick dock inte 
samma proportioner som den föregående. Bakgrunden till händelsen var att en somalisk kvinna 
bosatt i Tyskland hade nekats att begära skilsmässa från sin fästman som misshandlat henne, 
detta på grund av att en domare gjort en tolkning som innebar att det enligt somalisk kultur och 
muslimska lagar är tillåtet att misshandla sin fru. Under rubriken Nekad skilsmässa på grund av 
Koranen skrevs följande i Svenska Dagbladet; 

Trots att hon blev misshandlad av sin man fick den 26 åriga tvåbarnsmamman inte 
skilsmässa. Nu rasar hela Tyskland mot domaren, som hänvisade till att familjen 
kommer från Marocko och hävdade både att Koranen tillåter hustrumisshandel och 
att det inte är något ovanligt för en marockansk man att slå sin fru./…/ Domaren 
skulle ha grundat sitt beslut på tyska grundlagen och inte Koranen säger Nurhan 
Soykan, taleskvinna för det muslimska centralrådet i Tyskland, som har fördömt 
beslutet och påpekat att misshandel oavsett offrets kön ger rätt till skilsmässa enligt 
islam.36 

Om man i detta fall precis som i exemplen ovan börjar med att syna rubriken lite närmare så ter 
det sig som om att det även denna gång rörde sig om en förenkling. Det var inte på grund av 
koranen som kvinnan nekades skilsmässa utan på grund av en kombinerad tolkning av dels 
koranen och dels av somalisk kultur. Huruvida det står i koranen att det är tillåtet med 
kvinnomisshandel och att detta inte rättfärdigar en skilsmässa är om man läste vidare inte 
fastslaget. Återigen talade man i texten i termer av tvåbarnsmamma vilket likt exemplet ovan 
sannolikt ökade sympatierna för kvinnan. Att skribenten sedan använde sig av orden trots att gav 
en fingervisning av att denne tog ställning för kvinnan. Textsättningen nu rasar hela Tyskland är 
naturligtvis en grov generalisering som högst osannolikt kunde stämma. Ett intressant faktum i 
denna nyhetstext var dock att en taleskvinna för det muslimska rådet fördömde domen och 
påpekade att islam inte förbjuder skilsmässa om någon part är misshandlad. Detta uttalande ledde 
till en till viss del kluven bild av vad de islamska lagarna säger angående förestående dilemma. 
Nodalpunkten koranen fick i denna text en flytande signifikans. Precis som i exemplet innan så 
fick denna story sin uppmärksamhet på grund av att den hade ett västerländskt bruksvärde. 
Bruksvärdet bestod av att händelsen utspelade sig i Tyskland. 
 
I kölvattnet av konflikten kring Lars Vilks tecknande av den muslimske profeten Muhammed 
som en rondellhund tog en annan konflikt vid där individer från Turkiet och Sverige angrep och 
saboterade slumpmässigt utvalda internetsidor för respektive länder. Media uppmärksammade 
denna händelse och började i nyhetstexter att kalla det för ett ”hackerkrig” mellan Turkiet och 
Sverige. I Svenska Dagbladet skrev skribenten Tobias Olsson följande; 

Hackerkriget drabbade kommun och kyrka. Hackerkriget mellan svenska och turkiska 
hackare fortsätter. I dag på morgonen drabbades den kommunala 
bostadsförmedlingen Boplats Göteborgs hemsida – istället för att kunna söka bostad 
fanns ett meddelande från den turkiska sajten Ayyildiz. I flera veckor har konflikten 
mellan svenska och turkiska hackare pågått. Det började som en turkisk protest mot 

                                                 
36 Nekad skilsmässa på grund av koranen, Svenska Dagbladet, 080319 kl.14:00 
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konstnären Lars Vilks rondellhund och har sedan dess trappats upp. Tusentals 
svenska hemsidor har drabbats, och i dag var det alltså Boplats Göteborgs tur att 
hackas.37 

Att konstant använda sig av ordet hackare i texten kunde vara ett sätt att få läsaren att tro att det 
rörde sig om professionella sabotörer när det i själva verket kunde röra sig om självlärda 
ungdomar eller amatörer. Om man sedan satte ihop ordet hackar med krig blev det naturligtvis 
ännu mera laddat. Men något reellt krig rörde det sig alltså inte om utan det var några enskilda 
individer från diverse länder som angrep internetsidor. I slutet av meningen använde sig 
skribenten av orden nu var det alltså Boplats Göteborgs tur att hackas vilket kunde ses som en vink om 
att något nytt företag kunde komma att drabbas av samma öde.  
 
När konflikten kring Lars Vilks teckningar var som djupast uppmärksammade man i media att 
den svenske komikern Jonas Gardell gjort några uttalanden på en hemsida och tar ställning mot 
de radikala islamisterna. Under rubriken Angriper extrema muslimer skrevs följande i Expressen. 

Jonas Gardell förvarar konstnären Lars Vilks. Nu blandar sig även Jonas Gardell i 
rondellhundsdebatten. Han tar konstnären Lars Vilks och tidningen Nerikes 
Allehanda i försvar och attackerar islam och dess anhängare hårt./…/ på samma sida 
publicerar han även en mycket kritisk dialog ur en egenskriven pjäs, på en gata i 
Kabul, där han attackerar fundamentalisterna hårt.38 

Nodalpunkten Jonas Gardell sammankopplades med momenten attackerar, angriper och 
försvarar. Samtliga av dessa moment bildade en ekvivalenskedja som gav en anvisning om att ett 
krig skulle pågå och att man använde sig av krigsmetaforer kring händelser och skeenden var som 
bekant relativt vanligt i empirin. Noterbart i detta fall var att man använde sig av formuleringen 
nu blandar sig även Jonas Gardell i rondellhundsdebatten, detta kunde vara ett sätt att ge läsaren 
en bild av att en redan upphaussad konflikt höll på att blir ännu mera upphaussad. För att 
ytterligare understryka skärpan i Gardells kritik mot de muslimska extremisterna använde man sig 
av ordet hårt efter attackerar. De radikala extremisterna framställdes återigen ur ett anonymiserat 
perspektiv, med andra ord som mystiska män från fjärran östern som i detta fall ”krigar” mot 
västvärlden och dess yttrandefrihet. 
    
Sammanfattningsvis kan jag som tidigare nämnt se ett mönster i empirin då skribenterna 
använder sig av förstorande, generaliserade och förenklande ordalag när de rapporterade kring 
händelser inom ramen för undersökningen. Ett påstående om att dessa ordalag skulle sättas i 
system vid denna nyhetsrapportering skulle dock vara felaktigt. Hur ofta dessa ordalag förekom 
ämnar jag inte att redogöra för i studien, däremot kan ett konstaterande att de faktiskt förekom 
då och då göras. Jag skulle inte säga att detta är någon unik diskurs som man använder sig av när 
man talar om orienten, islam eller ”muslimer” utan vid nyhetsrapportering är detta ganska vanligt 
förekommande att man använder sig av dessa ordalag för att skapa ökat intresse kring händelser. 
                                                 
37 Hackerkriget drabbade kyrka och kommun, Svenska Dagbladet, 080318 kl.15:30 
38 Angriper extrema muslimer, Expressen, 080321 kl.12:30 
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Ett ökat intresse leder till att flera tidningar blir sålda helt enkelt. Det unika i användandet av 
dessa ordalag vilket gör att man kan kalla det för en orientlistisk diskurs ligger i hur de används, 
det vill säga för att indirekt utmålar händelser som berör en hel religion och ett helt folk som lite 
mer dramatiska än de i själva verket är. Trots att man i mina fall använde sig av denna teknik 
relativt försiktig får det anses som olyckligt eftersom en hel grupp människor och religion blev 
exponerades på ett negativt sätt. Man kan även tala om en orientalisk diskurs i nyhetstextgenren 
då skribenter intog ett västerländskt perspektiv vid skildrandet av händelser. Man rapporterade 
således kring nyheter som hade ett västerländsk bruksvärde vilket innebar att ”muslimer” ofta 
porträtterades som avpersonifierade massor medan islam fick stå som en motbild till västvärlden. 
Ett intagande av detta perspektiv skapade således ett indirekt ”vi” och ”dem” förhållande där 
islam och ”muslimer” blir de andra och främmande. För att återknyta till min teoretiska 
referensram kan jag likt Edward Said se att det finns speciella sätt att prata om ”orienten” och det 
”orientaliska” bland nyhetstexter. Att dessa diskurser skulle fylla något slags dominansbehov eller 
uttrycka sig enligt schabloniserande termer kan jag dock inte hålla med om. Likt etnografen 
Magnus Berg vill jag dock mena att den tryckta median främst genom nyhetstexter har ett 
bruksvärde i att cementera bilden av orienten som våldsam och annorlunda. Berg nämner som 
exempel att denna bild vidhålls genom beskrivningar av barns och kvinnors erfarenheter av 
manligt orientaliskt övervåld.39 Två ganska så talande exempel på detta ur min analys är då 
skribenterna använde sig av begreppen tvåbarnsmamma när man talade om kvinnor, både dessa 
händelser fick sina proportioner och byggde på just kvinnors skildringar av manligt ”orientaliskt” 
övervåld.  
 

Debattext 
Under denna genre valde jag precis som namnet skvallrar om att lägga texter där renodlade 
debatter förts. Till skillnad från fallet med nyhetstext så tycks inga premisser utgöra grund för vad 
debattext kan handla om. Debatt kan således föras om allt som skribenter anser som relevant och 
angeläget att föra diskussioner kring. De flesta av debattexterna är dock sammanflätade med och 
tar sin utgångspunkt i nyhetsmedian, det som förs fram på agendan gällande nyhetstext färgar och 
styr således denna genre. Eftersom varje debatt och debattör är unik kan det vara svårt att tala 
generella mönster på samma sätt som vid nyhetstext när det gäller formulerandet och 
uppbyggnaden av dessa. Precis som i fallet med nyhetstext kunde ett konstaterande göras om att 
det förekommer generaliserande, förstärkande och förenklande ordalag om än inte i samma 
omfattning. Många av debattörerna tyckdes även vara personligt engagerade i det som 
debatterades, vilket gjorde att de ofta intog ett subjektivt förhållningssätt. En allmän reflektion 
som jag kunde utläsa av empirin är att de texter som på ett eller annat sätt tog ställning mot islam, 
”muslimer” eller företeelser inom dessa sfärer rent proportionsmässigt utgjorde en förkrossande 

                                                 
39 Magnus Berg, Hudud. ett resonemang om populärorientalismens bruksvärde och världsbild, (1998, Stockholm, Carlssons) 
s.47, 59, 88 
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minoritet medan ämnen som västerländsk dubbelmoral, fördomsfullhet och så vidare 
diskuterades desto livligare. Med vetskapen om att skribenterna hade fria tyglar att debattera om 
vad och hur de vill valde jag i denna genre att fästa uppmärksamhet och vikt vid hur detta gjorts. 
Själva analysen är uppdelad i två olika kategorier baserade på ett större och några mindre 
debattämnen vilka ska påvisa hur diskussioner kring sådana kan föras.  
 

Muhammedteckningar 
Muhammedkarikatyrer är debattämnet som till synes dominerade det empiriska materialet. Dels 
behandlades karikatyrbilder som publicerats åren innan men främst var det karikatyrbilder 
tecknade av konstnären Lars Vilks som fångade debattörernas intresse. De flesta av skribenterna 
tycktes vara ense om att yttrandefriheten är någonting oreviderbart samtidig som man vidhöll att 
de karikatyrteckningar som har publicerats varit till för att provocera. Sammanlagt fanns det en 
debattext i empirin som på ett implicit sätt kunde sägas utgöra en opposition till detta synsätt. I 
analysen nedan presenteras några citat tagna från texter som är spunna ur detta debattämne. 
    
I den första artikeln som analyserades i empirin riktade författaren Lailan Maromsi hård kritik 
mot Lars Vilks personligen till en följd av hans karikatyrteckningar. Bland det kanske mest 
utmärkande för texten utgjorde en liknelse mellan Vilks och en terrorist. Texten som är 
publicerad i Aftonbladet gick under rubriken Lars Vilks är en terrorist. Här följer några stycken ur 
texten; 

Och jag säger; yttrandefrihet i all ära, men någonstans måste detta få ett slut! Inte 
yttrandefriheten alltså men denna lek om vem som vågar göra den mest kränkande 
teckningen om ”terroristernas” profet/…/En vän till mig ställde mig frågan; Vem är 
terroristen? Den som provocerar till våld eller den som utför våldet? Och skillnaden är 
hårfin/…/ Han spred skräck bland tusentals muslimer som bor i landet. Och jag är en 
av dem som blev rädd/…/Ja, jag anser att Lars Vilks är en terrorist. Varför annars 
skulle han porträttera den profet som inte får avbildas enligt islam? Varför annars 
skulle han trampa på en världsreligion och kultur på det sättet han har gjort?/…/ i 
dagens värld kan man knappt uttala ordet jude utan att anklagas för kränkning, 
speciellt om man är från ett muslimsk land. Varför skall det inte vara samma krav för 
muslimer?/…/ Lars Vilks, har du verkligen så mycket brist på kreativitet att du måste 
teckna profeten Muhammad som hund? Nästa teckning kanske skall du satsas på att 
provocera några judar? Om du alltså vågar!/…/För den konsten som du bjuder på 
kan man inte missuppfatta, den är nedsättande och provocerande och dina avsikter är 
uppenbara. Nej du Vilks, du är ingen sann konstnär.40 

Maromsi intog till att börja med ett högst subjektivt förhållningssätt till det som hon skrev i 
texten, hon påstod sig själv exempelvis ha blivit både kränkt och rädd av Lars Vilks teckningar. 
Likt de flesta andra debattörer vidhöll Maromsi att yttrandefriheten är någonting oreviderbart. I 
just fallet med Vilks teckningar tycks dock yttrandefriheten fått ge vika då dessa både ”kränker” 
och ”skrämmer” muslimer. Hon kallade vidare Vilks tecknande för en lek om att kränka 

                                                 
40 Lars Vilks är en terrorist, Aftonbladet, 080319 kl.18:00 
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”terroristernas” profet mest och efter denna mening får man en ganska klar blid av hur Lailan 
betraktar Lars Vilks, nämligen som en rasist som generaliserar alla muslimer likt terrorister. I 
slutklämmen av reportaget skrev Maromsi också en rad personliga och uppseendeväckande 
yttranden. Hon menade bland annat att muslimer som en religiös grupp blir utsatta för högre 
grad av diskriminering och anses av samhället som mindre prioriterade än judar. Nodalpunkten 
Lars Vilks sammankopplades med momenten terrorist, skräck, provocerar, trampar på, feg och 
ingen sann konstnär.  
 
Svenska Dagbladet publicerade under samma tidsperiod en debattartikel dom är skriven av 
miljöpartisten och före detta biträdande utrikesministern Pierre Schori. Schori menade likt 
Maromsi att Lars Vilks använde sig av resonemanget kring breddandet av yttrandefrihet som ett 
svepskäl för att provocera den muslimska världen. Här följer några citat från texten; 

Han skulle kunna lägga till många andra, som obedda blivit del av hans projekt: 
polisen, skattebetalare i allmänhet, svenska exportföretag, svenskar som befinner sig i 
muslimska länder samt inte minst svenska muslimer och muslimer i Sverige. Vilket 
slag för yttrandefriheten och vilken publicitet för sig själv och sin konst! Det är svårt 
att tro att Lars Vilks inte visste hur långt man kan gå i Sverige. Listan över tester på 
svensk yttrande- och tryckfrihet är lång. Yttrandefriheten är grundlagfäst i Sverige och 
ingen har krävt något annat. Men denna erövrande rätt måste i globaliseringens 
tidevarv paras med ett uns av ansvarstagande bortom den egna viljans och nyckernas 
domäner.41 

Författaren intog inte ett lika subjektivt förhållningssätt till det som skrivs i texten som skribenten 
innan, texten är med andra ord inte lika baserad på känslor som rädsla och så vidare. Den 
argumentation som förs baserades på vad teckningarna har för inverkar på samhället nationellt 
som internationellt. En del av Schoris resonerande utgick från att skuldbelägga Vilks för den 
vrede som riktades mot svenska medborgare och svenska företag som befann sig i muslimska 
länder, att Vilks teckningar kostat skattebetalare pengar poängteras också. Schori kallade vidare 
Vilks tecknande av Muhammed för ett infall. Återigen blev alltså Vilks tack vare sitt agerande 
sammankopplad med en rad negativa attribut även om det skedde på ett mera subtilt sätt i denna 
debattext än i den innan.  
 
I oktober utkom en text som uppmanade läsaren att inte heroisera Muhammedtecknarna. 
Författaren till texten Rune Engelbreth Larsen menade att det fanns krafter i Norden som aktivt 
eftersträvade och lyckades uppnå konfrontation mellan västvärlden och den islamska världen 
genom Muhammedkarikatyrer. Precis som författarna Maromsi och Schori ansåg han att Vilks 
angav yttrandefriheten som syfte till tecknandet i ett svepskäl för att kunna kränka religionen 
islam. Här kommer några rader från texten; 

En enskild Muhammedporträttör förmår knappast sätta ambassader i brand. Det är 
först när islamfientliga uttryck uppfattas ha officiellt stöd som en internationell kris 
kan uppstå. Nordens första karikatyrkris har en lång förhistoria i Danmarks mycket 

                                                 
41 Vilks vidgar inte åsiktsfriheten, Svenska Dagbladet, 080323 kl.16.30 
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tillspetsade invandringsdebatt, där först och främst Dansk folkeparti inriktat sig på en 
demonisering av islam/…/Trots att Dansk folkeparti under tio års tid och i otaliga 
inlägg i folketingen, i intervjuer, debattinlägg och pressmeddelanden demoniserat 
muslimer, och trots att den ena strakt islamkritiska boken efter den andra getts ut 
under stort medieståhej, menade tidningens redaktörer att det fanns en våldsam 
självcensur i landet som gjorde att man inte vågade kritisera islam. Poängen är att 
yttrandefriheten naturligtvis inte förminskas av att man avstår från att heroisera 
hånfull propaganda mot en hel befolkningsgrupp – som Jyllands-Posten ägnade sig åt, 
eller som i fallet med Vilks narcissistiska iscensättning.42 

I detta fall inriktades den fränaste kritiken mot Dansk folkeparti och Jyllandsposten, medan 
konstnären Lars Vilks får en liten biroll på slutet. Skribentens huvudpoäng med texten var således 
att man skulle ta avstånd från Muhammedkarikatyrerna och de som valde att publicera dem. 
Anledningen till att konflikterna runt Muhammedkarikatyrerna fick dess proportioner var enligt 
författaren på grund av de rasistiska samhällsklimaten som spridit sig de senaste åren, konflikten 
och reaktionerna som ägde rum i Muhammedkriserna bottnade således inte i själva tecknandet 
utan i hanterandet av dessa. Noterbart är hur Engelbreth Larsen använde sig av ordet mycket före 
tillspetsade invandringsdebatt. För att framhäva oegentligheten med Jyllandspostens motivering 
till publicerandet av Muhammedkarikatyrerna plockades en rad exempel fram. Dessa exempel 
alstrade tillsammans en bild av att det var rasism som låg bakom beslutet för publicerandet. 
Stöttade man således tecknandet eller publicerandet av Muhammedkarikatyrerna så stöttade man 
indirekt rasism. Nodalpunkterna i texten var Jyllandsposten, Dansk Folkeparti och Lars Vilks och 
muslimer. Vilks blev sammankopplad med momentet narcissist. Dansk Folkeparti och 
Jyllandsposten blev sammankopplade med en rad mindre smickrande moment som demonisera 
etc. 
 
Sammanfattningsvis kunde jag i denna konflikt se ett mönster i att man riktad kritik mot både de 
som tecknade och publicerade Muhammedkarikatyrer. Kritiken riktades både genom subjektiva 
och objektiva skildringar vilka byggde både på känslor och saklighet. De moment som har bildats 
i texterna kring Jyllandsposten, Dansk Folkeparti och Lars Vilks framställer dem efter en 
sammankoppling i en ekvivalenskedja enligt mindre positiva ordalag. De få texter som motsatte 
sig detta synsätt utgjorde en så pass liten minoritet att man till viss del kan säga att det rådde ett 
hegemoniskt förhållande i denna debatt. Muhammedkarikatyrerna är av flytande signifikans även 
om de i detta fall gavs ett ganska så tydligt negativt värde. 
 

Övriga debattämnen 
Det fanns en rad ämnen som diskuterades inom områdena för islam och muslim i empirin. En 
del av dessa ämnen diskuterades enbart genom någon enstaka text medan andra ämnen hade en 
serie av diskuterande texter kring sig. Ett av de tre ämnen som valdes ut för analys hade sin 
upprinnelse direkt kopplad rill nyhetsmedian medan de andra var kopplade till nyhetsmedian på 
                                                 
42 Heroisera inte Muhammedtecknarna, Dagens Nyheter, 080327 kl.12.30 
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ett indirekt sätt, samtliga av dessa ämnen uppföljdes av en serie texter. Ämnena som valdes ut för 
analys var således användandet av slöja, ökande rasism mot ”vardagliga” muslimer samt Turkiets 
vara eller icke vara i den europeiska unionen.  
 
Diskussioner kring användandet av slöjan blossade upp dels efter en konflikt som utspelade sig i 
Danmark där en barnmorska blev förbjuden att bara slöja på arbetstid samt efter en 
enkätundersökning som visade att hälften av alla svenskar ville förbjuda slöja i offentliga lokaler. 
På samma sätt som i fallet med Muhammedkarikatyrerna så var debattörerna i denna konflikt 
relativt ense med varandra och deras slutsatser tedde sig ganska så snarlika. Debattörerna Cherin 
Awad och Mohamed Omar fick en artikel publicerat i Aftonbladet i oktober de gav sina syner på 
problemet. Texten gick under namnet Problem? För vem? Här följer ett citat taget från texten; 

Den senaste undersökningen visar att hälften av de tillfrågade (49,8 procent) vill 
förbjuda kvinnor att bära sjal i offentliga lokaler. Men inte alla sorters sjalar, hucklen, 
klutar eller slöjor. Nej, det är endast muslimska kvinnor som ska förvägras rätten att 
klä sig som de vill. Vari grundar sig denna ökade intolerans? Det är svårt att tänka sig 
att folk vaknar en morgon med plötsliga antipatier gentemot muslimer. Snarare beror 
resultatet på en lång och intensiv negativ rapportering om muslimer för på vilket sätt 
utgör en sjal ett problem? Svaret är enkelt: en sjal är inget problem. Det är ens 
uppfattning om islam som är problemet. Alltså tycker man inte heller om sjalen. Den 
som själv har valt att gå klädd i sjal blir inte diskriminerad av sjalen utan av 
omgivningens fördomar och negativa föreställningar om den. Över hälften av de 
tillfrågade ansåg också att muslimska kvinnor är mer förtryckta än andra. Frågan är 
bara: Vem eller vad är det som förtrycker dem?43 

Både Cherin och Mohamed intog ett subjektivt förhållningssätt i texten. De både skribenterna är 
själva muslimer och kände sig personligt berörda av undersökningen. Utgångspunkten som de 
både skribenterna intog och baserade hela artikeln på var att människorna som ville förbjuda 
slöjan innehade problemet med denna, slöjan i sig var med andra ord inget problem utan bara 
föreställningarna om denna. Anledningen till att denna negativa attityd till slöjan förekom bland 
undersökningspersonerna var enligt skribenterna en ensidigt negativ rapportering av muslimer i 
median. Nodalpunkten slöja blev sammankopplat med momenten inget problem, intolerans, 
fördomar och förtryck. 
 
Ett annat ämne som diskuterades från och till i empirin var den ökande rasismen och 
främlingsfientligheten mot ”vardagliga” muslimer. Diskussioner om detta ämne tycktes föras 
relativt slumpartat och det kunde ha sin upprinnelse i en rad händelser ofta utan någon till synes 
direkt koppling till nyhetsmedian. På samma sätt som i de övriga debatterna kunde ett 
konstaterande göras att skribenterna överlag var överens om vad problemet bottnade i samt vad 
detta hade för effekter på samhället. Ord som främlingsfientlighet, okunnighet och rädsla var 
frekvent använda. I samband med att Tv4 anordnade ett evenemang som man kallar 
nollrasismveckan låter Aftonbladet publicera en debattartikel som var skriven av journalisterna 
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Gustav Fridolin och Lena Sundström där man berörde detta ämne. Här följer några rader från 
artikeln; 

I Sverigedemokraternas medlemstidning SD-kuriren uppmanar chefsredaktören i 
senaste numret till kamp mot islam. Formuleringen har förvånat och partiledaren har 
sett sig nödgad att förklara att det bara handlar om en semantisk glidning från den 
viktiga kampen mot militant islamism/…/Vi har talat med kvinnor i slöja och män 
med andra muslimska attribut som berättat om hur man i spårvagnar och tunnelbanor, 
i mataffärer och på jobben fått utstå kränkningar för sin religiösa övertygelse. Många 
har berättat hur man anpassar sig till kränkningar: man väljer bort offentliga 
transportmedel, handlar på andra ställen än där man bor och böjer ner huvudet för att 
inte möta blickarna från dem som kränker/…/Förra året anmäldes 252 rent 
islamofobiska hatbrott. Till den kommer flera tusen främlingsfientliga brott som ofta 
drabbar muslimer. Och en stor mängd oanmälda brott/…/I spåren av islamisk terror 
har vi lärt oss förstå att det är muslimer som är det stora hotet mot det öppna 
samhället och demokratin.44  

Syftet med texten var att påvisa den ökande rasismen mot ”vardagliga” muslimer. Ett minst sagt 
otrevligt samhällsklimat utmålades i texten och en rad exempel och poängteringar gjordes för att 
förtydliga att rasismen utgör ett reellt problem. Sverigedemokraterna fick inta rollen som de 
största uppviglarna. Som en slutkommentar tillades en subjektiv uppfattning om att vi har lärt oss 
att muslimer är det stora hotet mot det öppna samhället och demokratin. Trots att inga paralleller 
gjordes direkt fördes tankarna osökt tillbaka till hur judarna behandlades inledningsvis i 
nazityskland. Nodalpunkterna islam och muslim sammankopplades med momenten kamp mot, 
kränkningar, böja ner huvudet. 
 
Turkiets eventuella medlemskap i den europeiska unionen var ett ämne som diskuterades i viss 
mån både indirekt och direkt i det empiriska materialet. Samtliga debattörer tycktes vara överens 
om att Turkiet förtjänade en plats i unionen samt skulle vara bra för densamma. Sveriges 
generalkonsul i Istanbul, Ingmar Karlsson, skrev en insändare om detta ämne som blev publicerat 
i Svenska Dagbladet september månad. Här kommer några rader från artikeln EU inte en kristen 
gemenskap; 

I över åtta decennier har Turkiet konsekvent strävat mot Europa och landet har 
genomgått en historisk reformprocess som burits upp av utsikterna om ett EU-
medlemskap/…/Europa är liktydigt med demokrati, rättstat, åtskillnad mellan kyrka 
och stat – såsom varit fallet i Turkiet i över 80 år – jämställdhet mellan könen, 
yttrandefrihet, en fungerande marknadsekonomi och ett avståndstagande från 
ideologiska frälsningsläror. Ett avfärdande av Turkiet på religiösa grunder vore i 
synnerhet efter den 11 september 2001 en falsk och en farlig signal. Ett sådant beslut 
skulle förneka att islam idag är en europeisk religion och den del av den europeiska 
vardagen/…/Med detta budskap kan vi snabbare än vi anar få se en ghettoislam 
utvecklas i Europa. Radikala mullor över hela Europa försöker redan nu utnyttja de 
muslimska invandrarnas marginalisering och psykologiska och materiella problem för 
sina syften.45 
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Texten hade ett tydligt och klart syfte, nämligen att påvisa en positiv bild av Turkiet vilket skulle 
influera läsarnas uppfattning och indirekt underlätta för ett eventuellt Turkiskt medlemskap i 
unionen. Ett av huvudargumenten till att Turkiet förtjänade ett medlemskap var enligt författaren 
att man hade anpassat sig till den sekulariserade världen samt att man skulle passa väl in i Europa. 
Ett varningens finger höjdes dock samtidigt då författaren påpekade vad ett nekande av 
medlemskap till Turkiet skulle kunna betyda. Nodalpunkten Turkiet sammankopplades med 
momenten strävar, genomgått, fungerande marknadsekonomi, avståndstagande från ideologiska 
frälsningsläror, demokrati och rättstat. 
 
Sammanfattningsvis kunde jag följa ett spår bland debattartiklarna där debattörerna var 
överraskande ense medan någon reell opposition inte förs fram, nodalpunkterna 
sammankopplades med andra ord i de flesta fall med liknande moment. Argumentationen fördes 
för det mesta ur ett objektivt förhållningssätt men då och då intog skribenterna en mer subjektiv 
och känslomässig sida vilket troligtvis är mer vanligt förekommande i mitt empiriska material än 
vid reguljär diskussionstext. 
  

Reportage 
Under denna genre har reportage samt texter som till uppbyggnad och form liknar dessa 
analyserats. Reportage kan sägas utgöra texter där författare med hjälp av bakgrundsfakta och 
förförståelser framför bilder kring olika företeelser, ting eller levnadsöden. Till utformningen är 
reportage ofta längre och mer reflekterande än vanliga nyhetsartiklar. Många av texterna i den 
genren är också influerade av men inte nödvändigtvis sammankopplade med nyhetsgenren. Precis 
som i fallet med debattext finns det innehållsmässigt inga givna premisser eller mallar kring vad 
reportage kan handla om. Hur och vad skribenter väljer att göra reportage om är med andra ord i 
mångt och mycket upp till dem själva att bestämma. Med bakgrund av dessa fria tyglar gällande 
utformning och innehåll av text valde jag i denna genre likt den ovan att lägga vikt vid och 
analysera vad skribenterna har valt att skriva dessa om. 
 
Det fanns ett visst spektrum gällande innehåll bland texterna i denna genre. Detta spektrum 
kunde röra sig om allt ifrån ett synliggörande av en ökande rasism mot muslimer till upplysningar 
om kulturella företeelser av olika former. Huvudsakligen fanns det dock två inriktningar som man 
kunde placera in texterna under, de som berörde extremism och de som berörde den ”vardagliga” 
religionen islam och de ”vardagliga” muslimerna. Den tveklöst mest framträdande andelen av 
texterna var de som kunde placeras in i den sista inriktningen, vilket får sägas utgöra en motpol 
till nyhetstexter där det motsatta förhållandet rådde. Dessa texter kan även anses fungera som en 
viss motpol till nyhetstext i fråga om hur begrepp som rör sig inom den ”muslimska” sfären och 
”muslimer” definieras. Medan texterna i nyhetsgenren framhöll attribut som annorlundahet och 
radikalism i sin rapportering om islam och ”muslimer” så framhåller istället texterna i denna 
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genre attribut som vanlighet, välvilja och så vidare, samtidigt som en offerroll framhålls istället för 
angriparroll.  
 
Genren är uppdelad i två separata kategorier som är baserade på inriktningarna som finns 
beskrivna ovan. I var och en av dessa kategorier kommer jag mera utförligt beskriva för mina 
tankegångar. En poängtering bör dock göras i att det i vissa fall har varit svårt att särskilja 
texterna helt då de går in i varandras områden vilket innebär att texter i undantagsfall fallit under 
ramen för flera områden i denna genre. 
 

En annan bild av orienten 
Under denna kategori valde jag att placera in ”reportage” som belyser den ”vardagliga” religionen 
islam och de ”vardagliga” muslimerna. Till skillnad mot nyhetsgenren där den största 
proportionen av texter handlade om radikal extremism så hamnade den största andelen av 
”reportagen” under denna kategori. Ofta använde sig skribenterna av moment till uppbyggnad av 
texter som är raka motsatser till vad man vanligtvis associerar både begreppen islam om muslim 
med i nyhetsmedia. Kategorin kan alltså i stora drag ses fungera som en slags motvikt till 
nyhetstexter där främst hot, annorlundahet och våldsdåd framhävs. Det fanns företrädesvis tre 
separata typer av texter som kategorin var uppbyggd kring. Denna separation bestod av texter 
som belyste religionen och dess utövare, explicita texter om kulturella företeelser och religiösa 
högtider samt främlingsfientlighet mot ”vardagliga” muslimer som grupp. Kategorin är uppdelad 
efter denna klyvning i mindre underkategorier och nedan följer analyser till var och en av dessa 
baserade på citat tagna ur empirin. 

 

Muslimer och islam  
Det fanns ett par ”reportage” i det empiriska materialet där skribenter i olika samanhang 
porträtterade och lät ”vardagliga” muslimer komma till tals om sin vardag, kultur och religion. 
Gestaltningen på dessa texter brukade för det mesta vara ganska likartad. Individer som på ett 
eller annat sätt funnit ro i eller har positiva upplevelser av sin tro och kultur fick dela med sig av 
dessa medan egna reflektioner och tankar om individen och kring mötet med denna tillades av 
skribenten. Nedan följer ett par exempel på hur sådana texter kunde se ut. 
 
Under sensommaren publicerade Dagens Nyheter en text som handlade om en man som heter Max 
Dahlstrand. Dahlstrand är en helsvensk man som bor i Täby vilket är en förort till Stockholm 
och han hade några år innan texten publicerades valt att konvertera till islam. Under rubriken 
Max från Täby blev muslim stod följande att läsa; 

Max Dahlstrand är född i Täby utanför Stockholm. Där bor han fortfarande kvar med 
sin familj. På en viktig punkt skiljer sig Max från sina grannar – för tolv år sedan 
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konverterade han till islam./…/ han välkomnar mig glatt in i huset/…/ Jag fick låna 
en koranöversättning av honom – och det var som om allt föll på plats. 
Koranverserna grep mig och jag kände att precis vartenda ord betydde något./…/ 
Det var verkligen frustrerande att inte få förklara vad islam betydde för mig. De hade 
en bild av islam som var väldigt annorlunda min./…/ jag klär mig muslimskt för att 
jag vill att andra ska se att jag är muslim. Jag är stolt över att vara det, så jag försöker 
att vara en bra representant för islam.46 

Till att börja med poängterades det noga i reportaget att Dahlstrand var av etnisk svensk 
bakgrund och muslim. Att göra en sammankoppling mellan begreppet islam och etniskt svenska 
individer kan dels fungera för att motverka bilden av islam som främmande samtidigt som en 
ökad uppmärksamhet uppnås. Vidare använde sig skribenten överlag av positiva ordalag kring 
intervjusituationen och intervjuobjektet för att skapa en vision av en han var en trivsam och 
godsint man. Ett exempel på detta var när skribenten skriver att Dahlstrand välkomnar honom 
glatt in i huset. Nodalpunkten Dahlstrand sammankopplades alltså med momenten välkomnar 
och glatt. Dahlstrand påtalade vidare i texten att ”allt föll på plats” när han började studera 
koranen och konverterade till muslim. Att uttrycka sig med att ”allt föll på plats” tyder på att man 
känt sig vilsen innan detta skede inträffade, Dahlstrand var med andra ord inte tillfreds med sin 
västerländska livsstil och kristna religion innan konverteringen ägde rum. Islam har i detta fall för 
honom på rätt väg igen och detta satte på så vis begreppet i positiv bemärkelse. I ett stycke nedan 
berättade Dahlstrand sedan att han hade en del kompisar som tog avstånd från honom på grund 
av att han konverterade till islam. Han förklarade att han kände sig frustrerad över detta och 
menade att dessa kompisar hade en felaktig bild av islam eller som han själv uttryckte sig en 
väldigt annorlunda syn på islam än den han hade. Den kritik han riktade mot sina ”kompisar” kan 
även appliceras på en stor skala av populationen i det västerländska samhället som främst baserar 
sin syn på islam på ensidiga nyhetstexter, kort sagt den ”vardaglige” muslimen skall inte förväxlas 
med den extrema. Som ett klarläggande på slutet tillade Dahlstrand även att han var stolt över att 
vara muslim.  
 
I maj månad fick man i en text från Aftonbladet bekanta sig med en tjej som heter Elin Andersson. 
Andersson hade likt Dahlstrand valt att konvertera till den islamska tron. Under rubriken hon vill 
leva sitt liv bakom slöja stod följande att läsa; 

Elin Andersson konverterade till islam när hon var 23. Jag föll för reglerna. Hon är 
född och uppvuxen bland knätofsar och folkdräkter i Leksand. 27 år senare bär hon 
slöja och heltäckande svarta kläder. Elin Andersson har valt ett muslimskt liv. Och 
visst finns det saker som hon saknar, som simning och musik./…/ Hon tror att det 
vore lättare för henne att leva i ett muslimskt land eftersom hon då skulle slippa 
försvara sin tro/…/- hedersmord är ingenting som föreskrivs av islam utan har 
skapats av folket./…/ Elin vill gärna flytta till ett land där samhället styrs av 
sharialagar, dvs muslimska lagar. Det innebär bland annat att otrohet ska straffas med 
döden genom stening och att tjuvar får sina händer avhuggna.47 

                                                 
46 Max från Täby blev muslim, Dagens Nyheter, 080322 kl.12.00 
47 Hon vill leva sitt liv bakom slöja, Aftonbladet, 080324 kl.12.00 
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Likt texten innan så var man i denna text noga med att framhålla att personen som är i fokus var 
av svensk etnisk bakgrund och hade ett svenskklingande namn, man tydliggjorde också detta 
faktum extra noga genom att skriva att denne var uppvuxen bland folkdräkter och knätofsar i 
Dalarna. På samma sätt som i fallet med Dahlstrand framhölls också Anderssons fria vilja till att 
välja den muslimska livsstilen, redan i rubriksättningen lyftes detta faktum fram. Andersson 
beskrev vidare sin tid innan hon konverterade som kaotisk medan övergången ledde till att bringa 
ordning i detta kaos. Formuleringen visst finns det saker hon saknar tyder på att hon överlag är 
positivt inställd till sin kulturella och religiösa konvertering och trivs med det liv hon lever. Precis 
som Dahlstrand berättar Andersson att hon fann det svårt att bo i Sverige på grund av att många 
hade fördomar mot hennes nyfunna religion, hon hade till och med övervägt tanken att flytta till 
ett muslimskt land där man förordnade sharialagar för att slippa dessa fördomar. Ett intressant 
stycke i texten kom på slutklämmen när skribenten lät Andersson komma till tals om 
hedersrelaterat våld som finns inom många muslimska länder. Andersson valde då att bemöta 
detta genom att hänvisa till en särskildring mellan kultur och religion. Då begreppet 
hedersrelaterat våld för de flesta innehar en negativ innebörd gynnas begreppet islam genom att 
särkopplas från detta. Likheterna mellan denna text och den som analyserades var slående. 
”Reportageobjekten” gav sina odelat positiva syner på islam samtidigt som en betoning gjordes i 
hur svårt det är att leva som muslim i Sverige.  
  
Den tredje texten som analyserades i denna underkategori handlade om en man från Landskrona 
som hette Joakim Olofsson. Precis som i fallen ovan så var Olofsson av svensk etnisk bakgrund 
och har konverterat till islam. Under rubriken jag har blivit mer harmonisk skrev man följande i 
Svenska Dagbladet; 

Många kristna slutar vara religiösa när kyrkobesöket är över. Muslimer lever med 
religionen i vardagen. För Joakim Olofsson i Landskrona var det ett tungt skäl när han 
bestämde sig för att konvertera från kristendomen till islam./…/ Islams 
kontroversiella kvinnosyn är ett ämne det inte går att komma ifrån och som Joakim 
Olofsson inte är rädd för att tala om. – Många tolkar in saker i koranen som jag inte 
kan se och aldrig skulle kunna stå för./…/ Han säger att många av de muslimer han 
möter i moskén känner sig orättvist associerade med terrordåd som inte är 
accepterade inom islam. – Problemet med svenskar som vill dö som så kallade heliga 
krigare handlar om individers utanförskap snarare än om religion.48 

Till skillnad mot texterna ovan tydliggjordes Olofssons etniska ursprung enbart genom ett kort 
konstaterade. Det väsentliga som framhölls var istället att Olofsson hade blivit mer harmonisk i 
sin nya religion islam än i hans förra, det vill säga kristendomen. Som ett tungt skäl till att han 
valde att byta religion valde han att ge sin subjektiva uppfattning om att kristna till skillnad från 
muslimer slutade att vara religiösa efter kyrkobesöket. Islam hade även i detta fall blivit en 
räddande väg från den vilsenhet som personen i fråga hade känt i det västerländska samhället och 
den kristna tron. Nodalpunkten Olofsson sammankopplades med momentet harmonisk. Texten 

                                                 
48 Jag har blivit mer harmonisk, Svenska Dagbladet, 080414 kl.20.00 
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följde i stora drag mönstret från de ovanstående två, Joakim redogjorde för sitt val av religion och 
framhöll dess positiva aspekter samtidigt som eventuella fördomar bemöttes. 
  
Sammanfattningsvis kunde jag i denna underkategori finna ganska så tydliga mönster kring hur 
man valde att bygga upp texterna. Det mest iögonfallande och återkommande fenomenet var att 
man ofta använde sig av personer av etnisk svensk bakgrund med svenskklingande namn. Då 
begreppet islam för många inte vanligtvis förknippas med personer av svensk etnisk bakgrund 
kan en sammankopplig mellan dessa tänkas leda till ett ökat intresse för texterna samt motverka 
bilden av islam som främmande. Man använde sig vidare uteslutande av personer som med 
positiva ordalag fick komma till tals om sin religion och kultur. ”Muslimer” framställdes inte som 
en anonym massa, utan som personer med bakgrund, namn och ansikten. Kontrasten mellan hur 
”muslimer” och islam framställdes i denna underkategori och i nyhetsmedia blev med andra ord 
väldigt stor, man skulle kunna säga att ett totalt motsatsförhållande rådde. 
 

Högtider, seder och bedrifter 
I denna underkategori har jag analyserat texter som belyser religiösa islamska högtider, seder samt 
bedrifter vilket utförts av ”vardagliga” muslimer. Precis som i fallet med den förra underkategorin 
så var utformningen av dessa texter relativt likartad. Individer som på ett eller annat sätt kunde 
framställa sig själv genom en bedrift, muslimska högtider eller seder på ett positivt vis fick 
komma till tals medan egna reflektioner och tankar tillades av skribenten. Nedan följer ett par 
exempel som påvisar hur texter som tillhör denna underkategori kan vara uppbyggda. 
 
I oktober månad publicerade Dagens Nyheter en text där man fick följa de två muslimska fickorna 
Sara El Sayed och Amine Daler under en dag i skolan då ramadan rådde. Texten gick under 
rubriken tuffa skoldagar under ramadan. Nedan följer ett citat baserat på ett axplock från det som 
stod skrivet i texten; 

Sara fastar den här dagen. Hon steg upp halv fem, före soluppgången, och åt dadlar, 
en smörgås och vatten och somnade om fram till klockan sju./…/ När fröken 
berättar vad det blir till lunch vill hon helst hålla för öronen, ångkokt lax, hennes 
älsklingsrätt. Men hon håller ut, fem i halv åtta på kvällen, när solen försvunnit tänker 
hon bryta fastan och äta mamma Eminas mat./…/Dialogen handlar om mat, om 
restaurangbesök. Kanske tycker Sara det är jobbigt att bli påmind om sin hunger.49   

Till att börja med var det noterbart att publicerandet av denna text skedde under samma period 
då ramadan firades. Att publicerandet skedde i samklang med firandet var naturligtvis ingen 
slump utan i förväg beräknat i ett syfte att dra nytta av den ökade fokuseringen. Det 
grundläggande syftet med texten var också att öka förståelsen för denna högtid. Det fanns två 
huvudteman som hela reportaget var uppbyggt kring. Dessa teman bestod av framhållandet av 

                                                 
49 Tuffa skoldagar under ramadan, Dagens Nyheter, 080324 kl.17.00 
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flitighet och ansvarstagande, dels framhölls flickornas tapperhet gällande viljan i att motstå mat 
och dels framhålls deras flitighet i agerandet att motstå mat. Ideligt gjordes antydningar om att 
flickorna blev påminda om mat samt att de tvingades vara starka för att klara sig igenom dagen. 
Nodalpunkterna Sara och Amine blev sammankopplade med momenten påmind om hunger och 
håller ut.  
 
I maj månad publicerade Dagens Nyheter ett reportage som handlade om svårigheten för troende 
muslimer att kunna ta lån i Sverige på grund av en islamsk regel som förbjuder ränta. 
Huvudpersonerna i reportaget var Hassan Mohktari och Rachid Amin som båda hade bott i 
Sverige sedan slutat av sjuttiotalet. Här kommer ett axplock från vad som stod i texten; 

Hassan Mokhtari och Rachid Amin är två muslimer som försöker följa islams regler 
och undvika systemet med räntor. De har insett att det är väldigt svårt och att de 
måste kompromissa – men de försöker så lång det är möjligt att leva på ett muslimsk 
sätt. Nej, man ska inte handla på kredit. Har man pengar så köper man, har man inte 
pengar så gör man det inte. Enda gången som Hassan Mokhtari lånat en större summa 
pengar var 1978. Med hjälp av en vän som arbetade på en bank tog han ett lån som 
var räntefritt de tre första månaderna. Rachid Amin har hittat en ”islamisk” lösning 
när pengarna inte räcker till. Han använder ett kreditkort som ger honom möjlighet att 
låna räntefritt. De hoppas för sina barns skull att en islamisk bank ska etableras i 
Sverige inom en snar framtid. Barnen är födda och utbildade i Sverige. De är troende 
muslimer och kommer att vilja ta islamiska lån när de ska bilda familj och köpa hus.50 

Texten tjänade i grund och botten samma syfte som det ovan, det vill säga att informera läsaren 
om den muslimska livsstilen. Precis som i föregående fall framhölls även i denna text svårigheten 
av att leva som muslim i dagens svenska samhälle. Hassan och Rachid beskrevs likt Sara och 
Amine som flitiga, just i detta fall för sina strävanden att aldrig köpa saker på kredit trots det är 
svårt. Även om Hassan en gång faktiskt tog ett lån framhöll han sin ståndpunk att har man inte 
pengar så ska man inte köpa. För sina barns skull hoppades både Hassan och Rachid vidare att 
det svenska samhället skulle bli bättre anpassat till den muslimska kulturen och religionen i 
framtiden. 
  
I Aftonbladet publicerades en text på hösten som handlar om en kvinna som heter Shatila Salami. 
Shatila var intressant att göra reportage kring därför att hon bar slöja och precis hade avslutat en 
militärutbildning. Extra speciellt blev det i detta fall då Shatila kom att vara den första kvinnan i 
Sverige att avsluta en militärutbildning med slöja. Här kommer några rader citerade från texten; 

– En tjej med huvudduk i försvaret måste ha självförtroende, säger hon./…/ Shatila 
Salami från Malmö berättar i Värnpliktsnytt att det från början var mycket tisslande 
och tasslande i matsalen. – Jag hörde folk som sa: ska hon vara med i min grupp 
hoppar jag av. Men jag struntade i det, även om jag kokade inombords. – Visst har det 
varit jobbigt, men jag kan inte klaga. Det är jag själv som valt det, säger hon till 
tidningen.51 

                                                 
50 Hassan handlar inte på kredit, Dagens Nyheter, 080326 kl.18.30 
51 Flygsoldat med rätt att bära sjal, Aftonbladet, 080324 kl.19.00 
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Likt både texterna ovan så förmedlade denna text en bild av att man måste vara stark mentalt 
som muslim för att klara samhällets alla utmaningar. I den första texten i denna underkategori 
rapporterades det om flickorna Sara och Amine som tvingas gå i skolan trots att de fastade och i 
detta fall är det Shatila som tvingades övervinna och bemöta fördomar mot hennes slöja inom det 
svenska försvaret. Nodalpunkten Shatila sammankopplades med momenten måste ha 
självförtroende och kokade inombords. 
  
Till skillnad mot den föregående underkategorin använde man sig i denna inte i samma 
omfattning av personer med svensk etnisk bakgrund eller av svenskklingande namn. En egen 
fundering kring varför detta motsatsförhållande rådde mellan de både underkategorierna är att en 
sammankoppling i dessa senare fall inte skulle te sig lika kraftfulla då utövandet av islam inte var 
det primära som fokuserades. Uppbyggnaden av text och ordval tedde sig dock även i denna 
underkategori som relativ likartat. Ekvivalenskedjorna av momenten bidrog till att skapa en bild 
av nodalpunkterna som målinriktade och flitiga trots de ständiga fördomarna och svårigheterna 
som de ställdes inför. Islam och muslim blev återigen i denna genre porträtterat som någonting 
”vardagligt” och inte främmande som i nyhetstext.   
 

Offerrollen 
I denna underkategori har jag placerat text som explicit och odelat verkade för att synliggöra 
ökande fientligheter och trakasserier mot ”vardagliga” muslimer i västvälden. I mångt och mycket 
liknade uppbyggnaden av text i denna underkategori de innan. Individer som uppenbart blivit 
eller känt sig kränkta på grund av sin tro fick komma till tals medan egna reflektioner och tankar 
tillades av skribenten. Likt fallet med nyhetstexter nyttjades generaliserande, förenklande och 
förstärkande ordalag i denna underkategori. Nedan kommer jag i tre exempel påvisa hur texter 
som är placerade i denna underkategori kunde vara uppbyggda. 
 
Den första texten som jag valde att kolla lite närmare på handlade om en man som sades vara ett 
offer för ”terrorkriget”. Begreppet terrorkriget var i detta fall synonymt med kriget mot 
terrorismen som författaren menar drabbade ”vardagliga” muslimer. Reportaget var publicerat i 
Aftonbladet och gick under rubriken Mannen utan liv. Här kommer några rader citerade från 
innehållet;  

Inte förhörd, inte dömd – men ändå helt utan rättigheter i Sverige i dag. Ira Mallik 
möter Mohamed Alghbouri, ett offer för terroristjakten./…/ Först pekar han på 
bilden där han valts till årets tränare i Bosnien och poserar bredvid en höjdare från 
Svenska kampsportsförbundet. Sedan på bilden där han står bland de döda minkarna 
Mohamed Alghbouri är en säkerhetsrisk, enligt Säpo. Därför har han fortfarande inte 
fått något beslut om sin framtid trots att det har gått fem och ett halvt år sedan flykten 
till Sverige 2001/…/ Så tänk om Mohamed var en av dem? Ja, tänk om. Ingen rök 
utan eld. Ingen terrorstämpel utan lite terrorism, eller? Ingen av dem vars namn vi 
hört nämnas i samband med terrorism i Sverige de senaste åren – Ahmed Agiza, 
Muhamed Alzery. Mehdi Ghezali, Hassan Asad eller Ahmed Yusuf – har åtalats för 
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terrorism eller bevistats vara hot mot riket. I stället har de fått sina liv förstörda av 
kriget mot terrorismen. Ändå lämnar hetsen kring de terrormisstänkta efter sig en idé 
om att terrorismen är ett levande och verkligt hot mot oss alla.52 

Om man börjar med att syna rubriksättningen lite närmre får den till viss del ses som förenklad. 
Visserligen stämde det att mannen i fråga hade fått vissa restriktioner i sin vardag men sitt liv 
hade han kvar. Skribenten intog ett partiskt och relativt okritiskt förhållningssätt till Mohameds 
utsaga. Till skillnad mot den ”vanlige” terroristen som man läser om i nyhetsartiklarna låter man i 
denna text personifiera Mohamed. Den personifiering man gjorde av Mohamed där bland annat 
hans fotbollskarriär i Bosnien samt tid på en minkfabrik yppas ledde till att han framstod som en 
”vardaglig” person då dessa ting inte vanligtvis associerar till terrorism. Nodalpunkten Mohamed 
sammankopplades med momenten offer och utan rättigheter. Säkerhetspolisen och indirekt det 
svenska samhället målades ut som ansvariga för situationen. 
  
Ett ytterligare fall som föll innanför ramen av denna underkategori handlade om en kvinna som 
nekades att åka med en kommunal buss på grund av hennes heltäckande slöja. Reportaget var 
utkommet i april och gick under rubriken Tvingades av bussen på grund av slöja. Här följer några rader 
från reportaget; 

Leonora: jag kände mig kränkt, alla tittade på mig. Leonora, 22, tvingades av bussen. 
Anledningen: hon bar en niqab – en heltäckande slöja. – Jag vägrade och åkte med 
bussen i alla fall, berättar Leonora, som polisanmält händelsen. –Du ska ut, sa han argt 
och pekade på mig, berättar hon./…/Tvungen att identifiera sig. – Jag frågade varför, 
och då sa han att det var för at jag går klädd som jag gör, att han inte kunde identifiera 
mig. Men mitt busskort är ju opersonligt.53 

Rubriksättningen kan även i detta fall anses innehålla ett visst mått av förenkling. Om man läste 
vidare i texten efter rubriksättningen så framgick det att busschauffören hävdat att han inte 
tvingade av Leonora från bussen på grund av hennes heltäckande slöja utan på grund av att han 
inte kunde identifiera henne. I texten tog författaren relativt ensidigt utgångspunk i Leonoras 
minnesbild av händelsen. Några egna värderingar eller reflektioner kring händelsen tillades dock 
inte av skribenten. Nodalpunkten busschaufför sammankopplades med momenten argt och 
tvinga. Nodalpunkten Leonora blir sammankopplad med momentet kränkt. 
     
Den sista texten som jag analyserade i denna underkategori centrerade fokus på två resenärer som 
nekades platser på en flight mellan Göteborg och Saudiarabien. Texten var tvådelad där den ena 
halvan inriktades på den aktuella kränkningen och den andra på efterspelet. Under rubriken 
Ryanair vägrar betala flygresa kunde man läsa följande i Aftonbladet; 

Jamila Asibas fyraårige son fick inte följa med Rynair-planet för att han krånglade. – 
familjen fick inte flyga, sonen grät, kaptenen vägrade att låta dem åka med. Men 
flygbolaget vill inte ersätta familjen för resan som kostar 44 000 kronor. 
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, utreder om Jamila Asiba 
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diskriminerades när hennes lille son förbjöds gå ombord på Ryanair-planet till 
Frankfurt för vidare färd till Saudiarabien/…/vår kapten agerade på rekommendation 
av polis och säkerhetspersonal. Vår besättning har som prio ett att bibehålla 
säkerheten ombord, Säger Wilhelm Hamilton, nordeuropachef på Ryanair. Jamila 
Asiba blev chockad när sonen nekades gå ombord och upplevde att det hela 
egentligen berodde på att hon var muslim.54 

Den här texten var lite speciell på så sätt att det fanns fyra nodalpunkter som handlingen kretsade 
kring, nämligen kaptenen, Ryanair, pojken och mamman. Likt texterna innan så framhölls explicit 
den kränktes minnesbild av händelsen. Piloten förblev likt ”muslimen” i nyhetstext en mystisk 
avpersonifierad person. Piloten blev sammankopplad med momentet vägrade och ordet vägra ges 
en innebörd av motvilja till samarbete. Pojken sammankopplades med momenten krånglade och 
grät. Jamila blev sammankopplad med momentet chockad. 
  
Sammanfattningsvis för den här underkategorin kunde jag således följa ett mönster där man tog 
utgångspunkt i ”offrens” minnesbilder och tolkningar rörande händelser som kan betraktas som 
trakasserier och rasism. För att spä på händelser och få dem att framstå som värre än de 
egentligen var nyttjades svaga drag av generalisering, förstärkning och förenkling. På samma sätt 
som i nyhetstextdelen fyller dessa drag ett syfte i att väcka intresse. De utpekade förövarna 
framställdes övervägande ofta likt ”muslimer” i nyhetsartiklar i fråga om deras identitet som 
mystiska, arga och avpersonifierade individer.  
 

En annan bild av extremisten 
Under denna kategori har jag valt att analysera texter som belyste om islamsk extremism. Det 
fanns som tidigare nämnt proportionerligt få antal texter som faller under denna kategori i en 
jämförelse med den innan. I många av dessa reportage fick man till skillnad från nyhetsartiklar 
lära känna individerna bakom benämningarna extremist och terrorist. Oftast använde sig 
skribenterna av moment till uppbyggnad som är raka motsatser till vad man vanligtvis associerar 
begreppet terrorist med i nyhetsmedian.  Kategorin kan således ses fungera som en motbild till de 
proportionerligt andel större texter som fanns spunna kring begreppet terrorist i nyhetstextdelen. 
Innehållsmässigt centrerades inte texterna kring några speciella områden. Ett återkommande 
resonemang tycktes dock vara att utanförskap bland vardagliga ”muslimer” leder till extremism 
och terrorism. Det talades även om lättheten för ”vardagliga” muslimer ska välja en extrem väg, 
även de man minst anade skulle kunna falla in i denna destruktiva cirkel. Nedan följer tre texter 
som jag analyserat närmare.  
 
Den första texten som jag analyserade handlade om den ökande extremismen bland infödda 
svenska muslimer. Upprinnelsen till att man valde att göra detta reportage hade sin bakgrund i en 
dokumentärfilm som behandlade samma ämne. Det fanns ett tvådelat budskap med texten, 
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nämligen att till synes vanliga svenskar väljer att offra sig för religionen och att utanförskap leder 
till extremism. Här följer några rader tagna från texten; 

Den 17 december 1999 fullbordade svenske Hassan, 24 år och uppvuxen i Kvänum 
på Varaslätten, sin livsgärning. En prickskytt träffade honom med en kula i huvudet 
där han stod i en skyttegrav i Tjetjenien, och enligt de närvarande jihadkrigarna föll 
Hassan på knä som i en sista bön till Allah innan han blev martyr. Hemma i Sverige 
lämnade han en gravid hustru efter sig. Ett liknande öde mötte svenske Mikael, född 
och uppvuxen på gränsen mellan Östermalm och Norrmalm. Mikael uppfyllde sin 
dröm – under namnet Abu Musab – i det heliga kriget i Bosnien något år tidigare, och 
lär ha varit Sveriges första egenproducerade martyr/…/filmen presenterar tydligt de 
gemensamma nämnarna för denna första generations svenska heliga krigare. De skiljer 
sig inte från de faktorer som ofta finns i bakgrunden för andra som ställer sig utanför 
samhället. Socialt utsatta miljöer, osäkra hem- förhållanden, småbrott och strulighet i 
tonåren/…/Frågan är snarast hur nästa generation martyrer kommer att se ut. Filmen 
ger en ledtråd. I en moské i Helsingborg får man se den unge och karismatiske 
svenske predikanten Anas Khalifa hålla i en perverterad variant av kyrkans 
barntimmar. Han förklarar inför tindrande barnaögon att paradiset har hundra 
särskilda nivåer bara för dem som blir martyrer och offrar sitt liv i strid för sin 
religon.55 

I de två första exemplen av individer som offrat sig för religionen framhöll skribenten dessas 
svenska födslar och uppväxttider. Kontrasten mellan att offra sig för islam i Tjetjenien framför 
det trygga hemmet i Sverige återges som stor. För att ytterligare understryka denna kontrast 
tillades en rad där den ena personens efterlämnade och gravida hustru nämndes. Att offra sig för 
islam är således någonting viktigt och stort för dessa individer till och med så stort att man valde 
det framför tryggheter och familjen i det ”lugna” Sverige. Bakgrunden till att dessa individer valde 
att bli extremister är enligt skribenten som hänvisar till filmen ett utanförskap som finns i 
samhället. Enligt denna logik är det således indirekt det svenska samhällets oförmåga att integrera 
”vardagliga” muslimer som leder till extremism. Som en avslutning på reportaget framförde 
skribenten sina farhågor inför kommande år, vilket denne förespår bli värre om samhället inte 
lyckas med integrationen. 
  
I april utkom en text där man fick följa historien om en man som har gått från att ha varit en 
”playboy” till islamist. Mannens mamma fick uttala sig i texten om sin sons öde samtidigt som 
skribenten tillade egna reflektionen och kommentarer. Kärnan till den hastiga förändringen påstås 
vara en fängelsevistelse i Sverige som sonen tilldömdes på grund av narkotikasmuggling. Under 
sin tid som radikal muslim menas sonen ha startat ett träningsläger för terrorister i USA. Här 
följer några korta rader från reportaget; 

Han var en playboy som gillade motorcyklar och vackra kvinnor.  
Men tiden i det svenska fängelset fick honom att lämna lyxlivet i Beirut och på 
Stureplan för studier i islam. Nu kan Usama Kassir, 41, utlämnas till USA misstänkt 
för terrorism/…/ - USA anklagar honom för terrorism men min pojke är inte 
terrorist. Titta på de här bilderna från nattklubben, en fanatiker går inte ut och roar 
sig, säger hon och visar bilder ur ett fotoalbum. Ahlam Othman ler inte. Hon har varit 

                                                 
55 Svenskarna som vill dö för islam, Svenska Dagbladet, 080328 kl.15.00 



 31

deprimerad, sjuk och förtvivlad, sedan 11 december, 2005. Den morgonen åkte hon 
ensam i sin Hyundai XG till Beiruts flygplats för att hämta Usama Kassir som var på 
väg från Sverige till Libanon. - Han var en riktig playboy, tjejerna sprang som 
galningar efter honom. Min son brukade festa, dricka och leva som många libaneser 
gör, säger Ahlam Othman/…/Ahlam Othman säger att hennes son är en radikal 
muslim. – Men inte terrorist, det finns inga bevis mot honom, bra tomma ord, säger 
hon och lyfter en guldfärgad kaffekopp från bordet.56 

Det primära som man ville framhäva med texten var den radikala förändringen i att ha gått från 
”playboy” till terrorist. Usamas påstådda gillande av motorcyklar och vackra kvinnor ställs i 
kontrast till vad radikala muslimer och terrorister kan tänkas ha för intressen. För att ytterligare 
understryka paradoxen i att utmåla Usama som terrorist menar hans mamma att han brukade leva 
som vanliga libaneser gör. Nodalpunkten Usama sammankopplades med momenten vackra 
kvinnor, motorcyklar, playboy. Nodalpunkten Ahlam sammankopplades med momenten 
deprimerad, sjuk och förtvivlad. Skribenten tillade inga egna värderingar bakom förvandlingen 
utan lät odelat Ahlam ge sin sida av historien. Huruvida Usama är att betrakta som en terrorist 
eller inte blir således en flytande signifikans där de amerikanska myndigheternas ord ställdes mot 
Ahlams. Som en slutgiltig replik tillade Ahlam att det inte finns några bevis mot Usama. 
  
Avslutningsvis analyserades en text som handlade om en grupp kristna sydkoreaner som blev 
kidnappade av talibaner i Afghanistan några år innan denna text skrevs. I detta fall tog man 
utgångspunkt i den sydkoreanska gisslans berättelse av händelsen och islamisten gestaltades 
återigen som avpersonifierad och mystisk. Texten gick under rubriken De slog oss med gevär och 
trädgrenar. Här följer några rader från denna; 

Sydkoreanska gisslas berättar om skräckdygnen. Konvertera till islam eller dö. – de sa 
att de skulle rädda oss om vi trodde på islam, sa gisslan Yu Jung-hwa på en 
presskonferens från rehabiliteringscentret i Sydkorea. – de spakade oss och slog oss 
med gevär och trädgrenar. Ibland riktade de bajonettförsedda gevär mot våra nackar, 
sa Je Chang-hee. – En del talibaner var vänliga när de frågade om våra namn och gav 
oss afghanska namn. De lekte med mobiltelefoner och senare tilläts jag ringa till 
Sydkorea för att prata med min man, sa Suh Myung-hwa, 29.57 

Till att börja med framträdde ett stark vi och dem tänkande i texten och rubriksättningen, vilket 
särskiljer den från de flesta andra texter som jag har analyserat. Utgångspunkten för texten 
utgjordes således av den sydkoreanska gisslan medan talibanerna framställdes på ett tydligt sätt 
som de andra. Ordet skräckdygn användes av författaren för att tydliggöra att det inte rörde sig om 
vanliga dygn. Att använda sig av ordet skräckdygn kan förövrigt vara ett sätt att ökat intresset för 
artikeln då ordet skräck påvisar en hög dramatik. Nodalpunkten sydkoreanska gisslan blev 
sammankopplat med momentet berättar om skräckdygn. Talibanerna blev sammankopplad med 
momenten sparkar, slag, riktade gevär, vänliga, lekte, tillät att ringa. Ett intressant faktum är att 
man i en del av texten valde att prata om talibanerna som vänliga, en till viss del tvådelad bild av 
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dessa uppstår då dessa dels hotade och slog gisslan med grenar samtidigt som de var snälla, lekte 
och gav gisslan afghanska namn. 
 
Denna kategori tycks vara mera variationsrik än den innan både när det kom till hur och vad det 
skrevs texter om. Till skillnad mot kategorin innan fanns det alltså inte något klart mönster som 
går att följa gällande uppbyggnaden texter. Som i fallet med kategorin innan så tog skribenterna 
stark utgångspunkt i ena partens sida när det kommer till redogörelser för olika händelser. Det 
fanns texter där islamister framställs både i personifierande och opersonifierande drag och det 
fanns texter där islamister både framställs som offer och förövare. Två återkommande 
resonemang som många skribenter tycktes falla tillbaka på är dock att utanförskap leder till 
extremism samt att det är lätt att lockas in i dessa kretsar. Det framstår också som om det är 
väldigt svårt att förutsäga vem som kan tänkas bli extremist. 

 

Vi och ”de andra”  
Det fanns inget utstakat eller definierat vi och de tänkande bland texterna generellt sett och om 
det mot all förmodan fanns några texter som avvek från detta mönster så utgjorde dessa en klar 
minoritet. Ett indirekt vi och de andra förhållande utkristalliserade sig dock ganska omgående när 
jag studerade nyhetstext. Detta förhållande gav sig till känna genom att skribenterna tog 
utgångspunkt i ett västerländskt perspektiv där islam och muslimer ofta representerades av en 
anonym massa. Det fanns även texter i debatt och reportagegenrerna som innehöll ett indirekt vi 
och dem förhållande men inte i samma utsträckning som i nyhetsgenren.  
 

Skillnader mellan tidningarna  
När analysen av empirin påbörjades hade jag en vag föreställning om att denna skulle vara ganska 
så monoton och stereotyp, denna föreställning kom också till viss del att stämma överens med 
hur analysen skulle te sig. Rent nyhetsmässigt fanns det ytterst små särskillnader mellan kvälls- 
och morgonpressen. Morgonpressen rapporterade antalsmässigt kring flera händelser medan 
kvällspressen hade en tendens att ”haka på” och på ett mera intensivt sätt rapportera kring större 
händelser. En egen fundering kring varför detta förhållande rådde är att kvällspressen i större 
utsträckning är morgonpressen är beroende av lösnummerförsäljning och att inrikta 
rapporteringen kring större händelser gynnar försäljningen. När det kommer till utformandet av 
nyhetstexterna så använde sig kvällspressen i högre grad än morgonpressen av förstorande, 
förenklande och generaliserande textsättningar. Även i detta avseende tror jag att försäljning 
spelade en roll då dessa textsättningar kan användas till att göra nyheter mera 
uppseendeväckande. Medieforskaren Jesper Falkheimer bekräftar i sin bok Medier och konsumtion 
att det traditionell sett funnits skillnader mellan morgon och kvällspressen på grund av att den 
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senare finansierats att lösnummerförsäljning.58 När det kom till debattext så fanns det inga större 
särskiljaktigheter mellan tidningarna heller. Debattörerna höll för det mesta med varandra och 
debatterade på ett liknande sätt och någon reell opposition till detta existerade inte. Expressen är 
den tidning som stack ut mestadels från de andra tidningarna gällande debattgenren, i en 
debattartikel framförde till exempel dess medarbetare Dilsa Demirbag-Steen direkt kritik mot 
religionen islam och dess kvinnosyn, det skall dock påpekas att denna artikel publicerades innan 
den stora debatten om Lars Vilks Muhammedkarikatyrer tog sin början. Denna artikel stod ut på 
så sätt att det var den enda texten där direkt kritik riktades mot religionen islam. Aftonbladet 
publicerade en artikel i samband med Vilks Muhammedkarikatyrer som till viss del också den 
kunde betraktas som unik då den på ett implicit sätt tog ställning för dessa. Reportagedelen var 
också den att betrakta som likartad, till och med mera likartad än de övriga genrerna. Reportagen 
gjordes i stort sätt om samma saker och på samma sätt och några direkta särskillnader gick inte 
att uttyda. 
 

Diskussion 
Trots att den radikala delen av islam bara kan sägas ha förankring i en bråkdel av den muslimska 
populationen så är denna del som i mångas ögon blivit synonym med religionen och 
människorna. En del av alstringen till denna synonym kan ha sitt ursprung i den ensidiga 
nyhetsrapportering som de senaste åren präglad denna sfär. Edward Said vidhåller detta faktum 
och skriver i sin bok Orientalism att när araben/muslimen får mycket uppmärksamhet i dagsläget 
så är det i framför allt i form av negativ uppmärksamhet, till exempel gentemot hot mot 
västvärlden.59 Rent nyhetsmässigt fyller inte de sekulariserade muslimerna samma värde som de 
militanta i dagens västerländska samhälle, vilket innebär att de inte har samma möjligheter till 
representation. Eftersom nyhetstext utgör en majoritet av texterna i media försvinner således den 
stora skalan av vänliga och icke krigförande muslimer i bruset av de mera extrema. Bilen av 
”muslimen” som betraktarna får blir ofta således i form av uppretade massor osv. Edward Said 
vidhåller detta fakta och skriver att muslimer alltid förekommer i stort antal i nyhetsinslag och 
nyhetsbilder; 

Ingen individualitet, inga personliga egenskaper och ingen personlig bakgrund. De 
flesta av bilderna föreställer uppretade folkmassor och elände eller irrationella (och 
därför hopplöst excentriska) gester. Bakom alla dessa bilder döljer sig hotet om jihad. 
Slutsats: en skräck för att muslimerna (eller araberna) tänker erövra världen.60 

 
En allmän och genomgående uppfattning som jag har fått då jag analyserat materialet består i att 
de utpräglade muslimerna sällan får utrymme i ”vardagliga” sammanhang, när de väl får utrymme 
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så har det med frågor om islam att göra. Klassificeringen som muslim framstår därav ofta som 
den enda och överskuggande identiteten. När en kristen västerlänning porträtteras i media så 
framstår däremot dennes identitet som kristen som en av flera identiteter. Summan av detta 
förhållande blir således att personer som innehar en muslimsk identitet inte framstår som lika 
komplexa som personer av västerländsk och kristen identitet. Även fast det troligtvis inte fanns 
någon baktanke med detta fenomen kan det indirekt ses fungera som ett maktförhållande med 
postkoloniala influenser, då den kristne västerländske identiteten förhöjs medan den muslimska 
förenklas vilket rättfärdigar en västerländsk hegemoni. Några utpräglade postkoloniala 
tankegångar eller maktförhållande likt de som fanns beskrivna i teoridelen kan jag dock inte påstå 
existerade i det empiriska materialet. 
 
En av de diskurser som postkolonial teori byggs upp kring är den orientaliska, denna diskurs har 
enligt Said skapats i syfte att upprätthålla en maktordning och gränsdragning mellan ”vi” och 
”dem” där viet framställs som ekonomiskt, socialt och civilisationistiskt överlägset. De 
egenskaper som kolonisatörerna framställde som karaktäristiska för människor i öst talade 
implicit om hur den västerländska människan var och därför attribuerades muslimer med 
nedsättande och misskrediterande egenskaper.61 Att den orientaliska diskursen i viss mån 
reproduceras i media synliggörs framförallt i min analys kring stycket om nyhetstext där ett 
indirekt ”vi” och ”dem” tänkande uppenbarade sig. Detta förhållningssätt gav sig till känna då 
skribenterna skildrar händelser ur ett västerländskt perspektiv, vilket medför att ”muslimer” får 
inträda rollen som en anonym massa medan islam blir synonymt med det som är annorlunda 
gentemot väst. Spår av denna reproduktion kan också sägas förekomma i den ensidigt negativa 
nyhetsrapportering som präglade den muslimska sfären. Den orientalism som Said ger uttryck för 
tycker jag dock inte gav sig till känna eller reproduceras i empirin, även om svaga drag som 
påminner om denna tidvis kunde förekomma. Det fanns dock ett bruksvärde i att använda sig av 
förstorade, generaliserande och förenklande ordalag kring dessa nyhetshändelser för att skapa en 
ökad uppmärksamhet. Oftast gjordes dock detta i så små nyanser att man vid en första anblick 
inte reflekterade över detta. I min egen analys utmärkte sig fallen med benämningarna av kvinnor 
som tvåbarnsmammor etcetera i detta avseende. Berg vidhåller denna bild och menar att man i 
dagens litteratur har ett värde i att cementera bilden av ”de andra” och som exempel på hur detta 
kan gå till nämner han just genom skildringar av kvinnor och barns upplevelser av manligt 
orientalisk övervåld.62 Det är inget unik i sig att man använder sig av generaliserande, förenklande 
och förstorande ordalag i den tryckta nyhetsmedian, tvärtom tror jag att det till och med sker 
ännu mera frekvent när det kommer till andra ämnen än de jag analyserat. Det unika i 
användandet av dessa ordalag vilket gör att man kan kalla det för en orientlistisk diskurs ligger i 
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hur de används, det vill säga för att indirekt utmåla händelser som berör en hel religion och ett 
helt folk som mera dramatiska än de i själva verket är.  
 
Den stora överraskningen för mig, i detta arbete, gav sig till känna då jag analyserade de både 
genrerna reportage och debattext. Trots att jag hade en viss föraning om att texterna i dessa 
genrer skulle vara relativt likformade gällande innehåll och utformning så förvånades jag över den 
grad av likformighet som återspeglades i dessa. Det tycks med andra ord att finnas vissa ramar för 
hur man kan skriva och uttrycka sig om begreppen islam och muslim och ytterst få texter avviker 
från dessa ramar. I och med att dessa rammar slaviskt återföljs artade sig debatt och 
reportagetexterna en aning stereotypa och förutsägbara samtidigt som det fria ordet hämmades. 
En egen slutsats kring varför utrymmet att uttrycka sig om islam och muslimer är så strikt 
begränsat i debatt och reportagetexterna har sin bakgrund i det imaginära ”kriget” mellan väst 
och öst som utbröt efter terrorattackerna mot World Trade Centre år 2001. Efter dessa attacker 
utmyntade sig en mentalitet i media där det ansågs som vanskligt och politisk inkorrekt att 
uttrycka sig missgynnande om islam och muslimer då detta kunde spä på det imaginära ”kriget” 
och göra den pågående konflikten ännu mera infekterad. Ett lysande exempel på hur denna 
liktydighet kan kväva debatter går exempelvis att finna i fallen om Lars Vilks 
Mohammedkarikatyrer. I samband med publicerandet av dessa karikatyrer stöddes detta i de 
flesta undersökningarna av det svenska folket med en bred marginal, tidningen Fokus lät 
exempelvis göra en undersökning på uppdrag av Temo/Synovate som visade att 62 % av de 
tillfrågade ställde sig positiva till publicerandet av karikatyrerna medan 25 % var negativa, trots 
denna till synes massiva enighet bland folket fanns det endast en text i empirin som på ett implicit 
sätt tog ställning för publicerandet medan en uppsjö av texter tog ställning mot detta.63 I fallet 
med nyhetstext fungerar denna liktydighet och politiska korrekthet som hämmande då ivern att 
distansera de ”vardagliga” muslimerna från de extrema och framhäva dessas godhet till viss del 
fick överhanden och överskuggar övriga ting. 
 

Slutsats 
Det var en tvetydig bild man möts av i empirin gällande begreppen islam och muslim. I 
nyhetsmedian skrevs det under år 2007 inte mindre än femhundra artiklar som sammankopplade 
de båda begreppen med fenomen som våld, hot, död och terrorism samtidigt som en 
övervägande andel av texterna i reportage- och diskussionsform gjorde sammankopplingar med 
fenomen som kan betraktas som raka motsatsen till detta. Kännetecknandet för religionen islam 
samt att vara muslim fick med andra ord utgöras av två ensidiga och extrema motpoler. Rent 
proportionsmässigt utgjorde dock texter från nyhetsgenren en klar majoritet vilket innebar att 
begreppen islam och muslim oftast omskrevs i termer av negativ betydelse 

                                                 
63 Var fjärde svenska vill inskränka yttrandefriheten, Fokus, 080514 kl.20.30 
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Utrymmet för hur man kunde uttrycka sig angående begreppen muslim och islam var sträng 
begränsat och ytterst få texter avvek från begränsningarna. Dessa begränsningar gällde i alla 
genrer och fungerade på samma sätt. Att de fyra största svenska tidningarna som är helt 
oberoende av varandra porträtterade texter om ”muslimer” och den islamska sfären så liktydigt är 
enligt mig en brist. I fallet med nyhetstext var det beklagligt men begripligt att man inriktade 
fokus på händelser som bidrog till att skapa stereotypifiering av islam och muslimer, detta på 
grund av att det inte fanns något nyhetsvärde i att rapportera kring andra händelser. I fallet med 
reportage och debattext fann jag det dock bara beklagligt att man utesluter vissa typer an texter 
och formuleringar samt ströp det fria ordet. En personlig tanke kring varför dessa stränga 
begräsningar rådde är att man inom media är mån om att inte spä på det imaginära ”kriget” 
mellan öst och väst som startades efter terrorattackerna den elfte september 2001.  
 
Det fanns som jag tidigare har påpekat inget utstakat ”vi” och ”dem” tänkande bland texterna 
vilket var att betrakta som förvånansvärt men positivt. Med tanke på den enighet som rådde 
bland texterna så drar jag slutsatsen att man inom den mediala sfären aktivt arbetade mot att 
skribenterna använder sig av detta förhållningssätt. Även i detta fall så tror jag att det imaginära 
kriget mellan väst och öst spelade en roll, detta då man inte i onödan ville vidga de klyftor som 
redan hade skapats av detta ”krig”. Under analyserandet av nyhetstexter utkristalliserade sig dock 
ett mönster där skribenterna använde sig av ett indirekt ”vi” och ”dem” tänkande. En personlig 
uppfattning kring användandet av detta förhållningssätt är att det kan vara svårt att gå ifrån för att 
inte säga omöjligt på grund av att de som i största utsträckning köper dessa tidningar är 
västerlänningar som finner föga intresse i att läsa skildringar ur något annat perspektiv. Jag tror 
heller inte att någon vidgad klyfta mellan väst och öst inte uppnås genom brukandet av detta 
förhållningssätt.  
 

Fortsatt Forskning 
Vid eventuell fortsatt forskning så skulle jag främst vilja inrikta mig på att göra bild och 
symbolanalyser av mitt redan insamlade material. En sådan analys skulle vara intressant och 
kunna ge min analys ett vidare djup och bidra till förståelse. Jag skulle även vilja göra jämförelser 
mellan texter kring begreppen islam och muslimer från tiden före och efter terrordåden i New 
York. Redan under inledningsfasen av detta arbete hade jag en tanke kring att sådana jämförelser 
skulle vara intressanta. Jag skulle även kunna tänka mig att göra analyser kring hur andra kulturer 
beskrivs i västerländsk media jämföra detta med mitt material urartat sig. D 
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