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1. Inledning 
 

1.1 Inledning 
 

Få händelser har på senare tid triggat så pass starka reaktioner och getts så mycket 

utrymme i massmedia som då dagstidningen Nerikes Allehanda, den 19 augusti år 

2007, publicerade en teckning föreställandes den islamska profeten Muhammad som 

rondellhund. Konstnären Lars Vilks som är upphovsman till teckningen har berättat i 

en intervju att målet med verket var att starta en debatt om yttrandefrihet eftersom han 

finner en sådan debatt ytterst viktig1. 

 

Det finns ingen tvekan om att Lars Vilks lyckades uppnå, om inte till och med 

överträffa, den intention han angav i tidningen. All den uppmärksamhet som 

publicerandet av Muhammedteckningen fick till följd konkretiserades nämligen i form 

av en intensiv debatt i dags- och kvällspress, mycket på grund av att de häftiga 

reaktionerna på publicerandet tvingade många tidningar att ta ställning i konflikten för 

att klargöra samt motivera den egna ståndpunkten.  

 

Debatten har främst kommit att handla om yttrande- och tryckfriheten i bemärkelsen 

tidningarnas rätt att publicera material efter eget val samt om de har något ansvar 

kring vad som är god sed att publicera. Tyngden i debatten har hamnat på frågan om 

huruvida teckningen är ett slag för yttrandefriheten eller om den endast är en 

meningslös provokation och onödig kränkning gentemot en stor del av Sveriges 

befolkning.  

 

Vi är som samhällsinvånare vana vid att massmedia i en större samhällelig 

konfliktsituation ofta får axla rollen som utomstående förmedlare av åsikter. Detta ger 

massmedia onekligen en stark maktposition. Frågan är vad som händer då massmedia 

ska försöka agera medlare i en konflikt som i allra högsta grad berör dem själva. 

                                                
1 http://www.corren.se/archive/2007/11/29/jhbfwvcsyjatwi2.xml 



 5 

1.2 Syfte 
 

Syftet med den här uppsatsen är att se hur dags- och kvällspress framställer en 

konflikt som involverar dem själva och spekulera i detta hanterandes konsekvenser. 

Detta görs genom en analys av artiklar där tidningarna tar ställning i debatten. Fokus 

ligger på hur de olika parterna i konflikten framställs samt vilken syn på massmedias 

egen roll i konflikten som förmedlas.  

 

1.3 Frågeställningar 
 

Hur framställer massmedia sin egen roll i konflikten? 

 

Hur framställs konfliktens aktörer? 

 

1.4 Material och avgränsning 
 

Det empiriska materialet består av artiklar från dags- och kvällstidningar där de tar 

ställning i debatten kring publicerandet av Muhammedteckningen. Sökandet efter 

artiklarna gjordes på presstext och mediearkivet. Uppemot ett hundrafemtiotal artiklar 

som berörde ämnet har lästs och ett femtiotal har tagits med i analysen. Dessa femtio 

valdes antingen på grund av att de var representativa för flera av de andra artiklarna 

eller för att de var mer tacksamma för en givande analys än flera av de andra som inte 

alstrade några nyttiga poänger. Anledningen till att jag har valt just tidningsformen 

som föremål för min analys är i första hand på grund av att konflikten ursprungligen 

uppstod på grund av Nerikes Allehandas val att publicera Muhammedteckningen. 

Andra fördelar med användandet av tidningsformen som empiriskt material är dess 

tillgänglighet i forskningssyfte, nämligen att det är relativt enkelt att söka reda på 

material och skaffa sig en översikt, samt att de riktar sig till en så pass bred målgrupp 

och till viss del gör anspråk på att upplysa samhället vilket gör kraven på rättvis 

mångsidighet större än i fallet med mer nischade tidningar. Detta är en förutsättning 

för att min analys ska leda fram till några slutsatser. Jag har valt att titta på alla 

artiklar där tidningarna tar ställning i konflikten mest för att få en rättvis och 
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omfattande bild av tidningarnas hanterande av konflikten. Även artiklar där inte just 

journalister tar ställning har tagits med i analysen eftersom dessa fortfarande är 

intressanta då selektionen av debattörer fortfarande görs av tidningarna själva. Den 

tidsmässiga spännvidden för materialet sträcker sig från debattens start kring 

publicerandet av teckningen, den 19 augusti år 2007, fram till analysarbetets 

påbörjande i slutet av november samma år. 

 

1.5 Bakgrund 
 

1.5.1 Muhammedkonflikten 
 

Den 19 augusti 2007 publicerade Nerikes Allehanda, på tidningens ledarsida, en 

teckning gjord av konstnären Lars Vilks föreställandes den Islamska profeten 

Muhammed som rondellhund.2 Den ledare som teckningen publicerades i samband 

med berättade om hur Lars Vilks teckning nekats att vara med i utställningar på grund 

av hot och skribenten sa sig därmed vilja slå ett slag för yttrandefriheten genom 

publicerandet. Publicerandet fick starka reaktioner och media fylldes raskt med 

skildringar av reaktioner från hela världen. Irans president kritiserade publicerandet, 

demonstrationer gjordes i Pakistan där svenska flaggor brändes3, i Örebro samlades 

över trehundra personer för att demonstrera utanför Nerikes Allehandas kontor4 och 

Al-Qaida sades ha satt ett pris på konstnären Lars Vilks huvud.5 Teckningen alstrade 

även en debatt i Sverige som tog stor plats i media och som har blivit föremål för den 

här studien. 

 

1.5.2 Muhammedbilderna i Jyllandsposten 

 

Den 30 september 2005 publicerade Jyllandsposten tolv teckningar med avsikt att 

vara satiriska föreställandes den Islamska profeten Muhammed. En del av bilderna 

beskylldes för att uttrycka Islamofobi då de sades antyda ett samband mellan Islam, 

                                                
2 Ströman, Lars, Rätten att förlöjliga en religion, I Nerikes Allehanda, 070819 
3 Julander, Oscar, Här bränner de en docka av Reinfeldt, I Expressen, 070903 
4 Bokvist, Pierre, Jättedemonstration utanför NA, I Expressen, 070903 
5 Darin, Johan, Al-Qaidas pris på Vilks huvud, I Expressen, 070916 
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terrorism och kvinnoförtryck.6 Syftet med publicerandet var enligt tidningen att väcka 

en debatt om yttrande- och tryckfrihet. Publicerandet fick vilda reaktioner världen 

över och media fylldes till bredden av beskrivningar av mordhot, muslimska 

extremisters försök att bränna ner danska ambassader och våldsdåd från nynazister för 

att nämna några av de mest extrema nyhetsrapporteringarna. Debatten och 

kontroversen hade urartat och ekade länge. 

 

1.6 Disposition 

 

Uppsatsen börjar med en inledande del där dess syfte, frågeställningar, empiriskt 

material, urval och avgränsning tydligt redovisas. Vidare fortsätter den med 

bakgrundsfakta om den konflikt som ligger till grund för den analyserade debatten 

samt en återkoppling till en dylik konflikt i Danmark. Efter det presenteras relevant 

tidigare forskning i form av Ekecrantz och Olssons teorier om massmedias roll i 

samhället och Ylva Brunes teorier om hur etnicitet skapas i massmedia. Efter den 

tidigare forskningen kommer uppsatsens teori i form av en genomgång av den 

operationaliserade version av Faircloughs kritiska diskursanalys som utgör både teori 

och metod i den här uppsatsen. Sedan kommer ett stycke som beskriver Jonssons 

tankar om etnicitet, universalitet och rasism. Efter denna ingående beskrivning av 

uppsatsens teori kommer dess metod och därmed en återgång till Faircloughs kritiska 

diskursanalys, här i form av en metodologisk modell något anpassad efter mina 

förutsättningar. Sedan kommer analysen som är uppdelad i stycken efter debattens 

tematik för att slutligen summeras i en sammankoppling av och diskussion kring 

analysens andra delar. Slutligen kommer en diskussion som handlar om vidare 

tillämpning av den här uppsatsens slutsatser, och allra sist återfinns en 

källförteckning. 

                                                
6 http://sv.wikipedia.org/wiki/Muhammedbilderna_i_Jyllands-Posten 
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2. Tidigare forskning 
 

2.1 Ekecrantz och Olssons syn på massmedias roll i samhället 
 

I sin bok ”det redigerade samhället” beskriver forskarna Jan Ekecrantz och Tom 

Olsson ganska ingående journalistikens roll i samhället och journalistikens självbild 

vilket är ett väldigt intressant ämne som känns aktuellt, inte minst i min studie som till 

stor del kommer att undersöka hur media framställer sig själva och sin egen roll i den 

den konflikt som är föremål för studien. 

 

2.1.1 Förmedlingsteorin 
 

I boken skriver författarna att det, om man generaliserar och förenklar rejält, kan 

urskiljas två olika sätt att se på journalistiken och dess uppgift i vårt samhälle. Det ena 

av dessa sätt etiketterar de som förmedlingsteorin. Denna teori stämmer enligt  

författarna bra överens med journalistikens syn på sig själv och sin egen uppgift. Inom 

förmedlingsteorin är massmedias roll ganska klar och tydlig. Den går ut på att 

förmedla och tolka information av en given verklighet7. Själva reflekterandet av 

verkligheten, som onekligen måste ske vid skildrandet av aktuella händelser, 

ifrågasätts inom förmedlingsteorin inte principiellt utan ses som nödvändiga för att 

uppgiften ska gå att utföra och det som ifrågasätts blir snarare enskilda 

nyhetsrapporters kvalitet eller relevans samt massmedias selektion av de nyheter de 

väljer att skildra8. Det måste, om den journalistiska professionens uppgift är att 

förmedla aktuella händelser och därmed hålla samhället inom vilket det verkar 

informerade, finnas en relativt statisk verklighet som går att studera någorlunda 

objektivt9. Flera begrepp som ofta förekommer i massmedia - såsom till exempel 

”nyhetsförmedling”, ”rapportering” och ”redovisning” - ger tydligt uttryck för det 

förmedlingsteoretiska synsättet och det naturliga i förmedlandet av händelser i en 

konkret verklighet10. Kritiker gentemot förmedlingsteorin menar att detta synsätt är 

naivt och kraftigt förenklande. De tycker att man som förmedlingsteoretiker rejält 

                                                
7 Ekecrantz, Jan & Tom Olsson, Det redigerade samhället, Carlssons Bokförlag, 1994, Stockholm S.34 
8 Ibid s.34 
9 Ibid s.34 
10 Ibid s.34 
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underskattar journalisternas insatser och inflytande samt till stor del förbiser att alla 

nyheter alltid uppstår i mötet mellan journalisten och källor av något slag11. ”Nyheten 

produceras av själva mötet”12. Synsättet tilldelar endast journalistiken rollen som 

förmedlare som inte påverkar samhället märkbart. 

 

2.1.2 Den konstruktivistiska synen på journalistikens roll i samhället 
 

Konstruktivismen är ett annat sätt att se på journalistikens roll i samhället, ett sätt som 

till stor del präglas av en större cynism och distans än det tidigare. Det blir snabbt 

ganska tydligt att Ekecrantz och Olsson till störst del sympatiserar med det synsättet 

av de två även om de riktar kritik också mot det sättet att tänka. Deras kritik går ut på 

att även den här förklaringsmodellen, precis som redogörandet av förmedlingsteorin, i 

viss mån är generaliserande och kraftigt simplifierad. Anhängare av den 

konstruktivistiska medieteorin menar att journalistikens bild av verkligheten inte är en 

spegling utan snarare än konstruktion13. Massmedia producerar enligt konstruktivister 

verkligheter och skildrar alltså inte en konkret verklighet som i den tidigare modellen. 

Konstruktivismen är egentligen en ganska skissartad förklaringsmodell som rymmer 

en bred spännvidd av åsikter. Den kanske enda helt gemensamma nämnaren ät att alla 

konstruktivister tar ställning mot förmedlingsteorin14. En möjlig riktlinje är att 

konstruktivismen ofta beskriver samspelet mellan massmedia och samhället som ett 

ömsesidigt påverkande i ständig växelverkan. Genomgående är tanken om att 

medietexter är ”konstruktioner som framför allt leder sitt ursprung till den 

redaktionella organisationen och de journalistiska rutinerna som den vidmakthåller”15. 

En del anhängare menar att verkligheten är subjektivt betingad och konstrueras i 

läsarens medvetande i mötet med medietexten16. Detta innebär naturligtvis att den 

strävan efter objektivitet som förmedlingsteorin i viss mån ändå tillskriver 

journalistiken är omöjlig att komma ens i närheten av. Andra konstruktivister medger 

även de att verkligheten till viss del konstrueras i mötet mellan text och läsare men 

betonar att konstruktionerna når bortom receptionen eftersom till exempel förändrade 
                                                
11 Ekecrantz, Jan & Tom Olsson, Det redigerade samhället, Carlssons Bokförlag, 1994, Stockholm 
s.35 
12 Ibid s.35 
13 Ibid s.35 
14 Ibid s.36 
15 Ibid s.36 
16 Ibid s.36 
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maktförhållanden vittnar om att medietexterna även alstrar konkreta resultat i 

samhället vare sig individerna är medvetna om det eller ej17. 

 

Som jag nämnde är det tydligt att Ekecrantz och Olsson tror på en konstruktivistisk 

förklaringsmodell även om de riktar stark kritik mot det blåögda kategoriserandet av 

teoretiska synsätt. De är i boken ganska tydliga med att de tycker att massmedia har 

en central roll i samhället, och att det är omöjligt att bortse från att massmedia är en 

maktfaktor. Ekecrantz och Olsson försöker tidigt i boken kartlägga vad som är 

grunden till mediernas makt. 

 

2.1.3 Förutsättningarna för journalistikens maktposition 

 

En stor del av journalistikens makt har sitt ursprung i dess möjlighet att legitimera sig 

själv18. Så fort någon samhällsinstitution har fått kritik och vill försvara sitt handlande 

är de beroende av medierna, även om det är medierna som från början har stått för 

kritiken19. Det faktum att de stora debatterna för att få genomslag måste utspelas i 

medierna gör att debatten om media själva nästan alltid sker på dess egna villkor20 och 

att debattörerna därför måste ta hänsyn till journalistikens spelregler och definitioner 

av verkligheten21. Denna fördel innefattar bland annat tolkningsföreträde och 

problemformuleringsprivilegium22 vilka båda faller under den något större rubriken 

beskrivningsmakt23. ”Man kan hävda att beskrivning alltid innebär ett ingrepp i det 

som beskrivs och att beskrivandet redan i detta är en form av maktutövning”24 skriver 

författarna, vilket är ett angrepp på hela förmedlingsteorins grundtanke då det skulle 

innebära att det inte finns något objektivt skildrande alls och därmed att synen på 

media som förmedlare är helt falsk. Till förmedlingsteoretikernas och journalisternas 

försvar går det att hävda att medierna till viss del måste konstruera en verklighet 

eftersom det är en nödvändighet för att skapa mening i det de skildrar. Enligt 

                                                
17 Ekecrantz, Jan & Tom Olsson, Det redigerade samhället, Carlssons Bokförlag, 1994, Stockholm 
s.36 
18 Ibid s.23 
19 Ibid s.23 
20 Ibid s.23f 
21 Ibid s.27 
22 Ibid s.24f 
23 Ibid s.25 
24 Ibid s.26f 
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Ekecrantz och Olsson har en stor del av mediernas utbud en självrättfärdigande 

funktion och innehåller ofta begrepp som de använder för att poängtera att den roll 

som media har i samhället är en självklar sådan25. De personer som media i viss mån 

väljer att de ska få komma till tals hamnar överst i en kunskapshierarki då dessa 

experter är de som når ut till flest människor26. Enligt ett ganska cyniskt synsätt 

definierar media dygnet runt verkligheten för flera miljoner människor i Sverige ”och 

bidrar till att skapa de händelser i stort och smått som utgör vår nutid och blir 

framtidens historia”27. Media förväntas producera sanningar och det är det här 

sanningsanspråket som Ekecrantz och Olsson menar ger den makt och effekter i 

samhället28. Det är då det alltför tydligt framkommer att media har manipulerat 

verkligheten och dess händelser som illusionen om sanningsanspråket bryts och de 

ofta stöter på patrull29. Att media får uppmärksamhet är en förutsättning för dess 

funktion vilket synsätt man än har. Oftast nås detta mål genom att texterna formas 

med avsikt att beröra så många som möjligt. Detta kan ses som ett tvåsidigt mynt där 

media å ena sidan måste få människor att bry sig eftersom de annars tappar intresset 

för dess rapportering, men å andra sidan i och med denna strävan glider allt längre 

ifrån det ursprungliga syftet som betraktare30.  

 

En annan grundförutsättning för journalistikens trovärdighet är som tidigare nämnts 

dess anspråk på att skriva sanningar och i den utsträckning det går förmedla aktuella 

händelser precis som de utspelade sig. Ekecrantz och Olsson förhåller sig med häpnad 

till det faktum att det tvetydiga i nyhetsförmedlingens roll som både 

samhällsinformatör och varuproducent sällan ses som motsägelsefullt31. Att 

journalistiken i dess centrala position kan fungera som särintresse i samhället och 

politiken och med sitt snudd på informationsmonopol inom nyhetsförmedling ständigt 

har i alla fall möjlighet att värna om sina ekonomiska intressen och privilegier, 

problematiseras enligt författarna alltför sällan32. Ekecrantz och Olsson beskriver sin 

ganska cyniska teori som går ut på att det försök att beröra människor som de menar 

                                                
25 Ekecrantz, Jan & Tom Olsson, Det redigerade samhället, Carlssons Bokförlag, 1994, Stockholm 
s.25 
26 Ibid s.25 
27 Ibid s.27 
28 Ibid s.27 
29 Ibid s.26 
30 Ibid s.28 
31 Ibid s.24 
32 Ibid s.24 
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att medierna ofta tillämpar framför allt är ett trick för att öka försäljningen då 

”kombinationen sentimentalitet och företagsekonomisk rationalitet nu är mycket 

framgångsrik”33. 

 

Medierna arbetar med stöd av grundlagen i första hand i form av yttrandefriheten 

vilken flitigt har debatterats i mitt empiriska material, men även i 

offentlighetslagstiftningen, radiolagen och tryckfriheten34. Ekecrantz och Olsson 

menar att yttrandefriheten är ett sätt som i tid och otid tillämpas för att rättfärdiga den 

journalistiska branschen oavsett hur den används35. Det största problemet med 

yttrandefriheten är enligt författarna att det i grund och botten är medierna som avgör 

vilka individer och grupper som ska åtnjuta eller inte åtnjuta den36.  

 

För att kort sammanfatt Ekecrantz och Olssons tankar: Media har en maktposition i 

samhället. Denna makt kommer sig av att journalistiken både har en produktions- och 

konsumtionssida som båda är varandras förutsättningar37. Produktionssidan innefattar 

att av aktuella händelser ”producera” nyheter och information och förmedla detta. Till 

den makt denna uppgift ger hör också obestridligen möjligheterna att producera 

bestämda föreställningar om den egna verksamhetens mål, uppgift och funktion38. 

Författarna beskriver tidigt i boken journalistikens bild av sig själv med 

generaliserande drag. De menar att ”journalistiken säger sig stå utanför det som 

händer som en allseende betraktare”39, vilket innebär att dess uppgift endast är att 

skapa en någorlunda heltäckande redovisning av händelser. Journalistiken gör anspråk 

på en form av objektivitet i sin uppgift som rapporterande institution, en form av 

naturligt betraktande av bland annat människor och samhället40. Författarna väljer att 

referera till journalistiken som en institution just på grund av det faktum att den likt 

andra institutioner försöker naturalisera ett speciellt tänkande och därmed tillgodogöra 

sig ett samhälleligt förtroende. Med stora penseldrag skulle man alltså kunna 

sammanfatta författarnas bild av journalistikens självförståelse på följande vis; 

                                                
33 Ekecrantz, Jan & Tom Olsson, Det redigerade samhället, Carlssons Bokförlag, 1994, Stockholm 
s.23 
34 Ibid s.25 
35 Ibid s.24 
36 Ibid s.24 
37 Ibid s.11 
38 Ibid s.12 
39 Ibid s.12 
40 Ibid s.12 
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journalistiken är en samhällsnyttig verksamhet vars uppgift är att agera länk mellan 

händelser i samhället och samhällets medborgare. Journalistiken är en naturlig och 

ytterst vital del av samhället och dess medborgares liv och utan den skulle demokratin 

omöjligen kunna fungera41. 

2.2 Ylva Brune om hur etnicitet och rasism skapas i media 
 

Ylva Brune har i boken Mörk magi i vita medier sammaställt texter av olika forskare 

som berör hur media skapar och reproducerar rasistiska föreställningar i samhället. 

Min uppsats syftar till viss del till att undersöka hur Muhammedkonfliktens aktörer 

beskrivs i media vilket på grund av det empiriska materialet har fört in mig på tankar 

om hur etnicitet skapas i media. Min uppsats fokus ligger därför i viss mån nära 

Brunes forskning och tankar. 

 

”Sverige är ett segregerat samhälle och vår nyhetsjournalistik bidrar till att skapa och 

upprätthålla en mental segregation”42 är första meningen i bokens inledning och dess 

budskap utgör ett sorts grundtema för hela boken. Vad Brune menar är att den svenska 

nyhetsförmedlingen framställer invandrare och flyktingar endast som föremål för 

politiska och administrativa åtgärder som sedan genom mediernas makt förvandlas till 

ett samhälleligt gemensamt synsätt. Begreppet invandrare i sig har i media och i det 

allmänna medvetandet kommit att kopplas ihop med annorlundaskap, mycket på 

grund av de nyheter begreppet är selekterat att användas samband med.43 Ordet 

invandrare, eller kanske framförallt ordet invandrarkille, figurerar nästan endast i 

nyhetsammanhang där arbetslöshet eller kriminalitet skildras och blir därmed 

detsamma som en avvikelse från någon form av normalitet. Naturligtvis finns det 

kriminella invandrare och självklart ska detta förmedlas som nyheter, men då denna 

kontext är näst intill den enda som invandrare får figurera i bidrar media till att skapa 

en omfattande lögn och en mönsterläggning av den unga invandraren som ett hot.44 På 

samma sätt blir förorterna ofta föremål för negativa framställningar. Genom att oftast 

låta så kallade specialister, snarare än de som vistas i förorterna, uttala sig om hur 

förorternas problem ska förstås och åtgärdas stärks skapandet av och motsättningen 
                                                
41 Ekecrantz, Jan & Tom Olsson, Det redigerade samhället, Carlssons Bokförlag 1994, Stockholm 
s.11f 
42 Brune, Ylva, Mörk magi i vita medier, Carlsson Bokförlag, 1998, Stockholm s.9 
43 Ibid s.9f 
44 Ibid s.10 



 14 

mellan ett ”vi” och ett ”de andra”. De som hamnar under den senare kategorin görs på 

det här sättet maktlösa och segregerade av media och de beskrivningar som görs.45  

 

”De andra” blir en kategori som genom de nyhetskontext den figurerar i har kommit 

att representera alla rädslor och undangömda hotfulla egenskaper hos de i den 

kategori som skapats i dess kontrast.46 Ett bra exempel på detta menar Brune är 

mediebilden av Islam och muslimer. Islam återfinns uteslutande i media i samband 

med bland annat våld, förtryck och terror. Den hotbild som har målats upp, och den 

stereotypiserade bilden av muslimer har kommit att införlivas i 

verklighetsuppfattningen hos en stor del av Sveriges befolkning.  

 

Brune förklarar att media otvivelaktigt har en stor makt då det gäller att forma 

samhällets uppfattningar i samhälleliga frågor.47 Om media reproducerar 

föreställningar som är inskränkta och rentav främlingsfientliga försämras radikalt 

möjligheterna till konstruerandet av ett jämlikt och mångkulturellt samhälle. Brune 

presenterar dock hoppfullt ett antal åtgärder mot detta problem. Hon menar att 

uppmärksammandet av problemet kan erbjuda möjligheter till motstånd, möjligheter 

att distansera sig och hitta nya sanningar.48 Även om det inte är en garanti för 

förändring kan en ny rekryteringspolitik till journalistutbildningar och nyhetsmedier 

eventuellt vara till hjälp i kampen mot problemet . 

                                                
45 Brune, Ylva, Mörk magi i vita medier, Carlsson Bokförlag, 1998, Stockholm  s.11 
46 Ibid s.11 
47 Ibid s.13 
48 Ibid s.13 



 15 

3. Teoretisk del 
 

Som teoretiskt perspektiv har jag i min studie valt kritisk diskursanalys, enligt 

Faircloughs tankar, både som teori och metod. Detta val gjordes på grund av att 

kritisk diskursanalys är väl lämpat vid studier av massmedia, dess diskurser samt de 

reella konsekvenser som dessa konstituerar och reproducerar. Grundtankarna i det 

teoretiska perspektivet kommer att vara hämtade direkt ur Faircloughs bok Media 

Discourse. Dessa kommer dock att förklaras och förtydligas med hjälp av Jörgensens 

och Phillips bok Diskursanalys som teori och metod.  Då min ena frågeställning går ut 

på studerandet av tidningarnas skildrande av Muhammedkonfliktens aktörer så 

kompletteras den kritiska diskursteorin med etnicitetsteori av Stefan Jonsson där han 

behandlar rasism och skapandet av etnicitet.  Metoden som beskrivs efter de båda 

teorierna bygger som tidigare nämnts även den på Faircloughs kritiska diskursanalys. 

 

3.1 Teori 
 

3.1.1 Inledning till kritisk diskursanalys 
 

Diskursanalys som teori och metod är ett ganska komplext tillvägagångssätt som i 

grunden bygger på tanken om att en människas omvärld, identitet och sociala 

relationer till viss del förändras och skapas genom hennes sätt att utrycka sig, snarare 

än att bara avspegla dessa tre kategorier.49 Det finns flera olika angreppssätt kring 

tillämpandet av diskursanalys, de har dock alla ett antal nyckelpremisser gemensamt. 

De är alla exempel på kritisk forskning med målsättningen att konkretisera och 

kartlägga maktrelationer i samhället samt erbjuda möjligheter till förändring av 

dessa.50 Alla angreppssätt vilar på en socialkonstruktionistisk grund vilket bland annat 

innebär att de bland annat präglas av en kritisk inställning till kunskap, sambandet 

mellan kunskap och sociala processer, tanken om att människors världsbild och 

identiteter är formade av kultur och historia vilket innebär att den är föränderlig 

genom individens diskursiva handlande samt att det sociala konstruerandet av 

                                                
49 Winther Jörgensen, Marianne & Louis Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
2000, Lund s.7 
50 Ibid s.8 
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kunskap och sanning i samhället får konkreta sociala konsekvenser.51 Inom 

diskursanalysen anses språket både spegla representationer av verkligheten och vara 

med om att skapa dem52. Detta innebär att den existerande verkligheten består av en 

oändligt stor mängd representationer av den. Det finns naturligtvis fysiska fenomen 

som konkret existerar men poängen är att dessa endast kan förstås och ges betydelse 

genom diskurs. Tillämpningen av diskursanalysen ska aldrig resultera i tankar kring 

vad som är sant eller falskt utan snarare i kartläggandet av mönster i texter och vilka 

sociala konsekvenser diskursiva representationer av verkligheten får53. I min mer 

ingående teori och även metod har jag valt att nischa in mig på den kritiska 

diskursanalysen enligt Faircloughs teorier.  

 

3.1.2 Kritisk diskursanalys 
 

I sin bok Media Discourse beskriver Fairclough hur den kritiska diskursanalysen kan 

erbjuda omfattande analytiska möjligheter vid studerandet av media. Då min studie 

syftar till att undersöka medias agerande i ett specifikt fall, vilka diskurser som 

återfinns samt vilka konsekvenser tidningarnas agerande får på den sociala 

verkligheten passar denna teori väldigt bra för den här uppsatsen. Fairclough menar 

att det vid studerandet av media är viktigt att titta på diskursiva praktiker vilket 

innefattar både producerandet av texter och konsumerandet av desamma.54 Dessa 

diskursiva praktiker är en viktig faktor i konstituerandet av den sociala världen men 

formas även av densamma.55 Det som diskurser konstituerar och som kategoriseras 

under begreppet den sociala världen innefattar sociala identiteter, sociala relationer 

samt kunskaps- och betydelsesystem.56 Då jag i min analys tittar på hur konfliktens 

aktörer framställs blir detta ömsesidiga formande, media och den sociala världen 

emellan, intressant i spekulerandet kring vilka konsekvenser medieframställningarna 

kan ha samt vad som kan ha gett upphov till skapandet av dem. Själva 

textproduktionen och textkonsumtionen har blivit en del av vardagen och är därför ett 

                                                
51 Winther Jörgensen, Marianne & Louis Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
2000, Lund s.11f 
52 Ibid s.15 
53 Ibid s.28 
54 Fairclough, Norman, Media Discourse, Arnold, 1995, Bristol s.48 
55 Ibid s.50 
56 Winther Jörgensen, Marianne & Louis Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
2000, Lund s.73 
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betydelsefullt element i sociala och kulturella förändringar och reproduktioner. Det 

finns dock enligt Faircloughs teorier samhälleliga sociala fenomen som inte är 

diskursiva.57 Målsättningen med användandet av den kritiska diskursanalysen är att 

kunna kartlägga sambandet mellan icke-diskursiva samhälleliga fenomen och 

lingvistisk-diskursiva praktiker. I min studie blir det till viss del sambandet mellan de 

samhälleliga föreställningar som förmedlas i medietexterna och dess möjliga 

konsekvenser på ett bredare socialt plan. 

 

Diskurs är en form av social praktik som inte bara bidrar till att konstituera sociala 

strukturer i samhället, den speglar dem också. I det tidigare stycket nämnde jag att 

Faircloughs kritiska diskursanalys innehåller samhällskrafter som inte är diskursiva, 

dessa kan till exempel i fallet massmedia vara dess institutionella karaktär som 

begränsar eller formar dess producerande.58 Dessa icke-diskursiva samhällskrafter har 

också stor inverkan på förändrandet eller reproducerandet av sociala strukturer. Detta 

innebär att samtidigt som diskursiva praktiker kan bidra till att förändra samhällets 

sociala strukturer rör sig hela tiden dessa under påverkan av, från början diskursiva 

praktiker som under tidens gång har blivit institutionaliserade icke-diskursiva 

sådana.59 Dessa tankar blir i min studie användbara eftersom min avsikt att studera 

konfliktens aktörer otvivelaktigt kommer att beröra vilka föreställningar av muslimer 

och Islam som förmedlas i det empiriska materialet. Sådana föreställningar som 

medvetet eller omedvetet reproduceras kan sägas vara ett exempel på tankar som 

under tidens gång blivit ett icke-diskursivt fenomen som formar de diskursiva 

praktikerna. 

 

I Faircloughs teorier finns det även en ideologisk aspekt av diskursiva praktikers 

inflytande på samhället. Ideologier uppstår i ett samhälle där det existerar tydliga 

maktrelationer och de har för avsikt att antingen bevara eller förändra dessa 

maktrelationer.60 De ojämlika maktrelationerna kan till exempel vara de mellan 

sociala grupper - såsom till exempel män och kvinnor, olika klasser samt etniska 

minoriteter och majoriteten – och de skapas och reproduceras av de diskursiva 

                                                
57 Fairclough, Norman, Media Discourse, Arnold, 1995, Bristol, s.16f 
58 Ibid s.22 
59 Winther Jörgensen, Marianne & Louis Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
2000, Lund s.67 
60 Fairclough, Norman, Media Discourse, Arnold, 1995, Bristol, s.14f 
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praktikerna.61 Då det ideologiska begreppet används in min analys kommer detta vara 

enligt Faircloughs syn på det och den maktrelation som främst kommer att nämnas är 

av etnicitetskaraktär. Den kritiska diskursanalysen har delvis som uppgift att klarlägga 

diskursiva praktikers roll i upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden i samhället. 

På grund av detta syfte uppfattar inte den kritiska diskursanalysen sig själv som 

politiskt neutral med avsikt att sträva efter objektivitet utan istället som en teori som 

alltid står på de undertryckta samhällsgruppernas sida.62 Ideologiernas har ett vapen är 

enligt Fairclough, nämligen nyttjandet av betydelseproduktioner i sin kamp för att 

reproducera eller förändra maktrelationerna. Han betraktar dock inte enbart 

människan som ett passivt ideologiskt subjekt eftersom betydelsen av en text skapas 

vid tolkningen av den.63 Människorna i ett samhälle blir oftast utsatta för många olika 

konkurrerande ideologier vilket kan leda till att de erhåller resurser till motstånd 

eftersom de olika ideologierna innehåller olika tankar som ifrågasätter de 

dominerande betydelserna.  

 

Vid en kritisk diskursanalys ska man primärt fokusera på två dimensioner, nämligen 

den kommunikativa händelsen och diskursordningen. Den kommunikativa händelsen 

utgör ett fall där språk används, i mitt fall en rad tidningsledare. Diskursordningen 

kallas summan av de diskurser och genrer som återfinns inom en social institution 

eller domän och en diskursordning rymmer en mängd diskursiva praktiker.64 Genre 

betecknar i det här fallet ett språkbruk som konstituerar en bestämd social praktik. 

 

Den primära målsättningen med en kritisk diskursanalys är försöka kartlägga 

förbindelserna mellan den kommunikativa händelsens språkbruk och den sociala 

praktiken.65 Det som ska läggas störst vikt på är de diskursiva praktikernas roll i 

upprätthållandet av den rådande sociala samhällsordningen eller förändringen av 

den.66 När till exempel en journalist rutinmässigt bygger på en diskurs som ofta 

används inom media i det som produceras reproducerar personen ifråga den rådande 

                                                
61 Winther Jörgensen, Marianne & Louis Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
2000, Lund s.69 
62 Fairclough, Norman, Media Discourse, Arnold, 1995, Bristol, s.15 
63 Ibid s.16 
64 Winther Jörgensen, Marianne & Louis Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
2000, Lund s.73 
65 Fairclough, Norman, Media Discourse, Arnold, 1995, Bristol, s56 
66 Ibid s.51 
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diskursordningen. Diskursordningen utgör de resurser, i form av diskurser och genrer, 

som kan brukas vid kommunikation och som därmed styr densamma.67 

Diskursordningen beskrivs bäst som ett system som både formar och formas av ett 

visst fall av språkbruk och blir därmed både struktur och praktik. Diskursordningen 

reproduceras som tidigare nämnts ofta men kan även förändras genom ett kreativt 

språkbruk och användande av diskurser och genrer på ett innovativt sätt. Min studie 

kommer bland annat syfta till att undersöka i vilken position tidningarna sätter sig 

själva, i och med hanterandet av Muhammedkrisen samt huruvida de argument och 

det språkbruk som nyttjas i artiklarna kan komma att förändra eller reproducera 

rådande samhälleliga föreställningar. 

 

Ett sådant innovativt sätt att nyttja diskurser och genrer är att blanda diskurser ur olika 

diskursordningar, detta kallas interdiskursivitet.68 Interdiskursivitet är ofta ett tecken 

på en vilja att förändra diskursordningen och därmed den rådande sociala ordningen 

medan ett konventionellt användande av diskurser och genrer tyder på det rakt 

motsatta.69 Detta blir intressant vid studerandet av de föreställningar som återfinns i 

det analyserade mediematerialet samt vad för konsekvenser dessa får. 

Interdiskursivitet är en form av intertextualitet vilket innebär att alla texter som skrivs 

består av en serie texttyper som alla kommer ur andra tidigare texter. 

 

Som tidigare nämnts kan man skapa förändring genom ett kreativt användande av 

diskurser. Detta är dock omdiskuterat då det ofta är de rådande maktrelationerna som 

sätter gränserna för förändring eftersom de bland annat avgör vilka aktörer som ska få 

tillträde till olika diskurser.70 För att nämna ett exempel så är det tydligt att alla 

diskurser inte har lika lätt att få uttrycka sig fritt i massmedia. Detta faktum är en 

poäng som är nyttig att ha i åtanke vid analyserandet av en sådan samhällelig konflikt 

som den som har blivit föremål för min analys. 

 

                                                
67 Winther Jörgensen, Marianne & Louis Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
2000, Lund s.76 
68 Fairclough, Norman, Media Discourse, Arnold, 1995, Bristol, s.63 
69 Winther Jörgensen, Marianne & Louis Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
2000, Lund s.77 
70 Ibid s.78 
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3.1.3 Etnicitet och Jonssons tankar om universalitet 
 

Som jag tidigare nämnt kommer min uppsats att delvis undersöka hur konfliktens 

aktörer förmedlas i tidningarna. Denna frågeställning kommer oundvikligt att leda in 

mig på vilken bild av muslimer och Islam som framställs, vad denna framställning 

säger om samhälleliga föreställningar samt vad konsekvenserna av denna 

framställning kan bli. Då den kritiska diskursanalysen i grunden är 

socialkonstruktivistisk passar den väl ihop med en teori om hur etnicitet konstrueras, i 

det här fallet i de analyserade tidningsartiklarna. Den etnicitetsteori jag har valt sätter 

in analysen av tidningarnas hanterande av konflikten i ett vidare socialt kontext vilket 

kan hjälpa till att klargöra mer intressanta poänger. 

 

Stefan Jonsson beskriver, i boken Rasismer i Europa, det svenska samhället som ett 

rasistiskt sådant. Rasismen yttrar sig inte i form av de symtom som vi är vana vid där 

till exempel främlingsfientlighet och tanken om olika raser med olika genetiska 

uppsättningar ingår. Den moderna rasismen kan betecknas som ”systemimmanent” 

eller ”institutionell” rasism. Nu är det ju inte rasism som jag i huvudsak har valt att 

fokusera på i min analys. Jag vill använda mig av denna teori för att noggrant kunna 

studera hur de olika aktörerna i Muhammedkonflikten skildras av media, då det till 

stor del är muslimer reagerat på publicerandet. Teorin kan också användas till att 

kontextualisera de svar som i analysen erhålls från första frågeställningen. Jonsson 

menar att ett samhälle, trots att det inte innehåller en enda människa med rasistiska 

åsikter, kan vara ett rasistiskt samhälle då samhällsdeltagarna bygger en gemenskap 

på administrativa rutiner och sociala konventioner som tydligt diskriminerar 

människor tillhörandes en annan etnicitet.71 Modern rasism är ett resultat av ”moderna 

nationalstaters behov av att reglera sin befolkning”72 menar Jonsson och beskriver den 

närmare som ett system för utestängning och upptagning som båda motiveras med 

kulturskillnader.73 Grundstenen i detta utestängningssystem är den universalism som 

ett visst samhälle kan hävda är karakteristiskt för just deras samhälle. Denna 

universalism går ut på att samhällets historiska erfarenhet tillsammans med de 

rådande kulturella normerna framställs som ett definitivt system, en modell för andra 

                                                
71 Jonsson, Stefan, Rasismer i Europa, Agora, 2004, Stockholm s.47 
72 Ibid s.50 
73 Ibid s.53 
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att ta efter.74 Universalismen kan tillskrivas tre viktiga uppgifter; dels konstituerandet 

av det egna samhällets överlägsenhet gentemot andra samhällen vilka direkt klassas 

som underlägsna sådana som borde försöka höja sig till det universella samhällets 

nivå75, dels själva upptagandet av individer som bejakar det egna samhällets 

värderingar samt utestängandet av dem som inte gör det76 och slutligen ger 

universaliteten upphov till en föreställd gemenskap inom det egna samhället en 

gemenskap som ofta, ironiskt nog, kallas för det ”öppna samhället”.77 Universalitetens 

utestängningsprincip grundar sig på värden av många olika slag – ekonomiska, 

estetiska, etiska och kulturella för att nämna några – vilket gör att 

utestängningsmekanismen har stöd från en stor mängd diskurser och sociala 

praktiker.78 De som upptas av samhället är alltså de som har samma ekonomiska och 

etiska värden som befolkningen i det egna samhället, alltså de som är värdefulla för 

det egna samhället. De vars ekonomiska och etiska värden inte stämmer överens med 

det egna samhället stängs ute och ”rasifieras” till kategorin ”det kulturella”.79 Jonsson 

tar som exempel på sina teorier medias behandling av fallet med Fadime för några år 

sedan, där Fadime blev mördad av sin far. Fadime fick i pressen representera den 

goda invandraren, hon kallades också svensk, främst eftersom hon levde upp till den 

svenska värdenormen medan hennes pappa demoniserades och fick representera en 

omodern och barbariskt kultur som gick stick i stäv med våra egna värderingar. 

Föreställningen om att vi lever i ett modernt samhälle utan institutionell rasism är 

utbredd bland svenska intellektuella, vilket enligt Jonsson utgör ett problem i sig.80 

Den institutionella rasismen har olika sätt till artikulation genom diskursiva och 

materiella praktiker. Jag ska använda mig av denna teori för att kartlägga hur den 

yttrar sig i tidningarnas artiklar om Muhammedteckningarna. 

                                                
74 Jonsson, Stefan, Rasismer i Europa, Agora, 2004, Stockholm s.72 
75 Ibid s.72 
76 Ibid s.70 
77 Ibid s.71 
78 Ibid s.62 
79 Ibid s.72 
80 Ibid s.59 
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3.2 Metod 
 

Mitt arbete inleddes med att läsa igenom allt empirisk material ett flertal gånger och 

på så sätt skaffa mig en överblick om de tematiker det innehåller. Därefter valdes de 

texter som efter ett flertal läsningar kan anses vara väsentliga för syftet ut och 

kategoriseras enligt de tidigare kartlagda tematikerna.  

 

Efter det vände jag mig till Fairclough som har skapat en tredimensionell modell för 

diskursanalys som är användbar vid empirisk forskning om kommunikation och 

samhälle. Min metod är en tolkning av Faircloughs gjord med hjälp av Jörgensens bok 

med avsikt att vara enkel och förenlig med mitt syfte. Enligt Faircloughs modell ska 

den kommunikativa händelsen som analyseras studeras ur tre dimensioner. Den första 

innebär att man tittar man på textens egenskaper. Den andra studerar den diskursiva 

praktiken vilket innebär ser på de produktions- och konsumtionsprocesser som är 

bundna med texten och den tredje att den kommunikativa händelsen sätts in i en 

kontext, nämligen den sociala praktik den är en del av.81 

 

Att studera den diskursiva praktiken innebär att man i första hand studerar hur texten 

är producerad samt hur den konsumeras.82 Detta kan enligt Fairclough undersökas 

enligt många olika angreppssätt. Bland annat ett sociologiskt där man tittar på 

produktionsförhållandena i form av hur en text har anpassats till det nuvarande 

formatet och ett intertextuellt angreppssätt där man jämför olika texter med varandra i 

sökandet efter likheter och olikheter.83 Målet med alla angreppssätten är att kartlägga 

vilka produktionsförhållanden som texterna är underkastade. Det finns i mitt 

empiriska material ett antal yttre förhållanden som texterna på sätt och vis kan säga 

sig vara formade av. Bland annat det faktum att det är yttrandefriheten som i dess 

nuvarande form ligger under luppen i debatten vilken otvivelaktigt är en del av 

tidningarnas frihet och därmed blir tidningarnas egna intresse vilket kräver en tanke 

på förhållningssätt. Det kan även undersökas på vilket sätt texterna förhåller sig till 

                                                
81 Fairclough, Norman, Media Discourse, Arnold, 1995, Bristol, s.54f 
82 Ibid s.57 
83 Winther Jörgensen, Marianne & Louis Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
2000, Lund s.85 
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sin breda målgrupp samt hur samhälleliga föreställningar formar eller omformas i 

dem.  

 

I nästa steg av analysen enligt Fairclougs modell hamnar fokus på texten, närmare 

bestämt på textens egenskaper och hur olika diskurser förmedlas i den.84 Det finns en 

mängd olika redskap som kan användas för det här ändamålet. Jag kommer i min 

analys att nöja mig med att titta på de två grammatiska elementen transitivitet och 

modalitet. En analys av textens transitivitet innefattar en noggrann studie av ”hur 

händelser och processer förbinds eller inte förbinds med subjekt och objekt”85 i texten. 

Målet är att klarlägga vilka effekter olika språkbruk kan ha på reproducerandet eller 

förändrandet av den sociala ordningen. I det här steget kan man bland annat titta på 

om en passiv eller aktiv form används, huruvida en agent kan urskiljas eller om fokus 

helt enkelt ligger på effekterna av det som förmedlas.86 Detta studerande av språkbruk 

blir i min analys väldigt intressant då man i artiklarna undersöker om någon får 

skulden för konflikten och vem den isåfall läggs på. Vid analyserandet av textens 

modalitet hamnar fokus på talarens instämmande i en sats. Graden av instämmande 

får konsekvenser för ”diskursens konstruktion av både sociala relationer och 

kunskaps- och betydelsesystem”87. Att talaren fullständigt instämmer i sitt påstående 

är en form av modalitet som kallas sanning. Ett annat exempel på modalitet är 

tillåtelse. Talaren intar då en position i vilken han kan ge mottagaren tillåtelse att göra 

saker vilket tydligt konstruerar sociala relationer.88 Instämmande och tillåtelse blir en 

intressant faktor vid jämförelsen av olika texter som förmedlar olika budskap samt vid 

studerandet av på vilket sätt språkbruket i artiklarna inkluderar eller exkluderar 

mottagarna. Hedges används flitigt i texter då upphovsmakaren inte vågar instämma 

fullt ut med det budskap som förmedlas. Begreppet innefattar ord som till exempel 

”liksom” och ”lite”. Massmedia förmedlar ofta sina egna tolkningar som fakta genom 

användandet av generaliseringar, kategoriseringar och ett flitigt användande av 

objektiva modaliteter. ”Mediernas användning av kategoriska modaliteter både 

                                                
84 Fairclough, Norman, Media Discourse, Arnold, 1995, Bristol, s.57 
85 Winther Jörgensen, Marianne & Louis Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
2000, Lund s.87 
86 Ibid s.87 
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88 Fairclough, Norman, Media Discourse, Arnold, 1995, Bristol, s.58 
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speglar och främjar deras auktoritet”89. Undersökandet av tidningarnas 

objektivitetsanspråk är en viktig faktor i analysen, kanske framförallt i vilka artiklar 

detta objektivitetsanspråk är starkast. 

 

Det tredje steget i analysen är social praktik. Här ska de tidigare två analysstegen 

placeras i en kontext, nämligen den sociala praktik som de är en del av.90 Ett steg är 

att hitta relationerna mellan den diskursiva praktiken och diskursordningen som den är 

en del av och på så sätt försöka klarlägga vilket nät av diskurser den ingår i samt hur 

dessa diskurser fördelas och regleras.91 Ett annat steg är att försöka kartlägga de 

”icke-diskursiva sociala och kulturella relationer som skapar ramen för den diskursiva 

praktiken”92. Detta steg är svårt att utföra endast med hjälp av Faircloughs teorier om 

kritisk diskursanalys vilket förklarar varför jag har använt mig av en kompletterande 

teori om etnicitet. Målet med det sista steget av analysen komma fram till slutsatser 

om huruvida den diskursiva praktiken reproducerar eller förändrar den rådande 

samhällsordningen samt vilka ideologiska, politiska och sociala konsekvenser den 

diskursiva praktiken har på samhället.93 Här hamnar naturligtvis i min studie fokus på 

medias hanterande av konflikten, vilken roll de tillskriver sig själva, vilka 

föreställningar som finns i texterna samt vad alla dessa faktorer kan komma att ha för 

sociala konsekvenser. 

 

Själva analysen presenteras inte enligt dessa tre steg utan har istället delats in i 

kategorier och subkategorier enligt tematik. Dessa tre steg har alltså endast använts 

vid själva analysarbetet av det empiriska materialet. 

                                                
89 Winther Jörgensen, Marianne & Louis Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
2000, Lund s.88 
90 Fairclough, Norman, Media Discourse, Arnold, 1995, Bristol, s.62 
91 Ibid s.62 
92 Winther Jörgensen, Marianne & Louis Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
2000, Lund s.90 
93 Ibid s.90 
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4. Analys 
 

Syftet med min analys är ju som tidigare har nämnts att se hur tidningarna hanterar en 

konflikt i vilken de själv är delaktiga. För att lättare skaffa mig en översikt och 

därmed nå fram till ytterligare poänger delar jag in analysen i fyra stora kategorier. 

Den första har rubriken tidningarnas argument och kartlägger vilka argument och 

vilka budskap tidningarna förmedlar då de deltar i konflikten samt var deras fokus 

ligger och vad det innebär. Den andra kategorin har den snarlika titeln tidningarnas 

argumentation men behandlar istället för argumenten de sätt på vilka tidningarna 

argumenterar. I den delen analyseras användandet av språkbruk i artiklarna bland 

annat i form av transitivitet, modalitet och ordval samt vad detta användande har för 

konsekvenser. Den tredje kategorin är rubricerad analys av framställningen av 

konfliktens aktörer enligt Jonssons teorier om universalitet och fokuserar som titeln 

anger på hur konfliktens aktörer framställs samt hur föreställningar om etnicitet 

behandlas i tidningarna. Den fjärde och sista kategorin är en sammankoppling av de 

tidigare tre kategorierna där alla poänger vävs ihop och diskuteras kring. Alla 

kategorier, förutom sammankopplingen, innehåller sedan subkategorier enligt dess 

tematik som talar om vad de innehåller och handlar om. 

 

4.1 Tidningarnas argument 

4.1.1 Försvar av yttrandefriheten 

 

En kvantitativ genomgång av det empiriska materialet visar utan tvekan att 

skribenterna lägger störst fokus på det vitala i att försvara yttrandefriheten och 

tryckfriheten. Det är grundstenen i de flesta skribenternas resonemang.  

 

”Det går inte att sätta ett pris på yttrandefriheten”94 skriver en skribent i Sydsvenskan 

kompromisslöst, helt i enlighet med majoriteten av de analyserade texternas 

förmedlade argument. Samma åsikter uttrycker en skribent vid namn Lasse Bernfalk i 

en ledare i Kristianstadsbladet då han talar om att hela det demokratiska samhället 

                                                
94 Anonym, Med ett pris på sitt huvud, I Sydsvenskan, 070917 
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måste stödja tidningarna i tider då yttrande- och tryckfriheten hotas.95 Tidningarna får 

därmed rollen som försvarare av yttrande- och tryckfriheten och som motkraft till 

självcensuren. Skribenten i Sydsvenskan poängterar även det viktiga i ett samspel 

mellan media och politiker. Ett tydligt erkännande om att medias sammanhållning och 

rätt att verka fritt är beroende av att politikernas stöd. Medias bedrivande av 

diskursiva praktiker påverkar politiken då politiker tvingas forma sina uttalanden efter 

medieformen och politiken formar medierna till viss del då media behöver 

politikernas stöd i yttrandefriheten för att få tyngd i sina publikationer. Ohlsson fastlår 

i en ledare i samma tidning att det är viktigt att stå upp för grundläggande värderingar 

”även i försvaret av det plumpa och provokativa”96. Den här meningen gör yttrande- 

och tryckfriheten till en bred kategori som rymmer allt som publiceras och därmed ger 

media en oerhörd frihet. Artikeln säger att tillåtandet av yttrande- och tryckfriheten 

som bred kategori är enda möjligheten till ett demokratiskt samhälle vilket även ger 

media rollen som vital del i försvarandet av detta. 

 

Det faktum att yttrande- och tryckfriheten, nästan genomgående i mitt empiriska 

material, försvaras med näbbar och klor medan andra aspekter knappt nämns kan 

antingen tyda på ett prioriteringsval eller en vilja att fokus ska hamna just där snarare 

än på medias roll i konfliktens uppkomst. Media antar därmed en roll i dessa artiklar 

som försvarare av sin egen frihet snarare än som förmedlare av olika åsikter. 

 

4.1.2 Medias roll i konflikten 
 
På samma sätt som Per T Ohlsson, som jag beskrev i förra stycket, såg media som 

samhällsbevarande ser Lasse Bernfalk, som ovan beskrevs som en kompromisslös 

försvarare av yttrande- och tryckfriheten, media som en grundpelare i det svenska 

samhället. Det blir tydligt i en mening som ”Hoten mot det öppna samhället kommer 

från alla håll”97, där media agerar representant för det öppna samhället. Bernfalk 

betonar också att en förutsättning för att tryckfriheten ska fungera kräver ett 

förtroende för att media behandlar alla händelser och människor sakligt och korrekt. I 

Bernfalks artikel skildras med andra ord media som en institution med rättmätiga 

                                                
95 Bernfalk, Lasse. Journalisthot ett samhällsproblem, I Kristianstadsbladet, 071111 
96 Ohlsson, Per T, Den farliga ängsligheten, I Sydsvenskan, 070729 
97 Bernfalk, Lasse. Journalisthot ett samhällsproblem, I Kristianstadsbladet, 071111 
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anspråk på att förmedla objektiv fakta. Föreställningen om media som objektiv 

förmedlare är ett icke-diskursivt fenomen, eller ett fenomen som ursprungligen var 

diskursivt men som efter lång tid har institutionaliserats, med minst sagt reella 

konsekvenser i och med en ökad trovärdighet och tyngd hos mottagarna. Denna 

föreställning ger media ett försprång i konflikten på grund av att det till viss del 

förväntas att media förmedlar objektiva sanningar vilket innebär att de åsikter de 

framför i ledare och dylikt av många kan tas för absoluta sanningar och därmed 

införlivas i sociala relationer samt utgöra en byggsten i identitetsskapande. 

 

4.1.3 Rädslan för självcensur 

 

Även en skribent i Sydsvenskan instämmer i tankarna om att media har en roll som 

förmedlare i en konfliktsituation, men lägger till att de klargörande orden och 

dialogen parterna emellan ska skötas av politikerna. Rädslan för självcensur verkar 

vara tätt sammanlinkat med det tidigare nämnda försvarandet av yttrande- och 

tryckfriheten, denna rädsla är även det ett frekvent förekommande tema i mitt 

empiriska material. I artikeln i Sydsvenskan beskrivs denna fara som kan uppstå på 

grund av hot och dylikt, ”tidningars och konstnärers frihet får varken kringskäras av 

hot eller av hänsyn till länder som saknar yttrandefrihet”98 hävdar skribenten. Det 

faktum att tidningar har en frihet som inte får inskränkas talar, tvärtemot skribentens 

budskap, om att media är en institution med egenintressen. Om media endast agerar 

uttrycksmedel för politikerna så är det inte medias frihet som inskränks vid hot utan 

snarare politikernas makt. I artiklar som den här ställs det - framför läsarnas ögon - 

krav på politikerna, krav som kan komma att överföras på mottagarna och därmed 

påverka samhällets struktur.  

 

Journalisten Jimmy Fredriksson tar även han avstamp i begreppet självcensur i sin 

artikel. I artikeln radas historiska exempel på ”rädslans självcensur” upp och kopplas 

till konflikten om Muhammedteckningen. Fredriksson beskriver Nerikes Allehandas 

publicering av Muhammedteckningen som ”en strong insats för åsiktsfriheten”99 och 

tar därmed ställning på så sätt att han tillskriver media rätten, eller kanske snarare 
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99 Fredriksson, Jimmy, Varför är det så tyst, I GT, 070918 
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makten, att publicera artiklar som de bedömer främjar åsiktsfriheten. Media blir med 

andra ord i hans ögon en institution med altruistiska egenintressen och gränsar därmed 

till att bedriva en ideologisk verksamhet. Han beskriver Nerikes Allehandas 

publicering med positivt värderande ord så som ”klargörande” för att nämna ett 

exempel. Fredriksson hymlar med andra ord inte då det gäller hans synpunkt gällande 

medias maktposition, vilket även tydligt kan urskiljas i meningen ”I Sverige är det 

konstnärerna som avgör vilka religiösa ledare de vill förlöjliga och det är de ansvariga 

utgivarna som avgör vad som publiceras”100. Hans poängterande av att det fungerar 

såhär i Sverige kan ses som en syrlig kommentar gentemot de internationella 

reaktionerna Muhammedteckningen har alstrat.  

 

Även Monika Larsson ställer sig upp mot självcensuren. I en artikel vars språk har en 

ton av att läsarna ska utbildas redogör Larsson för yttrandefrihetens grundprinciper 

och rädslan för självcensur samtidigt som hon klargör sin egen åsikt att Lars Vilks 

teckning var en provokation. ”Yttrandefriheten är en rätt som inte ska missbrukas, 

men det finns en självcensur som kan vara skadlig och ett hot mot yttrandefriheten”101 

blir kontentan av hennes resonemang. Därmed balanserar hon på en smal linje mellan 

etiska överväganden och fullständig frihet. Hon hanterar alltså konflikten på så sätt att 

hon inte ger något definitivt svar rörande vilken roll media ska ha i konflikten. En 

osäkerhet som gör att budskapet tappar tyngd bredvid många andra skribenters 

kompromisslösa försvar av yttrande- och tryckfriheten 

 

4.1.4 Förespråkande av en öppen debatt 
 
Det är dock inte alla skribenter som i sina texter är lika kompromisslösa i sitt försvar 

av yttrande- och tryckfriheten. En artikel i Kristianstadsbladet är ett bra exempel på 

det här. ”Det öppna samhället är sårbart, men måste omges av ett effektivt skydd för 

fundamenten i demokratin – däremot måste vi i alla situationer vara öppna för att ta 

debatten om hur yttrande- och tryckfriheten används och försvara den”102 skriver 

skribenten i denna artikel som förespråkar yttrande- och tryckfrihet men samtidigt 

betonar vikten av en rättvis debatt. Snarare än att ställa krav på media ställer artikeln 
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krav på en ömsesidig förståelse mellan politiker och organisationer om samhället ska 

fungera. I längden blir naturligtvis det här också en fråga som berör media då de är ett 

viktigt uttrycksmedel för politikerna och den enda arenan för en debatt av de här 

proportionerna. Denna aspekt glöms dock bort av skribenten. Även här ställs alltså 

krav på politikerna att försvara yttrande- och tryckfriheten vilket indirekt betyder att 

det trots att det var media som i och med publicerandet gav upphov till konflikten inte 

är deras sak att ta debatten utan endast agera förmedlare. 

 

Dilsa Demirbag-Sten tar även hon tydligt ställning för en öppen debatt men tycker att 

en stor del av tidningarna är fega som inte har publicerat Muhammedteckningen.103 

Hon menar att media måste kunna skilja på syftet med publiceringen. Så länge 

Muhammedteckningen publiceras i informativt syfte är det ingen fara. Detta kan 

tolkas som att det ursprungliga publicerandet av teckningen var fel då det var i en 

opinionsbildande ledare snarare än i en nyhetsartikel vilket blir något paradoxalt på så 

sätt artikeln förespråkar en öppen debatt samtidigt som man kan tolka den som att 

provokativt material endast ska få publiceras i artiklar som inte är subjektivt laddade. 

Det paradoxala ligger i att den anpassningen inskränker yttrande- och tryckfriheten.  

 

En skribent i DN förespråkar även han en öppen debatt.104 Han menar att det är så lätt 

att fakta tas ur sin kontext och därför bidrar till ryktesspridning. Det definitiva sättet 

att motverka ryktesspridning blir genom en dialog mellan konfliktens aktörer vilket 

innebär att media får rollen som passiv förmedlare av åsikter. Kontentan blir att media 

ska råda under politiken snarare än att själv selektera och driva debatten. Detta är en 

ganska radikal åsikt i sammanhanget eftersom de flesta andra åsikter som förmedlas i 

det empiriska materialet antingen talar om media som en institution med 

egenintressen eller också som förmedlare men ändå med en ganska rejäl outtalad 

frihet.  

 

4.1.5 Fokus på konstnären 
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Även bland dem som försvarar yttrande- och tryckfriheten syns i en del artiklar tvivel 

på de moraliska aspekterna av publicerandet av Muhammedteckningen. Dock så 

hamnar ofta fokus på Lars Vilks konstverk snarare än på medias val att publicera det.  

 

”Jag tycker till exempel att en del konstverk snarare ger uttryck för konstnärens 

önskan att få bli martyr i namn av vår demokratiskt grundade yttrandefrihet”105 

skriver Ann-Sofie Hermansson i Göteborgsposten och syftar tydligt på Lars Vilks och 

hans Muhammedteckning.  

 

Daniel Levin förmedlar i en artikel i Göteborgsposten en annan aspekt av ämnet 

självcensur. Levin skriver att han känner obehag inför den gisslansituation som Vilks 

har försatt honom i nämligen ”om jag nu säger mig stå upp för yttrandefriheten, då 

måste jag också stå upp för honom, för hans rätt att få vara plump och hädisk”106. 

Levin menar alltså inte bara att Vilks medvetet provocerar utan att han även medvetet 

manipulerar media och samhället. Senare i artikeln skriver Levin att man måste ge 

efter och i första hand stå upp mot självcensuren och efter det kan man diskutera vad 

man får säga och vad man bör säga. Den tanke som förmedlas i Levins artikel är att 

konstnären har försatt honom och mediasverige i en situation där han måste välja det 

minst onda av två onda ting. Detta skulle betyda att konsten faktiskt har möjlighet att 

utöva makt och konstituera regler och tydliga strukturer som medias diskursiva 

praktik måste anpassa sig efter.  

 

”Den senaste i raden att hjältemodigt försvara rätten att kränka är konstnären Lars 

Vilks”107 skriver Ann Heberlein och framställer därmed med ironin som vapen Lars 

Vilks som en meningslös provokatör. Heberlein menar att Vilks utnyttjar 

yttrandefriheten till att kränka och fortsätter ironisera kring Vilks verk och 

yttrandefriheten. ”Det är skillnad mellan att kritisera och kränka”108 fortsätter hon och 

det är tydligt att hon är emot Nerikes Allehandas publicerande av teckningen. Hon 

menar att även medias roll var som provokatör och delvis upphovsmakare till 

debatten. Rakel Chukri instämmer då det gäller synen på Vilks som provokatör utan 
                                                
105 Hermansson, Ann-Sofie, Även konsten måste granskas, I Göteborgs posten, 070912 
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syfte och lägger även till att verket är undermåligt. ”Rätten att häda innebär faktiskt 

inte en skyldighet att ställa ut vilken hundskit som helst”109 blir det avslutande 

ställningstagandet. Det är tydligt att Chukri efterlyser etik och moral av konstnärer 

och publicister. Språkbruket tyder på att skribenten är tydligt provocerad av hela 

händelsen. ”Allt för att enbart provocera – det konstnärliga värdet synes mig 

minimalt”110 skriver Peter Melin om Lars Vilks Muhammedteckningar och fortsätter 

med ”Rätten att publicera får inte bli viktigare än det riktiga i att publicera”111. Det är 

alltså i Melins fall ytterst tydligt att media har spelat en provokatör i händerna genom 

publicerandet. Medias roll var alltså delvis som upphovsmakare till konflikten. 

Genom att försvara yttrandefriheten försvarar vi också en kränkning enligt Melin. 

Melin använder ett kraftfullt och auktoritärt språk som tyder på irritation och en stark 

vilja att förändra. Texten verkar uppmana mottagagaren att få upp ögonen för något 

som i texten skildras som ett blint försvar av yttrande- och tryckfriheten utfört av 

andra skribenter. En annan skribent som tycker att en stor del av mediesfären gömmer 

sig bakom yttrandefriheten är Rune Engelbreth Larsen. ”Poängen är att 

yttrandefriheten naturligtvis inte förminskas av att man avstår från att heroisera 

hånfull propaganda mot en hel befolkningsgrupp”112 skriver Engelbreth Larsen och 

fortsätter genom att kalla Vilks verk en dilettantisk konstnärs narcissistiska utspel. 

Enligt Engelbreth Larsen ska media sluta spela konstnärer som Vilks rakt i händerna 

och nu snarare använda sin verksamhet till att agera förmedlare för politiska budskap. 

Ilskan lyser igenom i Engelbreth Larsens språkbruk. Det finns en tydlig paradox i 

hans resonemang. På ett ställe i texten värderar han de tolv teckningarna som 

Jyllandsposten publicerade och beskriver hälften av dem som roliga medan de andra 

bara var provocerande. Marie Louise Samuelsson beskriver media som cyniska och 

menar att media i konfliktsituationer kan komma att ”påminna om barn som plockar 

vingarna av flugor – de har ingen aning om vad de gör och varför, men det verkar 

spännande och lite farligt och de kan liksom inte låta bli”113. Samuelsson ger media 

rollen som utövare av pengahungrig skandaljournalistik. Debatten om yttrandefriheten 

är enligt Samuelsson onyanserad och kraftigt förenklad. 

 

                                                
109 Chukri, Rakel, Who let the dogs out, Sydsvenskan,  
110 Melin, Peter, Rondellhundar, Vilks och tryckfriheten, I Sydsvenskan, 070908 
111 Melin, Peter, Rondellhundar, Vilks och tryckfriheten, I Sydsvenskan, 070908 
112 Engelbreth Larsen, Rune, Heroisera inte Muhammedtecknarna, I Dagens Nyheter, 071024 
113 Samuelsson, Marie Louise, Medier som famlar i total blindo, I Sydsvenskan, 070914 
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4.1.6 Sammanfattning av tidningarnas argument 
 
Kvantitativt sett försvarar de flesta artiklarna yttrande- och tryckfriheten 

kompromisslöst, mycket på grund av rädslan för självcensur som ofta beskrivs som ett 

hot mot demokratin. Detta försvar stjäl fokus från hur konflikten uppstod från början 

samt en uppsjö av andra aspekter som utelämnas helt. Yttrande- och tryckfriheten görs 

till en helig grundpelare av den svenska demokratin som absolut inte får ifrågasättas 

överhuvudtaget. I dessa artiklar ställs ofta krav på politikerna, inför läsarna, vilket kan 

övergå till att bli läsarnas krav på grund av föreställningen om tidningarnas 

objektivitet. Ofta antyds att tidningarnas frihet måste få vara intakt samtidigt som 

media ofta, paradoxalt nog, tillskrivs rollen som passiv förmedlare för polikterna i 

konflikten. Ansvaret hamnar alltså i dessa artiklar ofta på politikerna trots att det var 

en tidnings publicerande som gav upphov till debatten från början. 

 

Det finns även skribenter som förespråkar en öppen debatt. Dessa är inte lika 

kompromisslösa och deras artiklar präglas av en tendens att ständigt klargöra att de 

trots sitt förespråkande av en öppen debatt sympatiser med bevarandet av yttrande- 

och tryckfriheten. Detta kan tolkas som att kvantiteten artiklar rörande försvaret av 

yttrande- och tryckfriheten har skapat en stark diskursordning inom skrået som är 

farlig att röra sig utanför. 

 

Några artiklar är kritiska mot medias publicerande. Den bild som förmedlas i dessa är 

att media har spelat Lars Vilks, som framställs som en meningslös provokatör, rakt i 

händerna. Detta kan tolkas som en rädsla orsakad av konstens möjlighet att påverka 

medierna.  

 

4.2 Tidningarnas argumentation 
 

4.2.1 Tidningarnas gemenskap 
 
”I den här och liknande situationer måste en enig presskår med stöd av hela det 

demokratiska samhället stå upp för tryck- och yttrandefriheten”114 skriver den  

tidigare nämnda journalisten Lasse Bernfalk i Kristianstadsbladet. Valet av orden 
                                                
114 Bernfalk, Lasse. Journalisthot ett samhällsproblem, I Kristianstadsbladet, 071111 
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”enig presskår” ackompanjeras av liknande ord, såsom till exempel ”systertidningar”, 

artikeln igenom. Detta förmedlar tydligt en bild av medierna som en enda stor familj 

med ett aktuellt problem som angår hela skrået. Liknande exempel på beskrivningar 

av medias sammanhållning finns att finnas i fler artiklar - till exempel i en artikel med 

meningen ”Nu handlar det om vår tryck- och yttrandefrihet – Många tidningar, 

däribland Sydsvenskan har publicerat Vilks teckningar i en nyhetskontext – Men 

Nerikes Allehandas chefredaktör Ulf Johansson, som också dödshotats, har ensam fått 

axla ansvaret”115 - och det faktum att den största delen av artiklarna i mitt empiriska 

material tydligt försvarar publiceringen vittnar om att den förmedlade bilden i alla fall 

delvis stämmer. Den senast citerade meningen är inte bara en uppmaning att 

journalistkåren måste hålla ihop utan betonar även skillnaden mellan publicerandet av 

teckningen i en nyhetskontext och en mer subjektivt laddad kontext. Bernfalks vädjan 

om stöd från hela det demokratiska samhället poängterar tydligt en gräns, antingen är 

ni för publiceringen av teckningen och därmed det demokratiska samhället eller också 

är ni emot båda delarna. En sådan gränsdragning kan övertyga läsarna att ställa sig på 

skribentens sida av rädsla att bli anklagade för att förneka yttrande- och tryckfriheten 

som beskrivs som en grundsten i det svenska demokratiska samhället och dess 

universella värderingar. Media konstruerar på det här sättet genom sin diskursiva 

praktik samhälleliga strukturer som i allra högsta grad kan komma att påverka 

människors sätt att tänka och förhålla sig till aktuella frågor. 

 

4.2.2 Inkluderande och exkluderande språkbruk 
 
Exemplet i slutet av förra stycket där Bernfalk utförde en gränsdragning är ett 

typexempel på ett inkluderande och exkluderande språkbruk vilket många skribenter i 

mitt empiriska material använder sig av. ”Om vi i Sverige sviker vår egen 

yttrandefrihet genom att ägna oss åt självcensur och krypa till halvmånen inför 

islamister – vilken signal sänder vi då till alla dem som ser vårt land som ett 

föredöme?”116 skriver Gulan Avci och beskriver i sin artikel det förtryck som hon 

menar råder i de flesta länder där Islam är huvudreligion. I den citerade meningen ser 

man tydligt exempel på ett mycket vågat språkbruk samt en dylik gränsdragning som i 

exemplet med Bernfalk. Denna gränsdragning i samspel med betonandet av medias 

                                                
115 Sandström, Daniel, Ännu en provokation, I Sydsvenskan, 070917 
116 Avci, Gulan, Sluta kryp för islamisterna, I Expressen, 070902 
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sammanhållning som återfinns i flera artiklar ger illusionen av att hela mediasverige 

är för publicerandet vilket leder oss tillbaka till medias gemenskap. Meningen ”Den 

breda massan oavsett religiös eller etnisk bakgrund är ytterst medveten om behovet av 

en upplysande debatt”117 är ytterligare ett exempel, visserligen något mindre 

konfronterande, på ett språkbruk där de som inte instämmer exkluderas. Bernfalk som 

citerades tidigare refererar ständigt till publicerandet av Muhammedteckningarna utan 

att använda sig av en agent i språket, vilket innebär att han diplomatiskt till exempel 

skriver ”efter publiceringen av Muhammed som rondellhund”118 istället för: efter 

Nerikes Allehandas publicerande av Muhammed som rondellhund. Denna passiva 

form används för att slippa lägga skuld på någon, i det här fallet Nerikes Allehanda 

som gjorde ett aktivt val att publicera, och används även det som ett flitigt grepp i de 

artiklar som primärt fokuserar på försvarandet av medias yttrande- och tryckfrihet. 

Publicerandet skildras som något oundvikligt snarare än som ett val. Denna tendens 

att undvika att lägga skuld på media kan ytterligare komma att reproducera 

föreställningen om media som objektiv förmedlare utan skuld snarare än som en 

institution med egenintressen. 

 
Jan-Olof Bengtsson på kvällsposten uttrycker sin förfäran över den hotande 

självcensuren. I sin problemformulering använder han den dramatiska benämningen 

”den förödande självcensuren”119 och som grepp för att övertyga läsarna inkluderar 

han dem genom att ständigt använda orden ”vi” och ”våra”. Dylika försök att 

inkludera läsarna är ett vanligt förekommande grepp i de flesta av artiklarna i mitt 

empiriska material. 

 

Jag pratade tidigare i analysen om Ann-Sofie Hermansson som stämplade Lars Vilks 

som en konstnär med egoistiska intentioner och hans konstverk som onödigt. 

Samtidigt som hon uttrycker dessa åsikter poängterar hon även att yttrande- och 

tryckfriheten är hörnpelare i det demokratiska systemet och att man måste våga testa 

dess gränser.120 Detta något övertydliga poängterande känns som ett symtom på en 

rädsla att bli missförstådd och utpekad som motståndare till yttrandefriheten. Denna 

rädsla förstärks av Hermanssons val att ge artikeln en väldigt personlig ton, som 

                                                
117 Anonym, Mer sans och måtta, I Kristianstadsbladet, 070918 
118 Bernfalk, Lasse. Journalisthot ett samhällsproblem, I Kristianstadsbladet, 071111 
119 Bengtsson, Jan-Olof, Bränder och självcensur, I Kvällsposten, 070909 
120 Hermansson, Ann-Sofie, Även konsten måste granskas, I Göteborgs posten, 070912 
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fastslås i dess anekdotlika inledning. Här blir de konkreta samhälleliga strukturerna 

som media konstituerar genom bedrivandet av diskursiva praktiker tydligt. I de 

tidigare artiklarna jag nämnde fastslogs en tydlig och drastisk gräns mellan de som var 

för eller emot yttrande- och tryckfriheten. Detta gränsdragande utfört av många av 

skribenterna blir tillslut en mall eller struktur, både i samhället och i media, som de 

andra känner sig tvungna att rätta sig efter och därmed anpassa sin åsiktsutövning till. 

 

4.2.3 Klargörande av skribentens egen etniska tillhörighet 

 
Mani Aryamand rubricerar sin ledare om Muhammedkrisen: ”Vi iranier stöder 

pressfriheten”121. Hon klargör med rubriceringen sin egen tillhörighet av en etnisk 

minoritet, vilket i läsarnas ögon kan ge mer tyngd åt hennes argument samt bryta de 

ramar för agerande som många andra tidningars skribenter har satt upp för muslimer 

genom de diskursiva praktikernas konstituerande av samhällets värderingar. Samma 

sak gör Gulan Avci i sin ledare. Likt flera andra skribenter brukar Aryamand en 

passiv form då hon refererar till publicerandet av teckningen men skriver dock 

paradoxalt att publiceringen var ett slag för demokratin. Hon refererar även till media 

som ett uttrycksmedel vilket skulle betyda att medias roll är som förmedlare och att 

det därmed är de som har åsikter som skyddas av yttrandefriheten snarare än media 

själva.  

 

4.2.4 Media och konst 
 
 Jörgen Jörgensen som är skribent i Kristianstadsbladet ger, inte rakt ut utan med hjälp 

av sitt språk och sina åsikter, media rollen förmedlare i konflikten. Jörgensen jämför 

publiceringen av Muhammedteckningen med andra händelser inom konst- och 

vetenskapssfären som har gett upphov till en nyttig debatt som fört samhället framåt. 

”Vetenskapen och konsten ska visa oss sanningen och göra oss fria”122 skriver han 

och underförstått är därmed att media ska vara villiga att utan större förbehåll 

publicera verken.  

 

                                                
121 Aryamand, Mani, Vi iranier stödjer pressfriheten, I GT, 070907 
122 Jörgensen, Jörgen, Att se sig själv i andra, I Kristianstadsbladet, 070907 



 36 

Mårten Arndtzén är inne på samma spår men den bild han förmedlar är att medias 

viktigaste uppgift är att presentera materialet som det debatteras kring rättvist och 

därmed göra det tillgängligt för en offentlig granskning123. Med andra ord har de 

medier som inte valt att publicera Muhammedteckningen misskött sin uppgift. Senare 

i artikeln värderar Arndtzén Vilks konst genom att säga att den är meningslös. 

Värderingen känns i sammanhanget märklig då skribenten tidigare i artikeln fastslog 

att allt skulle få publiceras.  

 

”Man må tycka vad man vill om Vilks alster – att de är kränkande, att de är dålig 

konst, att de ingår i en tradition av att utmana religiösa ikoner, etcetera”124 skriver Per 

Jönsson i DN. Han menar att konstnärens intentioner eller kvaliteten på det som 

publiceras inte har någon betydelse då det i Sverige är tillåtet att publicera även sådant 

som somliga inte tycker om. Jönsson drar sig för att använda ordet media, antagligen 

för att inte lägga fokus på medias delaktighet i debattens uppkomst. Tidningarna blir i 

Jönssons ledare martyrer som vågar stå upp mot förtrycket från andra länder medan 

politikerna är tysta. Detta gör media till en egen institution oberoende av andra. 

Artikeln kan komma att väcka reaktioner hos politikerna och läsarna med hjälp av sitt 

sarkastiskta språkbruk och sin konfronterande ton.  

 

4.2.5 Ironi och sarkasm 
 
Ett ironiskt och sarkastiskt språkbruk är ett grepp som förekommer tämligen ofta i de 

hittills redovisade artiklarna. Främst i de ledare som är tämligen kompromisslösa i sitt 

försvar av yttrande- och tryckfriheten. ”Yttrandefriheten snävas in, den konstnärliga 

friheten beskärs, debatten snöps. Inte genom politiska beslut utan genom självcensur: 

Inte skall vi väl kränka människors religiösa känslor i onödan?”125 skriver Mats 

Skogskär och blir därmed ett lysande exempel på ett ironiskt användande av språk. 

Skribenternas brukande av ironi och sarkasm vittnar om en konfronterande stil med 

avsikt att provocera fram reaktioner och bagatellisera åsikterna hos dem som inte 

instämmer i deras egna åsikter och därmed bidra till den tidigare nämnda 

gränsdragningen.  

                                                
123 Arndtzén, Mårten, Både synd och skam, I Expressen, 070815 
124 Jönsson, Per, Att inte låtsas om mullornas intrång, I Dagens Nyheter, 070829 
125 Skogkär, Mats, Mullorna mullrar, I Sydsvenskan, 070829 
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Även Sakine Madon använder sig av sarkastiska bagatelliseringar, bland annat i 

meningen ”folk kränks ju så mycket nuförtiden att det knappt är möjligt att inte 

tillhöra en grupp som anses vara kränkt”126. Artikeln uppmärksammar det faktum att 

toleranströskeln har blivit lägre, vilket har bidragit till en inflation av begreppet kränkt 

vilket i längden blir ett hot mot demokratin i form av självcensuren. Konsten och 

debatten ska vara fri skriver hon och uppmanar de som känner sig kränkta att skriva 

en insändare och argumentera för sin åsikt. Denna uppmaning talar om att medias 

primära roll i konflikten blir att finnas till hands för en öppen debatt. 

 

4.2.6 Sammanfattning av tidningarnas argumentation 
 

Ett intressant faktum är att media exkluderar de skribenter som inte tillhör skrået 

genom att presentera dem först i en inledande text. Man får intrycket av att det görs 

för att media ska kunna distansera sig från dessa åsikter och för att de inte ska kunna 

uttrycka sig med stöd av samma objektivitetsanspråk som journalister. Det faktum att 

de artiklar som försvarar yttrande- och tryckfriheten är uppbyggda av ett språkbruk 

som, med hjälp av passiv transitivitet och avsaknad av agent, tar ifrån media skulden i 

publicerandet och som ackompanjeras av en fullständigt kompromisslös modalitet gör 

att artiklarnas innehåll lätt kan uppfattas som objektiv sanning trots dess subjektiva 

innehåll. Detta reproducerar en samhällelig föreställning om media som objektiv 

förmedlare och kan komma att övertyga många läsare vilket i sin tur resulterar i 

skapandet av en diskursordning, en struktur, som många andra skribenter måste 

förhålla sig till. Denna diskursordning förstärks i och med den gränsdragning 

skribenterna gör genom sitt språkbruk samt genom det refererande till media som en 

familj. Det inkluderande och exkluderande språkbruket som brukas flitigt i dessa 

artiklar kan komma att övertyga vissa läsare medan andra utestängs. Ironi och 

sarkasm är också ett flitigt använt grepp för att förstärka poänger och därmed 

gränsdragningen. 

 

Detta faktum syns på de artiklar som förespråkar en öppen debatt. Språket är där mer 

trevande och osäkert. Modaliteten inte lika instämmande och övertygande. I dessa 
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artiklar syns även tendeser till ett krav att klargöra att skribenten inte är emot yttrand- 

och tryckfriheten. Ett krav som har uppstått på grund av försvarnas artiklar. 

 

4.3 Analys av framställningen av konfliktens aktörer utifrån 
Jonssons tankar om universalitet 
 

4.3.1 De svenska värderingarna som universella 
 

”Censur är vi tack och lov förskonade från i det här landet – Det borgar vår 

grundlagsskyddade åsikts- och yttrandefrihet för”127 skriver Jan-Olof Bengtsson sätter 

därmed ord på något som återfinns i de flesta av artiklarna i mitt empiriska material, 

nämligen föreställningen av de svenska värderingarna som universella. De svenska 

värderingarna definieras aldrig utan ges endast innehåll i kontrast till vad de inte är, i 

det här fallet länder som enligt skribenten styrs av förtryckarregimer. Skribenten 

målar upp ett hot mot de svenska värderingarna och grundlagarna från dessa länder 

och förstärker detta hot med ett dramatiskt och sarkastiskt språkbruk innehållandes 

laddade förstärkningsord som tydligt kan ses i meningen ”Det räcker nämligen med 

att någon säger sig vara kränkt över ditten eller datten så kröker vi underdånigt våra 

ryggar, idkar självspäkelse och förvirrad självkritik – Samt tystnar”128. Samtidigt som 

Bengtsson skildrar den svenska grundlagsmodellen som universell riktar han i den 

citerade meningen kritik mot ett sätt att handla som i viss mening anses typiskt 

”svenskt”, nämligen överdriven respekt och rädslan för att någon ska känna sig 

kränkt. Ödmjukhet blir alltså en del av de svenska värderingarna och kritiken blir 

samtidigt ett smickrande av dessa och en uppmaning att inte visa ödmjukhet i fall då 

dessa hotas. ”Ett mångkulturellt samhälle kan under sin färd mot att nå just dit, 

omöjligt vara konfliktfritt – Det handlar om att ge och ta – Och där några av de givna 

ingredienserna heter respekt och lyhördhet”129. Den sista meningen jag citerade gör att 

artikeln till viss del sänder ut motstridiga budskap. Å ena sidan förespråkar Bengtsson 

respekt och lyhördhet medan han å andra sidan i sitt språkbruk förmedlar 

föreställningen om att vi inte har något att lära av andra kulturers värderingar. 

Konsekvensen av en artikel som den här kan vara att den reproducerar en samhällelig 
                                                
127 Bengtsson, Jan-Olof, Bränder och självcensur, I Kvällsposten, 070909 
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föreställning av Sverige som ett land vars befolkning är lyhörd och respektfull vilket 

klingar illa med oviljan att ta en öppen debatt och att direkt förkasta de värderingar 

som förknippas med andra kulturer utan vidare eftertanke. Det finns alltså en 

föreställning om det svenska samhället som öppet och tolerant vilken reproduceras av 

artiklar som den här och som paradoxalt nog kan fungera som ett alibi för rasism 

enligt universalitetsprincipen. 

 

4.3.2 Sverige och västvärlden kontra Islam 
 

”Det handlar om kollisionen mellan två väsensskilda sätt att definiera åsikts- och 

yttrandefriheten – Den ena tillhörande en förmodern religion, Islam, som ännu inte 

har lärt sig att acceptera den sekulariserade världens existens – Den andra utgör den 

mest omistliga delen av just denna sekulariserade världs syn på frihet”130 skriver 

Mauricio Rojas i Göteborgsposten. Som jag nämnde i det tidigare stycket får 

begreppet de svenska värdenormerna sitt innehåll i kontrasten, alltså vad de inte är. 

Den här meningen är ett oerhört tydligt exempel på hur de svenska värdernormerna 

skapas och tillskrivs ett universellt värde gentemot sin genom generaliseringar 

skapade kontrast. Här förmedlas tanken om Sverige och västvärlden som en modern 

frihetsstat medan de muslimska länder får representera den omoderna kulturen. En 

stor skillnad här gentemot det tidigare exemplet är att det här är det hela religionen 

Islam som hängs ut snarare än extremisterna vilket är än mer generaliserande och 

otvivelaktigt kan komma att reproducera rasistiska föreställningar i samhället. I den 

senast citerade meningen lägger dessutom Rojas över den universalitetsgrundade 

rasismen på de muslimska länderna genom att säga att det är dem som tror att de är 

universella och att det är dem som vägrar att anpassa sig till de moderna 

värderingarna.  

 

Rojas avslutar artikeln med meningen ”Skiljelinjen går mellan dem som oavsett 

religiösa övertygelser har anammat upplysningstidens frihetsideal och dem som 

krampaktigt försöker undertrycka detta ideal”131. Förmedlandet av en 

universalitetstanke kan inte bli tydligare uttryck än så här. Alla som väljer att och kan 
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anpassa sig till den svenska värdenormen är för ett fritt demokratiskt samhälle medan 

de övriga exkluderas. I förlängningen tillämpas detta tänkande på 

Muhammedkonflikten vilket gör att alla som är för publicerandet är bevarare av de 

svenska värderingarna som framställs som de demokratiska och frihetsbevarande 

medan de som är emot publicerandet blir förtryckare av dem. 

 

4.3.3 Det påstådda hotet från de muslimska länderna 

 

”Mullorna mullrar”132 rubricerar Mats Skogskär en ledare i Sydsvenskan samma dag 

som Per Jönsson tar en liknande angreppsvinkel och namnger sin ledare ”Att inte 

låtsas om mullornas intrång”133. Båda artiklarna skildrar det faktum att Irans regering 

har lämnat in en protest mot publicerandet av Muhammedteckningen. I båda 

artiklarna får Irans regering iklä sig rollen som de som är emot publicerandet medan 

det inte bara är svensk media som hamnar på försidan av debatten utan hela Sverige 

med tillhörande värderingar. Skribenterna skapar genom sina artiklar en, i 

Faircloughiansk mening, ideologisk diskurs där Muhammedkrisen blir en konflikt 

mellan två länder med olika värderingar snarare än två läger med olika åsikter om 

publicerandet. 

 

”Muslimska stater som saknar respekt för yttrandefrihet såväl som för andra 

mänskliga fri- och rättigheter råder det ingen brist på”134 skriver Skogskär och gör 

därmed den iranska regeringens protest till alla muslimska staters. Det blir även i det 

här citatet tillsammans med flera andra i de båda artiklarna tydligt att det enligt 

skribenterna är de svenska värderingarna som borde stå modell för alla länders 

värderingar vilket är en tydlig koppling till den tidigare beskrivna 

universalitetsprincipen. Skribenterna generaliserar de muslimska ländernas 

värderingar och skildrar dem som fel, till och med som ett hot mot de svenska 

värdenormerna. De svenska värdernormerna definieras eller beskrivs aldrig utan de 

skapas endast i kontrast till de muslimska extremisternas och figurerar inte sällan i 

samband med starkt värdeladdade ord som till exempel frihet. Den dramatiska 

skildringen av det internationella hotet stjäl fokus från konflikten i Sverige och från 
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133 Jönsson, Per, Att inte låtsas om mullornas intrång, I Dagens Nyheter, 070829 
134 Skogskär, Mats, Mullorna mullrar, I Sydsvenskan, 070829 
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medias val att publicera teckningen. Den bild som förmedlas är att man omöjligt kan 

vara emot publicerandet av teckningen utan att vara ett hot mot det svenska samhällets 

grundvärderingar.  

 

4.3.4 Fokus på extrema reaktioner 
 

Det finns en otvivelaktig fokus på hat och hot i många av artiklarna, alltså de extrema 

reaktionerna gentemot publicerandet av Muhammedteckningen. Det finns även en lika 

otvivelaktig fokus på muslimska extremister i rollen av dem som primärt är emot 

publicerandet. Bilden som tidningarna förmedlar är alltså att det knappt finns några 

utan extrema åsikter som tycker att publicerandet var ett felaktigt beslut. Bilden 

inkluderar inte ens svenska åsiktsyttrares tankar förutom de som har möjlighet att 

uppbåda en diskursiv praktik. Denna fokus kan även resultera i en gränsdragning där 

läsarna känner sig låsta i att antingen stå på de svenska grundvärderingarnas sida eller 

helt gå emot dem. I en ledare i Sydsvenskan återfinner man meningen ”Även i Sverige 

finns det individer och grupper som sympatiserar med terrornätverket al-Qaidas 

ideologi - Att någon skulle kunna försöka göra verklighet av hotet kan inte 

uteslutas”135. Användandet av ordet ”även” är en betoning som antyder att läsarna kan 

komma att uppfatta detta faktum som förvånande. Detta vittnar om att budskapet är 

oförenligt med de svenska värderingarnas universalitet. Citatet förmedlar även ett 

tvivlande på den svenska befolkningen vilket kan väcka paranoia hos läsarna och 

därmed stärka rasismen i samhället. Så även i denna ledare blir konfliktens aktörer de 

svenska värderingarna mot dem som inte sympatiserar med dem. I det här fallet 

förmedlas en antydan att även svenska muslimer kan vara farliga, detta är en 

generalisering som kan göra att läsare med vissa föreställningar kan uppfatta 

muslimer som de aktörer som står på motsidan.  

 

4.3.5 Förtydligande av egen etnisk tillhörighet 
 

Det finns även tecken på ett konfronterande och rakt ut ganska medvetet fördomsfullt 

språkbruk. Meningar som ”alldeles för många svenska journalister springer undan om 

                                                
135 Anonym, Med ett pris på sitt huvud, I Sydsvenskan, 070917 
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tillräckligt många med mörkt hår ropar bu”136 och ”om vi i Sverige sviker vår egen 

yttrandefrihet genom att ägna oss åt självcensur och krypa till halvmånen inför 

islamister”137 är exempel på detta språkbruk. De skapar en väldigt radikal diskurs som 

kan uppfattas som rasistisk även om det faktum att skribenterna betonar sin egen 

tillhörighet till en etnisk grupp kan komma att legitimera det vågade språkbruket i 

många läsares ögon. En annan som betonar sin tillhörighet till en etnisk grupp är Mani 

Aryamand. I sin artikel förklarar hon att det finns grupper i Sverige som har kontakt 

med Teheranregimen i Iran som gick hårt åt publiceringen men att dessa grupper är 

väldigt få.138 Hon förmedlar därmed en bild av iranier i Sverige som åsiktsfriställda 

från den gruppgeneralisering som ofta görs. Detta förmedlande får antagligen mer 

tyngd hos läsarna på grund av betoningen på hennes egna etniska tillhörighet. 

Aryamand använder språket på ett sätt som vittnar om att hon i och med sitt 

friställande av svenska iranier vill förändra den föreställning som många andra 

tidningar ständigt reproducerar i sina artiklar. Det som poängterandet av friställandet 

dock kan ha som följd är att den etniska minoriteten iranier friställs från den svenska 

majoriteten vilket kan förmedla intrycket av att de är en egen grupp.  

 

4.3.6 Kritik mot hur muslimer framställs 
 

Andra skribenter uppmärksammar en tendens i tidningarna att behandla muslimer som 

en skör grupp utan möjlighet att försvara sig själva. ”Muslimerna skildras återigen 

som känsliga bebisar”139 skriver Rakel Chukri samtidigt som Sakine Madon tycker att 

de skribenter som pratar om kränkning gentemot muslimer förmedlar en inställning 

hos media och politikerna som bäst kan sammanfattas av meningen ”den sortens 

dumförklaring – lugn, lille vän, vi censurerar! – är inte respekt, utan just en rejäl 

förolämpning”140. Dessa artiklar verkar vara en reaktion på den föreställning om 

muslimer som andra tidningar ständigt reproducerar. 

 

                                                
136 Demirbag-Sten, Dilsa, Att visa eller inte visa, I Expressen, 070817 
137 Avci, Gulan, Sluta kryp för islamisterna, I Expressen, 070902 
138 Aryamand, Mani, Vi iranier stödjer pressfriheten, I GT, 070907 
139 Chukri, Rakel, Who let the dogs out, I Sydsvenskan, 070816 
140 Madon, Sakine, Kränkt, kränktare, kränktast, I Expressen, 070817 
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4.3.7 Media som försvarare av de svenska grundvärderingarna 
 

I en ledare i GT jämför Jimmy Fredriksson ultra-islamismen, som han kallar den, med 

nazismen. Detta förstärker hotbilden ytterligare då det refererar till en historisk 

händelse som de flesta känner till och förknippar med en förtryckande diktatur med 

horribla värderingar. Även i Fredrikssons fall hamnar muslimska extremister på 

motsidan och det svenska samhället på försidan. Det som dock skiljer Fredrikssons 

artikel från de andra jag har analyserat är att han tydligt tillskriver media rollen som 

försvarare av de svenska värderingarna medan de andra gjorde detta mer subtilt. 

Fredriksson skriver att man gärna får se Vilks som en provokatör men att det inte har 

någon betydelse då det enda som betyder något är att någon vågar publicera verken. I 

och med detta avlägsnar han Vilks från försidan av debatten trots att det var han som 

fick den att blossa upp. Fredriksson likställer även oviljan att publicera provocerande 

material med att vara en bidragande orsak till självcensur. Den diskurs Fredriksson 

ansluter sig till blir därmed en ideologisk och tämligen kompromisslös sådan. Senare i 

artikeln betonas att ”den svenska öppenheten behöver stöd”141. Ännu ett förmedlande 

av föreställningen om ett öppet svenskt samhälle vars värderingar är universella.  

 

Även Daniel Sandström tillskriver det svenska samhället rollen som de som är för 

publiceringen och media som de som måste förhindra självcensuren. ”Det borde vara 

en självklarhet”142 skriver Sandström på tal om medias rätt att publicera vad de vill 

utan hänsyn till om materialet är provocerande. Istället stämplas politikerna delvis 

som sympatisörer med motsidan, i Sandströms artikel, då de inte uttalar sig i frågan 

och försvarar publiceringen. Den tanke som förmedlas är alltså att politikerna inte gör 

ett tillräckligt bra jobb i konflikten och att läsarna ska ställa krav på dem vilket kan 

komma att väcka misstro gentemot de styrande politikerna. 

 

4.3.8 Media och Lars Vilks som aktörer i konflikten 
 

Marie Louise Samuelsson förmedlar en bild av media som provokatörer och 

upphovsmakare till konflikten. ”Det finns något man kan kalla en medial, 
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skandaliserad förtjusning i Muhammed-karikatyrs-demonstrationer”143 skriver 

Samuelsson och menar att medias skandalbetonade journalistik trissar upp konflikten 

ytterligare. På motsidan av konflikten finns enligt Samuelssons bild muslimer som 

blir utnyttjade och kränkta i yttrandefrihetens namn. Samuelsson antyder alltså att det 

finns föreställningar om muslimer och media som hennes artikel verkar gå emot och 

vilja förändra. Rune Engelbreth Larsen relaterar Muhammedkrisen till den liknande 

konflikten i Danmark och beskriver där den hets mot muslimer som media bedrev. 

Det faktum att båda händelserna jämförs talar om den bild av media som Engelbreht 

Larsen förmedlar. ”Att odla Muhammedkarikatyren som hånfull genre gynnar bara 

radikala islamister och extrema islamkritiker, som eftersträvar en religiös 

konfrontation – men både politiker och vi andra kan själva välja om vi vill följa deras 

dagordning”144 skriver Engelbreth Larsen. I den här meningen antyder han att både 

konstnären och media är skyldiga till konfliktens uppblossande. Han målar även upp 

två motpoler, radikala islamister och extrema islamkritiker, som får representera det 

förtryckande. I och med orden ”vi andra” inkluderar han sig själv i övriga samhället 

och förmedlar därmed bilden av att han själv befinner sig på samma nivå som alla 

andra. Meningen blir även ett ultimatum fast åt det håll som tidigare inte har synts i 

analysen. Nämligen att man antingen går emot medias och konstnärers meningslöst 

provocerande publiceringar eller också spelar man de radikala grupperna rakt i 

händerna.  

 

Daniel Levin lägger även han fokus på media och Lars Vilks som upphovsmakare till 

konflikten. Media för att de reproducerar föreställningen av muslimer som lättkränkta 

och aggressiva och Lars Vilks för att han har försatt hela det svenska samhället i en 

gisslansituation, nämligen att vara för eller emot publiceringen har blivit synonymt 

med att vara för eller emot yttrandefriheten.145 Levin sänder ut föreställningen om att 

Lars Vilks från början har utnyttjat media till provokation och sedan har media känt 

sig tvungna att försvara yttrandefriheten mycket på grund av att det är en del av den 

svenska värdenormen. Ghaleb Muhssen lägger också skuld på Lars Vilks och ställer 

frågan ”måste man kritisera Islam eller Muhammed på ett kränkande sätt?”146. 

Meningen talar om för oss att Muhssen ändå ser Vilks konstverk som kritik snarare än 
                                                
143 Samuelsson, Marie Louise, Medier som famlar i total blindo, I Sydsvenskan, 070914 
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enbart en provokation, om än en smaklös sådan. Även muslimerna målas till viss del 

ut som motståndare till yttrandefriheten fast försvaras med meningen ”de flesta 

muslimer som kommer från dessa länder har inte demokratiska traditioner”147. 

Meningen förmedlar att konflikten till viss del är orsakad av krock mellan olika 

kulturer. Trots att meningen används som försvar antyds det i Muhssens språkbruk att 

det svenska samhällets värdenormer är de moderna. 

 

Även Peter Melin lägger skuld på media i konflikten då han menar att ”provokation 

aldrig får bli ett självändamål”148. Den uppfattning som förmedlas är alltså att Vilks är 

en provokatör utan egentligt syfte som media felaktigt tillåter uttrycka sig fritt i 

pressen. Denna bild kan komma att väcka misstro gentemot Lars Vilks och leda till en 

ökad granskning av konstens syfte om den finner stöd hos läsarna. På motsidan 

hamnar inte muslimerna som känner sig kränkta utan snarare de som finner 

publicerandet av teckningen som smaklöst. Detta gör att Peter Melin undviker frågan 

om den religiösa kränkningen, vilket innebär att fokus enbart hamnar på vad som är 

konst och vad som ska få publiceras. 

 

Mårten Arndtzén målar även han ut Vilks som en provokatör och väljer att inte 

fokusera på andra aspekter av konflikten. ”Vilks rätt att rita och visa sina jyckar är 

odiskutabel – Synd bara att de inte är mer än vad de är”149 skriver han i Expressen. 

Arndtzéns artikel leder in debatten på ett annat spår än tidigare där konstens syfte 

diskuteras snarare än yttrandefriheten. I och med ämnesbytet kan Arndtzéns artikel 

beskyllas för att bagatellisera de reaktioner som teckningen har alstrat just på grund av 

att dessa komplikationer inte skildras. 

 

4.3.9 En mer diplomatisk syn på konfliktens aktörer 
 

”De allra flesta muslimer är inte islamister”150 betonar Per T Ohlsson och sticker 

därmed hål på den bubbla av islamgeneralisering som hittills har präglat analysen. 

Påpekandet är väldigt trivialt men det faktum att det verkligen påpekas tyder på ett 
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visst erkännande av de föreställningar som finns och som är djupt rotade. Ohlsson 

försöker alltså förmedla en något mer diplomatisk bild av konfliktens aktörer. Samma 

diplomatiska bild förmedlar en skribent i Sydsvenskan. Han talar om att det är viktigt 

att försvara grundlagarna men samtidigt att politikerna ska föra en öppen dialog om 

meningsskiljaktigheterna vilket han menar att de också har gjort. Därmed förmedlar 

han en bild av det politiska systemet som tillförlitligt vilket kan leda till ökad tilltro 

till politikerna bland läsarna och därmed reproducera den maktposition som politiker 

innehar. Delvis förmedlar han dubbla budskap i artikeln då han skriver ”om 

yttrandefriheten skall värnas med tystnad av hänsyn till meningsmotståndare kan det i 

längden få mycket trista konsekvenser”151. Då meningsmotståndare, som i det här 

fallet betyder de som var emot publiceringen av Muhammedteckningen, i den här 

meningen blir emot yttrandefriheten som är en del av den svenska värdenormen.  

 

En annan som betonar vikten av en dialog är en skribent på Sydsvenskan. Tvärt emot 

det tidigare skildrandet av muslimska extremister lägger skribenten snarare fokus på 

att ”det ligger ett stort ansvar på återhållsamma muslimska krafter att konflikten kring 

teckningen av profeten Muhammed som rondellhund inte eskalerar ytterligare”152. I 

och med denna mening erkänns att det finns muslimer som tar konflikten med sans 

vilket egentligen är trivialt men som sällan har påpekats. Artikeln förmedlar en bild 

som säger att det är upp till de muslimer som har anpassats till den svenska 

värdenormen att lugna ner de som inte har det. Ansvaret förskjuts därmed från både 

media, politiker och konstnärer. Politikerna har bara ett ansvar att finnas tillgängliga 

för dialog. ”Ansvarstagande muslimer har kunnat inta en mer sansad hållning, även 

om de ogillar publiceringen”153 fortsätter skribenten och antyder därmed att detta är 

en ovanlig företeelse vilket är tämligen fördomsfullt. Längre ner fortsätter han med 

”Däremot måste vi i alla situationer vara öppna för att ta debatten om hur yttrande- 

och tryckfriheten används och försvara den”154. Här betonas samhällets universella 

normer som inte kommer att förändras, bara diskuteras kring. Ordet ”vi” verkar här 

exkluderande för muslimer och inkluderande för alla övriga. Denna artikel ger alltså 

med erkännandet i början en något mer nyanserad bild av muslimerna även om det 

fortfarande betonas att muslimer är emot publiceringen och därmed yttrandefriheten.  
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4.3.10 Sammanfattning av hur etnicitet skapas i tidningarna 
 

Många av artiklarna riktar fokus på konflikten mellan två synsätt på värdeprinciper. I 

och med detta försvinner fokus från den ursprungliga frågan, nämligen huruvida 

publicerandet av Muhammedteckningen var rätt eller fel. Artiklarna problematiserar 

med andra ord varken konstnärens eller medias roll i konfliktens uppkomst. Fokus har 

förskjutits från att vara en enkel konflikt mellan de som var för respektive emot 

publicerandet av teckningen, till en internationell konflikt mellan olika kulturer. De 

som inte passar in i den mall som Sveriges värdenorm utgör demoniseras till viss del 

genom att förknippas med muslimska extremister. Om vi i och med analysen av dessa 

artiklar kan erkänna att det i Sverige visas prov på rasism kan vi utan tvekan också 

fastslå att dessa artiklar reproducerar fördomsfulla föreställningar om muslimer som 

redan finns. De flesta av de hittills analyserade artiklarna använder en passiv 

transitivitet då de pratar om media vilket betyder att medias delaktighet i konfliktens 

uppblossande undviks att betonas. Då man refererar till ”hotet”, oftast de muslimska 

extremisterna, används dock ständigt en aktiv transistivitet. Skribenterna använder 

nästan uteslutande en väldigt objektiv modalitet. De gör anspråk på att representera de 

svenska grundvärderingarna. Trots detta är det tydligt, vid studerande av det övriga 

språkbruket, att det är skribenternas egna åsikter som förmedlas. Den objektiva 

modaliteten används i det här fallet för att media ska kunna inta en position där de kan 

uppmana alla att försvara de svenska värderingarna och fördöma de som inte stämmer 

överens vilket påverkar och konstruerar sociala relationer som får politiska och 

sociala konsekvenser. 

 

4.4 Sammankoppling av och diskussion kring de tidigare 
analysdelarna 
 
Som jag har konstaterat i min analys har de flesta skribenterna valt att fokusera på 

yttrande- och tryckfrihetsfrågan då de i sina artiklar behandlar frågan om 

Muhammedteckningen. Yttrande- och tryckfriheten framställs som en grundsten i det 

svenska demokratiska samhället och på andra sidan, i kontrast till det tidigare, ställs 

oftast de muslimska länderna med sin avsaknad på demokrati och frihet. Yttrande- 
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och tryckfriheten blev, i samma sekund som publiceringen av Muhammedteckningen 

kritiserades, något som inte fick granskas eller ens behövde diskuteras. Dessa 

grundlagsstadgade friheter blev en viktig del av Sveriges universella värdenormer 

som i och med kritiken hotades att inskränkas. I de flesta av artiklarna finns det inga 

nyanser då minsta ifrågasättande av eller diskussion kring vad som ska få publiceras 

eller är god sed att publicera obönhörligen verkar leda till självcensur och i 

förlängningen ett ohållbart publiceringsklimat. Den största delen av tidningarna har, 

då deras publiceringsfriheter hotats, med hjälp av en relativt kompromisslös ton, ett 

objektivitetsanspråk och passiv transitivitet tagit fokus ifrån tidningarnas roll i 

debattens uppblossande och skapat en diskursordning, en struktur som andra 

skribenter vare sig de tänker på det eller ej, förhåller sig till. Det yttrar sig på olika 

sätt. Ett flertal av de skribenter som förespråkar en debatt kring ämnet verkar känna 

sig tvungna att klargöra att de är för yttrande- och tryckfriheten och även de 

uppmärksammar risken för självcensur. Språkbruket i dessa artiklar är något mer 

trevande, inte lika tvärsäkert.  

 

Fokus har också förskjutits när det gäller de olika aktörerna i debatten. Istället för att 

handla om de som är för och de som är emot publicerandet av teckningen har det som 

tidigare nämnts till stor del kommit att handla om dem som är för eller emot yttrande- 

och tryckfriheten. Muslimska extremister som uttalat sig har i tidningarna fått agera 

syndabockar och framställts som ett hot mot Sveriges frihet. I och med 

demoniseringen av muslimska extremister och det skildrade hotet från dessa har 

debattens fokusförskjutning gjorts legitim. 

 

Muslimer i Sverige som är kritiska till publicerandet av Muhammedteckningen, vilket 

bevisligen finns då över trehundra personer demonstrerade i Örebro vid publicerandet, 

har inte alls fått komma till tals i tidningarna, kanske då deras kritik antagligen skulle 

dämpa hotbilden och därmed hota den rådande diskursordningen som ständigt 

reproduceras. Den kritik gentemot händelsen som faktiskt förekommer i artiklarna 

riktas oftast mot konstnären snarare än tidningens val att publicera. Vilks framställs i 

många artiklar som en provokatör och skapare av ett meningslöst verk. Då kritik 

riktas mot tidningen blir det snarare passivt och i andra hand, för att de låtit Vilks 

utnyttja dem för sina egna ändamål. 
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Kontentan blir alltså att tidningarna då yttrande- och tryckfriheten hotas hanterar 

konflikten genom att lägga fokus på yttrande- och tryckfriheten som en grundpelare i 

Sveriges demokrati och sedan måla upp och förstärka hotet mot den. Under den här 

hotbilden görs en gränsdragning där alla som är mot publicerandet i det här fallet blir 

emot yttrande- och tryckfriheten och vice versa. Många av de kritiska rösterna som 

finns i artiklar dränks i den av försvararna skapade diskursordningen. Som bieffekt till 

det här sättet att hantera konflikten på reproduceras fördomsfulla samhälleliga 

föreställningar medan den svenska universaliteten, skapad som kontrast, förstärks 

vilket gör att rasism uppstår. Inte endast institutionell rasism som Jonsson pratar om. 

Eftersom media har näst intill hela samhället som målgrupp och enligt Fairclough 

formar den sociala verkligheten skapas rasism i samhället.  
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5. Diskussion 
 

De flesta av de tankar som mina slutsatser väcker känns skrämmande. Tanken på att 

massmedia, som otvivelaktigt är den största arenan för spridandet av tankar samt 

debatt, eventuellt styr samhälleliga konflikter av ren självbevarelsedrift är kanske den 

mest obehagliga. Det fall som min uppsats har handlat om har berört etniska frågor 

och bieffekten av massmedias självbevarelsedrift och rädsla för att censureras har 

blivit rasism enligt universalitetsprincipen. Det faktum att vårt samhälle fortfarande 

präglas av en syn på massmedia som objektiv och rättvis gör att deras åsikter i en 

debatt sätter upp strukturer som andra åsiktsutövare måste följa då de annars 

exkluderas och avfärdas som icke trovärdiga eller värre. Den öppna debatt som vi i 

vårt demokratiska samhälle säger oss ha inbyggt ligger alltså längre ifrån oss än vad 

vi tror, i alla fall då det gäller ämnen där massmedias intressen hotas.  

 

Jag har svårt att tro att detta mediala maktövertag endast har brukats i denna etniska 

konflikt. Säkerligen används samma modell för inkluderande och exkluderande med 

hjälp av uppmålade hotbilder i de flesta liknande konflikter där massmedias intressen 

hotas. Man kan undra hur många gånger minoriteters röster har kvävts i ett mediebrus 

rättfärdigat av ett självutnämnt martyrskap från massmedias sida. Man kan även undra 

om dessa tendenser genomskådas och därmed devalverar det objektivitetsanspråk som 

media gör eller om dess maktposition i åstiktsspridningshierarkin blott stärks. 

 

Ylva Brune, vars bok Mörk magi i vita medier jag nyttjade i mitt avsnitt med tidigare 

forskning, fastslog i sin bok att media i sin verksamhet reproducerar fördomsfulla och 

inskränkta föreställningar som bidrar till en mental samhällelig segregation. I detta 

något mörka konstaterande erbjöd hon ett antal frön till motstånd varav jag främst vill 

ta fasta på ett, vid spekulerandet kring vad min uppsats skulle kunna användas till i 

framtiden. Brune menar att vetskapen om problemet kan erbjuda möjligheter till 

motstånd, möjligheter att distansera sig till dessa föreställningar och hitta nya 

sanningar. Jag skulle önska att min uppsats kunde fungera som en ingång för de som 

är intresserade av ämnet, en möjlighet att redan innan de startar med sina studier av 

ämnet erhålla insikter som gör att de tidigt kan hitta en nyttig distans i sitt 

analyserande.  
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Jag har insett att min uppsats blev väldigt bred. Så bred att det blev svårt att hålla ihop 

den. Därför kanske den bäst fungerar som en bred bas som kan vara till hjälp vid 

vidare liknande forskning. Det finns många spår att bygga vidare på inom samma 

ämne; medias självbild, nyttjandet av språkbruk, hur etnicitet skapas i media, medias 

roll i konfliktsituationer och debatten kring yttrande- och tryckfrihet för att nämna 

några uppenbara. Det vore även intressant med studier av ämnen med lösare koppling 

såsom till exempel samhälleliga och mediala reaktioner på olika former av satir. Vad 

som är okej och vad som inte är okej att skämta om.  

 

Det ämne som jag har behandlat i min uppsats är otvivelaktigt ett ämne som kräver 

mer forskning eller kanske framförallt är den forskning som redan bedrivs inom detta 

ämne i behov av mer uppmärksamhet. Det blir naturligtvis ett problem när det gäller 

mediekritisk forskning att media är den största arenan för spridning av densamma. 

Men om Brunes tankar stämmer, att vetskapen erbjuder möjligheter till motstånd, så 

skulle omfattande uppmärksamhet riktad mot denna typ av forskning kunna vara ett 

stort steg i rätt riktning mot ett mer demokratiskt och mångkulturellt samhälle. 
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