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Titel 

I kölvattnet av Muhammed-karikatyrerna 

Mediala diskurser kring ”muslimer” 
 
 
 
 
Sammanfattning 

Abstract 
 
Studien behandlar hur Dagens Nyheter presenterade protesterna mot de karikatyrer av Profeten Muhammed som 
publicerades i danska Jyllands-Posten 2005. Kritisk diskursanalys har använts som övergripande teori och metod där 
även tidigare forskning kring orientalism och postkolonialism relaterats till det analyserade materialet. Analysen 
omfattar texter rörande ämnet publicerade mellan 2006-01-31 och 2006-02-07 i Dagens Nyheter. Fokuseringen har 
främst legat vid vilka klassificeringar som förekommer samt hur muslimer presenteras i dessa texter, men även vilka 
konsekvenser denna mediala praktik kan medföra. De mest framträdande diskurserna i det analyserade materialet är 
förståelsen av en konflikt mellan yttrandefriheten och islam. Tidningens ståndpunkt ligger vid ett försvar av 
yttrandefriheten, och islam förklaras genom denna dikotomisering till stor del vara ”Vår” motpol. Bilden av en 
”kamp” mellan Öst/islam/muslimer och Väst/kristna förekommer och dessa indelningar framställs till viss del som 
homogena, även om några texter nyanserar grupptillskrivningen. Uppmärksamheten kring dessa protester skulle 
kunna leda till ökad kunskap om islam och en debatt om muslimers livsvillkor, samtidigt skulle de till viss del 
förenklade bilder som framträder i Dagens Nyheter av muslimer som kollektiv kunna bidra till reproduktion av en 
orientalistisk tankestruktur. 
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Förord 
Hur människor omkring mig bemöts och bedöms utifrån yttre karaktäristika ger upphov till den 
vilja jag har av att bryta generaliserande tankemönster. Jag möter själv, som ung kvinna, många 
gånger människor som förutsätter att jag ska tänka och agera på ett specifikt sätt på grund av mitt 
genus. Vi är alla så mycket mer än de yttre skal som signalerar någon form av grupptillhörighet. 
Genom att tänka kritiskt kring de föreställningar som cirkulerar i vårt samhälle och se till den 
enskilda individens tankar och handlingar kan hierarkiska strukturer brytas. Jag har en 
förhoppning att vad läsaren framför allt tar med sig från denna studie är förståelsen av att det 
alltid går att tolka verkligheten på fler än ett sätt. Upprepade bilder blir lätt tolkade som 
representationer av verkligheten, men den verklighet vi lever i är mer komplex än att det skulle 
fungera att dra gränser kring grupper och definiera vilka ”Vi” och vilka ”De Andra” är. Alla har 
vi föreställningar av människor och skeenden i vår omvärld, det är när vi vågar ifrågasätta de 
föreställningar vi har och se bakom genus, hudfärg, religiös tillhörighet med mera, som vi inser 
att vi först och främst är människor med fler likheter än olikheter. 
 
Jag vill tacka mina föräldrar för deras stöd och uppmuntran, inte bara under uppsatsförfattandet 
utan för att de alltid finns där för mig. 
 
Caroline Thulin 
2006-05-04
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Inledning 
Striden om bildpubliceringen av Muhammed har på kort tid hunnit bli en symbol för det 
omtalade ”kriget mellan civilisationerna” mellan den österländska islam och den västerländska 
kristenheten. Konfrontationen blir mer infekterad för varje dag, och oförståelsen mellan ”vi” 
och ”dom” tycks bara bli större.1

Ovanstående citat är hämtat ur en artikel i Dagens Nyheter. Som läsare får jag förståelsen av att 
ett krig skulle pågå mellan två binära poler, där avståndet dessa poler emellan expanderar 
successivt. I en globaliserad värld på 2000-talet, där ”det mångkulturella samhället” är ett väl 
vedertaget begrepp, kan en uppdelning i två homogena grupper – ”den österländska islam och 
den västerländska kristenheten” dock förefalla besynnerlig. Vad kan tolkningen likt ovanstående 
citat av problematiken kring Muhammed-karikatyrerna med efterföljande protester leda till för 
konsekvenser, och vilka är egentligen ”Vi” och vilka är ”De Andra”? 
 
I slutet av september 2005 publicerade Jyllands-Posten i Danmark tolv karikatyrer av Profeten 
Muhammed. Detta resulterade i en storm av protester världen över vilka nådde sin topp i februari 
påföljande år. Den filosofiska debatten kring oavkortad yttrandefrihet eller religiös hänsyn var 
intensiv och innehöll många upprörda känslor i alla läger. Detta dilemma kom att i våra mediala 
kanaler framför allt definieras som en konflikt eller strid mellan två parter – de som kritiserade 
publiceringen och dem som var för den.  
 
Dagligen uppmärksammar vi händelser i vår omvärld via mediala källor. Våra nyhetsmedier har 
till uppgift att övervaka och förmedla relevanta företeelser lokalt, regionalt och globalt. Vi förlitar 
oss på att det som kommer ut i etern representerar allmänhetens intresse och speglar 
verkligheten. Medier har stor makt på grund av det genomslag för gemensamma definitioner de 
skapar och kan på så vis rangordna olika diskurser i samhället påpekar medieforskaren Ylva 
Brune.2 Vidare, menar densamme, att nyhetsberättande är en skapande handling som snarare 
konstituerar olika händelser som gemensamma sociala fenomen, än speglar en verklighet.3 
Genom att beskriva en händelse definierar och formar därmed nyhetsjournalistiken denna 
händelse. Vilken tolkningsmodell som används för att spegla ”verkligheten” i text och bild är upp 
till journalister och ansvariga utgivare, vilkas referensramar och föreställningar med all 
sannolikhet kommer att färga det material som produceras. Denna förförståelse av en nyhets 
bakomliggande kontext kommer dock sällan fram i det dagliga nyhetsflödet. Hur media valde att 
presentera och publicera konflikten kring Muhammed-karikatyrerna är därmed intressant att 
analysera, då mediala bilder ofta speglar samtidens idéströmningar och attityder, samt kan utöva 
ett stort inflytande på huruvida ett samhällsfenomen reproduceras eller genomgår en förändring. 

                                                 
1 Dagens Nyheter, 2006-02-03. 
2 Brune, Ylva, Nyheter från gränsen. Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld, (Göteborgs 
universitet, 2004), s, 23. 
3 Ibid, s, 25. 
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Syfte och problemformuleringar 
Denna uppsats avser att belysa hur muslimer presenterats och definierats i protesterna mot 
Muhammed-karikatyrerna i tryckt media. Jag har sökt utröna vilka mediala diskurser som präglat 
konflikten och sett till dominansförhållandet diskurserna emellan. Jag avser inte att lägga någon 
värdering i huruvida en publicering av dessa bilder är försvarbar eller inte, utan vill snarare se till 
hur konsekvenserna av publiceringen har presenterats i media. Jag har även relaterat den mediala 
diskursen till sociala praktiker och reflekterat kring vilken kontext dessa protester vuxit ur samt 
vilka följder rapporteringen av protesterna kan föra med sig. Vilka efterverkningar dessa diskurser 
får på en samhällsnivå är intressant, vilket delvis lyfts upp i analysen och diskussionen, men av 
utrymmesskäl ligger i denna studie fokus främst på hur konflikten presenteras medialt samt hur 
muslimer som grupp framställts. 
 
Ovanstående problematik har bearbetas utifrån följande grundfrågeställningar: 

- Hur definieras problematiken? 
- Vilka självklarheter och naturaliserande drag framställs som ”muslimska”? 
- Förekommer generaliseringar och uppdelningar i ”Vi” och ”Dem andra” och hur 

manifesteras dessa i så fall?  
- Vilka konsekvenser kan dessa mediala bilder få? 

Disposition 
Efter denna inledande del följer de övergripande teorier som ligger till grund för uppsatsen. 
Därefter presenteras tillämpningen av metoden och materialet samt reflekteras kring 
forskningsetisk problematik. Analysen presenterar tre övergripande teman, vilkas innehåll knyts 
ihop i diskussionen och avslutningsvis följer slutsatsen. 

Teoretisk referensram 

Diskursanalys 
För att synliggöra det som uppfattas som självklart och för att lyfta upp mediala 
verklighetsdefinitioner, uttryckta i text och bild, till diskussion har diskursanalys använts som 
metod. Inom diskursanalys är teori och metod nära sammanlänkade och därför svåra att 
presentera var för sig. 4  Jag kommer ändå att söka redogöra för dessa separat, men hoppas att 
läsaren förstår de båda styckena i förhållande till varandra då det är vanskligt att göra en helt 
distinkt uppdelning. Den diskursanalytiska grunden utgår ifrån ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv. Detta innebär en kritisk inställning till självklar kunskap och en utgångspunkt i att 
kunskap produceras i social interaktion där den sociala världen förstås anti-essentialistiskt.5 Våra 

                                                 
4 Winter Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, (Studentlitteratur, Lund, 2000), s, 10. 
5 Ibid, s, 11-12.  
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identiteter och perspektiv på världen ses därmed som skapade av det sociala till skillnad från 
teorier om individer som biologiskt determinerade. Diskursanalys utgår ifrån att det inte finns 
någon objektiv verklighet, utan att vi i tal skapar olika sätt att se på världen.6 Genom språket 
speglas inte en redan existerande verklighet, utan i social interaktion skapas representationer av 
verkligheten vilka därmed konstituerar den sociala världen. Språket betraktas inom 
diskursanalysen inte som en neutral aktivitet, utan snarare som en social aktivitet där det formas i 
en social kontext.7 Talordningar och logiker sätter gränser för vad som är socialt och kulturellt 
accepterat. Genom språket får ord betydelse då de sätts in i ett sammanhang och laddas med 
betydelser, där ett enskilt tecken tillskansas sitt specifika värde genom dess skillnad gentemot 
andra.8 Denna förståelse av ”verkligheten” som skapad genom hur vi lingvistiskt fyller den med 
mening innebär inte att den fysiska världen är icke-existerande, men att den enbart får betydelse 
genom diskurser.9  

Kritisk diskursanalys 
Ett kritiskt diskursanalytiskt angreppssätt syftar till att ”kasta ljus över den lingvistisk-diskursiva 
dimensionen hos sociala och kulturella fenomen och förändringsprocesser i senmoderniteten”.10 
Diskursiva praktiker ses i den kritiska diskursanalysen som konstitutiva för den sociala världen 
samt att det är genom diskursiva vardagspraktiker som social produktion och förändring äger 
rum.11 Diskurser bidrar inte bara till att skapa och reproducera sociala processer och relationer, 
utan konstituerar och omformar dem också.12 Språkdiskursen är både en handling med vilken 
världen påverkas och en handling som påverkas av den sociala och historiska kontext den 
uppkommer i. Social diskurs står därmed i ett dialektiskt förhållande till andra sociala 
dimensioner.13 Kritisk diskursanalys syftar även till att synliggöra diskursiva praktikers roll i 
upprättandet av ojämlika maktstrukturer för att bidra till en social förändring mot mer jämlika 
maktförhållanden i samhället.14 Genom att synliggöra det självklara och därmed förflytta det 
objektiva till att få politisk mening kan förändring uppnås genom att det självklara blir ett 
potentiellt föremål för diskussion och kritik.15  
 

                                                 
6 Winter Jørgensen & Phillips, s. 7. 
7 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, (red.) Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys, (Studentlitteratur, Lund, 2005), s, 326. 
8 Winter Jørgensen & Phillips, s. 16. 
9 Ibid, s. 15. 
10 Ibid, s. 67. 
11 Ibid, s. 67. 
12 Fairclough, Norman, Discourse and social change, (Polity Press, Cambridge, 1992), s, 3, 64-65. 
13 Winter Jørgensen & Phillips, s. 68. 
14 Ibid, s. 69. 
15 Ibid, s.151. 
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Faircloughs tolkning av kritisk diskursanalys 
Kritisk diskursanalys förknippas i hög grad med Norman Fairclough som haft mycket 
inflytelserik forskning om och med diskursanalys.16 Fairclough ser diskursiv konstituering av 
samhället som en social praktik inbäddad i verkliga materiella sociala strukturer.17 Det 
förekommer därmed ett dialektalt förhållande mellan diskurs och social struktur där målet är att 
kartlägga förbindelserna däremellan. Fairclough fokuserar mycket av sin analys på 
maktförhållanden och social förändring. 

Discourse as a political practice establishes, sustain and changes power relations, and the 
collective entities (classes, blocs, communities, groups) between which power relations obtain. 
Discourse as an ideological practice constitutes, naturalizes, sustains and changes significations 
of the world from diverse positions in power relations.18

Maktstrukturer kan därmed både reproduceras eller ifrågasättas och förändras genom diskursiv 
praktik. Fairclough använder sig av en modell där tre dimensioner av språk som kommunikativ 
händelse knyts samman.19 Dessa tre dimensioner är den textbaserade där forskaren ser till textens 
egenskaper, den diskursiva praktiken vilken innebär produktion, distribution och konsumtion av 
texten samt den sociala praktiken där diskursen länkas till sociala strukturer och identiteter.20 Den 
sistnämnda dimensionen används för att se till effekter av diskurser genom att även väva in icke-
diskursiva moment.21 Diskurser bidrar därmed till att konstruera sociala relationer och identiteter 
samt konstitueras av desamma. För att förstå en större kontext relateras de diskurser som 
används inom en social institution eller domän till varandra och blir tillsammans en 
diskursordning. En kommunikativ händelse formas och formar den bredare sociala praktiken 
genom dess förhållande till diskursordningen, som den ifrågasätter eller reproducerar.22 En 
diskursordning bygger på olika typer av diskurser vilka konstitueras som element i denna.23 En 
specifik diskursordning bygger därmed på ett system som påverkas av diskurserna genom att 
förstärkas eller försvagas. 
 
För att kunna förklara maktförhållanden på en metanivå använder Fairclough begreppen ideologi 
och hegemoni. En ideologi är en betydelsekonstruktion av verkligheten. Ideologi, menar 
Fairclough, är när konstruktioner av verkligheten är förankrade inom diskursiva praktiker som 
därmed bidrar till produktion, reproduktion eller förändring av dominansförhållanden.24 
Ideologier är inbäddade i diskursiva praktiker, vilka behåller sin ideologiska funktion så länge de 

                                                 
16 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, (red) Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys, (Studentlitteratur, Lund, 2005), s, 307. 
17 Fairclough, Discourse and social change, s, 66. 
18 Ibid s, 67. 
19 Ibid, s, 71-73. 
20 Ibid, s, 71-73. 
21 Fairclough, Norman, Analysing discourse. Textual analysis for social research, (Routhledge, London, 2003), s, 25. 
22 Winter Jørgensen & Phillips, s. 76. 
23 Fairclough, Discourse and social change, s, 123. 
24 Ibid, s, 87. 
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fyller en mening i att bevara eller rasera maktrelationer. Den ideologiska funktionen blir som mest 
effektiv när den naturaliseras och framstår som ”sunt förnuft”.25 Fairclough ser diskursiv praktik 
som en ständig hegemonisk kamp där en dominans- och förhandlingsprocess reproducerar, 
omstrukturerar och utmanar nuvarande diskurser.26 Hegemoni innebär alltså ledarskap eller 
social, ekonomisk, politisk, kulturell eller ideologisk dominans och är alltid tillfälligt och 
reviderbart vilket kan leda till social förändring. 
 
Andra författares kritik av kritisk diskursanalys 
Gränsen mellan det diskursiva och det icke-diskursiva är i kritisk diskursanalys inte helt definierat 
och det dialektiska samspelet däremellan borde tydligare visas, påpekar Göran Bergström och 
Kristina Boréus.27 Det finns inga direkta riktlinjer för hur mycket social praktik som bör 
användas och inte samt hur gränsen däremellan bör markeras. Kritisk diskursanalys är även 
relativt svag i analysen av hur sociala relationer och identiteter konstrueras av diskurser.28 Denna 
aspekt tas upp i den kritiska diskursanalysen men är relativt svag teoretiskt. Ytterligare en 
problematik med den kritiska diskursanalysen är att den kan leda till att kritiska forskare får 
tolkningsföreträde genom sin upplysning och analysen riskerar därmed att teknologiseras av 
dominerande krafter i samhället.29 Faran att analysen ska bidra till en byråkratisk agenda där den 
används för kulturell och social ingenjörskonst reflekterar Fairclough kring, men menar att det 
inte går att finna områden att forska på som inte kan användas på fel sätt. Han menar att kritiska 
diskursanalyser ändå är en effektiv metod som förhoppningsvis kan leda till att individer blir 
medvetna om sin egen praktik och konsekvenserna av sitt språkbruk.30

Postkolonialism 
För att förstå dagens tankar och föreställningar inom mediala institutioner bör dessa sättas in i en 
historisk och kulturell kontext. Dagens föreställningar om kulturella skillnader har sitt ursprung i 
historien. Det västerländska synsättet om ”det Egna” som överlägset ”de Andra” präglade 
kolonialismens idéströmningar och lämnar spår i dagens diskurser. 

Genom att synliggöra kolonialismens effekter i den västerländska idétraditionen och dess 
sociala verklighet återskapar det postkoloniala perspektivet rumsliga och tidsmässiga länkar 
mellan den koloniala ordningen och dagens rasism och etniska diskriminering.31

För att förstå dagens sociala differentiering och hur sociala identiteter skapas måste således 
bakgrunden uppfattas i ljuset av kolonialismen. Ylva Brune beskriver postkolonialism på följande 
sätt: 

                                                 
25 Fairclough, Discourse and social change, s, 87. 
26 Ibid s, 95. 
27 Bergström & Boréus, s, 357. 
28 Winter Jørgensen & Phillips, s. 94. 
29 Börjesson, Mats, Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. (Studentlitteratur, Lund, 2003), s, 180-181. 
30 Fairclough, Discourse and social change, s, 238-240. 
31 De los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana, Intersektionalitet, (Liber, Malmö, 2005), s, 65. 
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Postkolonial teori gör gällande att de tankestrukturer som användes för att rättfärdiga 
kolonialismen – en komplex väv av idéer om Europas och européernas överlägsenhet – 
fortfarande präglar de moderna samhällena.32

Brune menar att även om Sverige inte var en kolonialmakt kan ändå en kunskapsproduktion ha 
beröringspunkter med fördomsmönster som uppstod under den koloniala epoken.33 
Koloniseringsprocesser kopplas i den postkoloniala teorin samman med skapandet av rasifierade 
processer vilka syftar till att konstruera och legitimera hierarkiska världsbilder. I denna uppsats är 
det framför allt relevant att reflektera kring postkoloniala strukturer kring muslimer och titta 
närmare på Orientalism som kunskapsfält, en diskussion som utvidgas i stycket nedan. Mattias 
Gardell poängterar att det producerades kunskap om islam och muslimer under kolonialtiden för 
att legitimera den pågående erövringen.34  Detta skapade och populariserade, enligt författaren, 
islamofobiska stereotyper vilka låg till grund för förståelsen av islam som en statisk och 
utvecklingsfattig region som motbild till det progressiva Occidenten.  

Orientalism 
Litteraturvetaren Edward Said menar att Orienten i det närmaste är en europeisk uppfinning.35 
En uppfinning som fyller en funktion i att dominera, strukturerar och utöva myndighet över 
Orienten. Orientalism är, enligt honom, en doktrin med strikta ramar kring vad som kan sägas 
om Orienten, vilken har sin grund i västerländska intressen.36

Orientalismen kan alltså betraktas som ett normerat (eller orientaliserat) skrivsätt, ett sätt att 
utforma visioner och studier. Det domineras av oavvisliga krav, perspektiv och ideologiska 
tonvikter som sägs passa Orienten. Man undervisar om Orienten, forskar kring den, 
administrerar den och uttalar sig om den på vissa förutbestämda sätt.37

Orienten fyller ett syfte att bidra till definitionen av Väst genom att vara dess dikotomiska 
motpol.38 Detta inte enbart genom en föreställning eller idé, utan förståelsen av Öst är, enligt 
Said, även förankrad i Västerländska institutioner och utgår ifrån materiella, politiska och militära 
intressen.39 Genom Orientalismen kan Väst utöva ett styrkeförhållande gentemot Öst och 
konstruera den egna identiteten som överlägsen.40 En tankemässig gränsdragning och 
dramatisering av avståndet och skillnaden mellan det som ligger nära och det som ligger långt 
borta bidrar till en förståelse av ”De Andras” mentalitet och territorium som tolkade annorlunda 

                                                 
32 Brune, Nyheter från gränsen, s, 33. 
33 Ibid, s, 34. 
34 Gardell, Mattias, Bin Ladin I våra hjärtan. Globaliseringen och framväxten av politisk islam, (Leopard förlag, Stockholm, 
2005), s, 197. 
35 Said, Edward, Orientalism, (Ordfront, Stockholm, 2004), s, p-p. 
36 Ibid, s,66 
37 Ibid, s, 319. 
38 Ibid, s, 64 
39 Ibid, s, 64, 70, 77, 91 
40 Ibid, s, 71 
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än våra.41 Genom att skriva och tala om Orienten på ett specifikt sätt kan västerlänningen få en 
rad olika förhållanden till Orienten, utan att förlora maktövertaget.42 Denna uppdelning leder till 
en polarisering vilken begränsar det mänskliga mötet mellan olika kulturer, religioner och 
samhällen där de tillskrivna identiteterna och positionerna allt mer utökas.43 Saids beskrivning av 
Orientalism bygger på en förståelse av Västs behov att utöva hegemoni över ”Den Andre”. 

Kunskapen om Orienten skapar, på grund av att den härrör ur en styrkeposition, på sätt och 
vis Orienten, orientalen och dennes värld.44

Detta är inte ett tanke- och beteendemönster som enbart hör ihop med artonhundratalets 
imperialism utan är, enligt Said, i hög grad levande än idag.45

Om kärnan i orientalismen är en outplånlig indelning i västerländsk överlägsenhet och 
orientalisk underlägsenhet, måste vi också vara beredda att notera hur orientalismens 
utveckling och senare historia har fördjupat denna uppdelning och till och med förstärkt den.46

Paralleller till Saids historiska orientalism kan dras till dagens sätt att kategorisera in världen och 
hierarkisera. Den orientaliska diskursen upprätthålls även i nuläget av bland annat media och 
populärkultur vilket Magnus Berg tar upp i Hudud.47 Öst och invandrare framställs enligt honom 
på ett speciellt sätt. Det vill säga att även idag organiserar diskursen vad som är möjligt att säga 
om orienten, för att skriva om den måste man inordna sig i referenssystemet.48 Han påpekar hur 
bland annat litteratur har ett bruksvärde i att upprätthålla föreställningar om ”de Andra”. Dessa 
föreställningar beskrivs till exempel genom västerländska kvinnor och barns erfarenheter av 
manligt orientaliskt övervåld.49  

Metod och material 

Tillämpning av diskursanalys som metod 
Som nämnts under teoriavsnittet är teori och metod i diskursanalysen är nära sammanlänkande, 
och därmed svåra att separera. I denna del kommer jag utifrån den tidigare beskrivna teoretiska 
delen utveckla hur jag inom denna analys gått till väga i användandet av diskursanalys som metod 
då forskningsmetoden konstrueras utefter forskningsprojektets karaktär. Marianne Winther 
Jørgensen och Louise Phillips skriver att en kritisk diskursanalys ska fokusera på två dimensioner, 
dels på den kommunikativa händelsen det vill säga en text eller en form av språkbruk och dels på 
diskursordningen som innefattar de diskurstyper som används inom en social institution. Olika 
                                                 
41 Said, s, 131-132. 
42 Ibid, s, 71. 
43 Ibid, s, 120. 
44 Ibid, s, 113. 
45 Ibid, s, 115, 199, 216, 313 
46 Ibid, s, 115. 
47  Berg, Magnus Hudud. En essä om poplärorientalismens bruksvärde och världsbild, (Carlssons, Stockholm, 1998), s, 15ff. 
48  Ibid, s, 12. 
49  Ibid, s, 47, 59, 88. 
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diskurstyper är indelade i diskurser och genrer.50 Jag har därmed sökt definiera vilka diskurser 
som ryms i en medial diskursordning i texter och bilder, vilket i det här fallet behandlar 
protesterna av Muhammed-karikatyrerna. Jag har sökt identifiera vilka diskursbegrepp som 
källmaterialet bygger på samt hur de skiljer sig från varandra. Utifrån Faircloughs 
tredimensionella ram har jag sökt analysera textens egenskaper, den diskursiva praktiken samt den 
bredare sociala praktiken som diskursordningen är en del av. För att göra detta har jag lingvistiskt 
utgått från de konkreta texterna och analyserat de utifrån följande kritiska diskursanalytiska 
metoder:  
Intertextualitet innebär att texter bygger på inslag av, bygger på och svarar på andra texter. All 
form av artikulation är en länk i en kedja av språklig kommunikation där olika former av 
artikulation relaterar till varandra. Genom intertextualitet kan en text bidra till en 
förändringsprocess eller en reproduktion av rådande diskursordning. 51  
Manifest intertextualitet sker när andras texter tydligt markeras i texten.52  
Intertextuell kedja skapas genom att texter införlivar element från andra texter. ”Samma” text 
kan framkomma i en rad olika utformningar.53

Interdiskursivitet innebär en artikulering av olika diskurser och mellan olika diskursordningar. 
När nya former av artikulering uppkommer omprövas och eventuellt förändras gränserna inom 
diskursordningen och mellan diskursordningar alternativt att den dominerande diskursordningen 
upprätthålls.54

Genre är en specifik typ av text som även har en specifik typ av produktion, konsumtion och 
distribution, exempelvis tidningsartiklar.55

Modalitet är talarens grad av instämmande i textens budskap. Vilken grad av säkerhet och med 
vilken grad av sanningshävdande texten framförs påverkar hur hög modaliteten är.56

Nominalisering innebär att effekten får större utrymme än orsaken till en händelse i en text. 
Genom at bortse från de handlingar och processer som leder fram till en handling och lägga vikt 
vid effekten av denna handling fråntas den ursprungliga agenten ansvaret för handlingen.57

 
Utifrån ovanstående analysredskap har texterna bearbetats och diskursiva praktiker utforskats. 
Genom att fokusera på hur olika texter bygger på redan existerade diskurser och genrer 
framträder ett större förståelsesamband. Avslutningsvis har jag sökt kontextualisera de diskurser 
jag funnit. Detta genom att kartlägga den diskursiva praktiken och den diskursordning de ingår i; 
vilka diskurser som förekommer, samt hur de fördelas och regleras. Detta har jag sedan försökt 

                                                 
50 Winter Jørgensen & Phillips, s, 73. 
51 Fairclough, Discourse and social change, s, 84, 101-103. 
52 Ibid, s, 104. 
53 Winter Jørgensen & Phillips, s, 85. 
54 Ibid, s, 77. 
55 Fairclough, Discourse and social change, s, 126. 
56 Winter Jørgensen & Phillips, s, 87-88. 
57 Ibid, s, 87. 
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relatera till ett större sammanhang genom att förbinda diskursordningen med analysens teoretiska 
ram samt reflekterat kring hur diskursordningen kan relateras till hegemoniska förhållanden i 
samhället.58  

Bildanalys 
Bilder i tidningar visualiserar textens budskap och fungerar kompletterande till en förståelse av 
texten. Visuell kommunikation är dock mer än bara estetiska uttryck. En bild har många 
kommunikativa dimensioner och är bärare av sociala, politiska och kulturella betydelser.59 Bilder 
säger någonting om sin samtid. I min analys av bilder har jag valt semiotiken och sociosemiotiken 
som verktyg. Semiotik är en analystradition som bygger på hur människan kommunicerar via 
tecken.60 En bild bygger på ett budskap som genererar värderingar hos mottagaren.61 För att 
förstå vad bilden kommunicerar bör man, utifrån Semiotiken, analysera den på flera 
meningsnivåer.62 Den ena analysansatsen bygger på att se det uppenbara, vad eller vem som 
avbildas, vilket kallas denotation. För att förstå det underliggande budskapet bör man även tolka 
det underliggande budskapet, om vilka idéer och värden som uttrycks genom det som 
representeras och på vilket sätt. Att analysera det som inte är självklart utan snarare förstå vad 
bilden relaterar till kallas konnotation.63 Genom att se ”bakom” bilden kan en förståelse ske för 
vad bildens specifika kulturella och historiska sammanhang. 
 
Sociosemiotik utgår ifrån en analys av under vilka omständigheter en bild har skapats; varför den 
utförts, vilket förhållande som funnits mellan ”konstnären” och den avbildade och hur bilden 
utförts tekniskt.64 Detta förstås bland annat genom att se till vad de avbildade tittar på, vilket 
avstånd det är till de/den avbildade, vilken vinkel bilden är tagen med mera. Den ”verklighet” 
som erbjuds betraktaren via ett fotografi säger vad kameran upplevde eller inte upplevde just då, 
men bilden i sig har en tendens att förstås som hela sammanhanget.65 Inom Sociosemiotiken 
söker man studera bakomliggande situation då bilden skapades och analysen konstrueras utifrån 
tre aspekter. Den första är vad bilden representerar, det vill säga denotation. Den andra är 
kommunikationen eller samverkan mellan åskådare och aktör vilket kallas den ”interpersonella” 
eller ”interaktiva” funktionen. Den slutliga aspekten i analysen, vilken kallas den kompositionella, 
ligger i vilken roll bilden har för sitt sammanhang vilket åskådaren skapar.66

                                                 
58 Winter Jørgensen & Phillips, s, 90. 
59 Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette, Möten med bilder, (Studentlitteratur, Lund, 2004), s, 20. 
60 Ibid, s, 34. 
61 Ibid, s 36. 
62 Woern, Yvonne, Pettersson, Rune & Svensson, Gary, Bild och föreställning – om visuell retorik, (Studentlitteratur, Lund, 
2004), s, 38. 
63 Ibid, s, 38-39. 
64 Ibid, s, 48. 
65 Ibid, s. 50. 
66 Ibid, s, 50-51. 
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Avgränsningar och material 
Dagens nyheter har analyserats under den första veckan då protester mot karikatyrteckningarna 
uppmärksammades. I ett inledande skede ämnade jag analysera hela perioden då dessa protester 
fick ett stort utrymme i media och jag såg även en poäng i att analysera flera mediala kanaler. 
Detta dels för att få en så bred överblick av nyhetsflödet som möjligt, och dels för att ringa in ett 
så stort antal läsargrupper som möjligt för att kunna analysera det allmänheten nås av. Det visade 
sig dock att omfånget av artiklar rörande denna problematik var större än jag anat och utifrån 
denna uppsats omfattning fick jag därmed begränsa mig till en tidning under en vecka. På grund 
av det rikliga utbudet kom jag ändå under denna period kunna utröna specifika tendenser att 
beskriva och dramatisera problematiken. Dagens Nyheter valdes då den läses av 917 000 
personer per dag vilket innebär 13% av befolkningen mellan 15 och 79 år och nätupplagan läses 
av 553 000 personer per vecka.67

 
Artiklar som på ett eller annat sätt berör ämnet ”Muhammed-karikatyrerna” publicerade mellan 
2006-01-31 och 2006-02-07 har analyserats. Det material som använts till analysen är framsidor, 
artiklar, ledare, och bilder från alla delar av Dagens Nyheter som på ett eller annat sätt berört 
ämnet. Insändare har inte tagits med i analysen, utan det är snarare det journalistiska urvalet som 
är intressant i denna studie. Vilka insändare som publiceras skulle naturligtvis kunna bidra i en 
bred analys, men får utgå på grund av utrymmesskäl. 

Etiska reflektioner 
Denna studie syftar inte till att finna sanningen bakom texterna eller leda till slutsatser om hur 
verkligheten ”är”, vilka berättelser som är riktiga och vilka som inte är det. Då vår förståelse av 
världen och ”verkligheten” bygger på diskurser, är det naturligtvis min tolkning och analys av det 
material jag funnit som framkommer, vilket grundas på mina referensramar och bearbetning av 
texterna. Samma material skulle därmed kunna analyseras på en mängd andra olika sätt. I den 
mån det går har jag försökt ifrågasätta min egen analys för att inta ett så öppet tolkningssätt som 
möjligt samt redogöra studiens metodologi. Det är dock tveksamt om någon kan ställa sig utanför 
diskursen och objektivt undersöka den. På ett eller annat sätt positionerar sig alltid forskaren i 
förhållande till undersökningsmaterialet, vilket kommer att påverka resultatet. Marianne Winter 
Jørgensen och Louise Phillips påpekar att forskarens kunskapsproduktion skapar en verklighet 
samtidigt som den avbildar den, liksom all annan diskursiv praktik är även denna produktiv.68 
Även Edward Said påpekar att forskaren aldrig kan vara isolerad från livets verkliga förhållanden, 
medvetet eller omedvetet har alla anknytningar till olika grupper i samhället vilket inverkar på 
dennes forskningsresultat.69 En förståelse av forskning som avskild från ideologier och 

                                                 
67 www.dn.se, 06-04-09, kl. 11.48. 
68 Winter Jørgensen & Phillips, s, 148. 
69 Said, s, 74. 

http://www.dn.se/
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särintressen kan därmed vara problematisk och en läsning bör därför vara kritisk och utgå ifrån 
förståelsen att detta enbart är en möjlig tolkning av världen.  
 
Ytterligare ett dilemma kan vara relevant att belysa då studien belyser en problematik kring en 
specifik grupp och hegemoniska förhållanden. Genom att lyfta upp och använda sig av en 
gruppdefinition kan klassificeringar förstärkas snarare än brytas och ett grupptänkande kan 
underblåsas snarare än hämmas. Jag anser dock att det är relevant att lyfta upp de klassificeringar 
till ytan som ändå existerar i vårt samhälle för att belysa problematiken och på så vis möjliggöra 
att bryta grupptänkande och hierarkier. När jag lyfter fram muslimer som grupp och relaterar 
förståelsen av protesterna till en västerländsk hegemoni finns det även en risk att förstärka 
muslimers självförståelse som en utsatt grupp. Göran Larsson påpekar i Muslimer i Sverige ett år efter 
11 september 2001 att undersökningar om medias bild av muslimer kan användas som belägg för 
att muslimer skulle vara mer utsatta än andra grupper i samhället vilket tycks vara korrekt.70 
Denna form av studier kan dock, enligt densamme, även användas till att reproducera en myt om 
utsatthet och diskriminering, vilket leder till att muslimer kan invaggas i en sådan självförståelse. 
Det kan därför vara av vikt att medvetandegöra hur denna typ av studier skulle kunna användas 
av extrema grupper för att ge näring åt förståelsen av muslimers marginaliserade ställning. Jag 
anser dock personligen att det inte är ett skäl nog för att inte genomföra denna typ av kritisk 
analys. Att blunda för hierarkier, av rädsla för i vilka syften en studie skulle kunna användas, leder 
inte till förbättrade livsvillkor för de individer som tillskrivs kollektiva identiteter och 
marginaliseras på grund av detta, och kritiska tolkningar måste alltid kunna framkomma i ett 
demokratiskt samhälle. Detta avsnitts reflektioner syftar därmed till att väcka läsarens kritiska 
medvetenhet och förtydliga att min analys skulle kunna se annorlunda ut och att texterna kan 
tolkas på olika sätt. 

Analys 
I debatten kring Muhammed-karikatyrerna förekommer i Dagens Nyheter flera perspektiv kring 
vad som är relevant och flera tolkningar kring vad som är orsak, verkan och konsekvenser. I flera 
artiklar artikuleras skilda diskurser i samma text för att tydliggöra motsättningar mellan dem. Jag 
har i analysen av de olika texterna kunnat utröna tre övergripande teman i artiklarna och bilderna, 
vilka följer nedan. Avslutningsvis beskrivs även diskursordningen för att förstå de olika 
diskursernas förekomst och inbördes ordning, samt en relatering av diskurserna till den sociala 
praktiken. 

”Kamp” mellan  yttrandefrihet och religiös kränkning 
Problematiken kring bilderna beskrivs i många artiklar och ledare och vara en filosofisk kamp 
mellan grundläggande värden – yttrandefriheten gentemot hänsyn till människors religiositet. 
                                                 
70 Larsson, Göran, Muslimer i Sverige ett år efter 11 september 2001. Diskriminering, mediebilder och alternativa 
informationskanaler, (Göteborgs universitet, 2003), s, 19. 
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Denna så kallade ”kamp” eller ”strid” målas i stort upp som en tydlig skiljelinje mellan två 
oförenliga värden. I en ledare uttrycks bland annat: 

Under antiken såg man allvarligt på hädelse av det pragmatiska skälet att gudarnas vrede kunde 
drabba hela samhället. Med Muhammed-teckningarna sluts denna historiska cirkel; Jyllandsposten 
spottade på islam och islam spottar på yttrandefriheten. Vreden är ömsesidig, alla stöder sig på sina husgudar. 
(min kurs.)71

Jyllandsposten förklaras därmed vara synonymt med yttrandefriheten och dess dikotomiska 
motpol förstås vara islam. Utifrån denna beskrivning dras konflikten ett snäpp längre, det som i 
ett inledande skede var en diskussion om yttrandefrihetens oreviderbarhet kontra religiös hänsyn 
har förvandlats till en kamp mellan yttrandefrihet och islam som religion, där yttrandefrihet i stor 
utsträckning likställs med ”Oss” och ”Våra” värderingar. Ovanstående journalist uttrycker även 
följande i en annan ledare. 

Hur illa man än kan tycka om Jyllands-Postens ursprungliga tilltag måste man här ställa sig 
helhjärtat på yttrandefrihetens sida. I ett demokratiskt samhälle är det öppen debatt eller 
möjligen domstolar som sätter gränserna – inte flaggbrännare och vapenviftare.72

Det handlar enligt ledaren om att välja sida, och sidorna att välja mellan är det demokratiska 
samhället eller våldsverkare. Förståelsen av Muhammed-karikatyrerna ligger här inte på en 
gråskala, utan förklaras befinna sig i två läger, där man antingen är för eller emot. En artikel i 
kulturdelen tar upp hur frihetsfrämjande och dogmatiska krafter inte bör vara oförenliga,73 men 
denna tankegång är så gott som osynlig i övriga texter. Förståelsen grundas på en konflikt där 
man antingen är för eller emot yttrandefrihet.  

Yttrandefriheten som oreviderbar 
Dagens Nyheters ansvarige utgivare Jan Wifstrand hänvisar tidningens ståndpunkt till en ledare i 
ett tidigt skede av debatten.74 I denna ledare framgår det att yttrandefriheten måste försvaras 
oavsett situation, samtidigt påpekas även att publiceringen var tanklös.75 I ledaren hänvisas också 
till den ursäkt som Jyllands-Posten gick ut med och refererar till den som en reträtt och ett 
vikande för fundamentalistiska hot. Det skulle kunna tolkas som att ursäkten därmed inte 
förknippas med ett svar på en förstådd kränkning av ett stort antal människor, utan som ett svar 
på fundamentalisters hot. Vad protesterna sprungit ur –en känsla av kränkning hos en mängd 
individer världen över reduceras i så fall till en grupp där det enligt texten ”hotas och viftas med 
vapen”.  Detta påpekande behöver dock inte tolkas som att kränkningen inte förstås, utan skulle 
även kunna tolkas som att ledaren snarare vill lyfta upp de icke-demokratiska krafter som 
förekommit till diskussion och belysa vad problematiken har utvecklats till. Diskursen om 
karikatyrerna som kränkande ingår även i texten där de beskrivs som ”taffliga” och utan kvalitet, 

                                                 
71 Dagens Nyheter, 2006-02-05 
72 Dagens Nyheter, 2006-02-03 
73 Dagens Nyheter, 2006-02-07 
74 Dagens Nyheter, 2006-02-02 
75 Dagens Nyheter, 2006-02-01 
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vilket vidare förklaras vara något vi i ett öppet och demokratiskt samhälle förstår att göra skillnad 
på - vad som är kvalitet och vad ”som enbart är dumt, kränkande och konstnärligt undermåligt”. 
”Vi” har enligt texten därmed förmågan att definiera vad som är relevant att uppleva sig kränkt av 
eller inte och upplevelsen av kränkningen definieras utifrån journalistens perspektiv. Edward Said 
påpekar i Orientalism att islam ofta används som både beteckning på ett samhälle, en religion, en 
prototyp och en aktuell verklighet. Detta leder, enligt honom, till en förståelse av islamska 
samhällen som helt politiska, vilket gör att ”De” inte innehar, till skillnad från ”Oss liberala”, 
förmågan att skilja på politik och kultur.76 Att förminska värdet i karikatyrerna skulle kunna vara 
ett sätt att poängtera ”Vår” förmåga att göra skillnad på vad som kan betraktas som en kränkning 
överlägsen ”De Andras” förstånd och förmåga, men det skulle också kunna vara ett sätt för 
journalisten visa på Jyllands-Postens tilltag som småaktigt snarare än att nedvärdera upplevelsen 
av kränkning. 
 
Diskursen om yttrandefrihet som oreviderbar byggs också upp och ges tyngd genom att hänvisa 
till gamla upplysningstraditioner. Voltaire citeras vilket styrker texten och budskapet lyder att vi 
måste stå bakom yttrandefriheten oavsett om vi inte alltid tycker om det. Hänvisning till gamla 
anor i vårt samhälle förekommer i ett flertal texter för att förstärka diskursen om 
yttrandefrihetens självklara företräde. När den franska dagstidningen France Soir publicerat 
bilderna hänvisas det till tidningens förklaring som en handling för att försvara franska 
revolutionens värden.77 Även i en krönika understryks vikten av den sekulära staten. 

Att religionen ska skiljas från staten och inte styra opinionsbildningar är en helig och hårt 
vunnen princip i Frankrike. Åsynen av beväpnade män som med hot om våld i religionens 
namn framför synpunkter på innehållet i europeiska tidningar slår därför an starka strängar i 
Frankrike/…/78

Kampen för dessa värden förklaras alltså vara något som ligger djupt i fransmännen. Att denna 
kamp utspelat sig innan dagens fransmäns livstid gör den tydligen inte mindre personlig och en 
känslomässig reaktion förklaras ändå ske där fransmännen skulle identifiera sig med denna kamp 
de personligen inte deltagit i. En homogen fransk befolkning nedärver, enligt detta synsätt, 
därmed känslan av att själva ha utfört kampen. Denna förståelse bygger på en tankekarta av 
traditionella nationalstater och en föreställning om vilka som skulle tillhöra ”Vår” gemenskap och 
vilka värden som är ”Våra”. Gamla värden ligger inte bara fransmännen varmt om hjärtat, utan 
även övriga européer. Dessa värden beskrivs i en ledare vara gemensamma centrala europeiska 
värden som vi gemensamt bör stå upp för.79 Det hänvisas till en strid som ”Vi” européer redan 
har vunnit – striden mellan fritänkare och religionens försvarare. Vår position som vinnare är 
därmed utstakad även i denna konflikt och varför skulle man protestera mot våra gamla anor och 
grundläggande värden blir slutsatsen ledaren framställer. Att skapa diskussion kring gemensamma 
                                                 
76 Said, s, 443. 
77 Dagens Nyheter, 2006-02-02 
78 Dagens Nyheter, 2006-02-04 
79 Dagens Nyheter, 2006-02-03 
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europeiska värden kan vara relevant då det inomeuropeiska samarbetet alltmer tätnar. Att bygga 
upp en bild av vad ”Vi” inom gemenskapen har gemensamt, och hänvisa till gamla värden som 
nedärvda, kan dock leda till en distansering mot det som finns utanför. En förståelse av ”Oss” 
som en enhet förutsätter till viss del att det utanför vår gemenskap skulle skilja sig från dessa 
gemensamma värden. 

Avståndstagande mot religiös kränkning 
Dagens Nyheters huvudlinje är som beskrivits ovan ett försvar för yttrandefriheten, dock med en 
förståelse av publiceringen som obetänksam och som en handling som sparkar nedåt. Individer 
som tar avstånd från publiceringen får också uttala sig, till exempel den danske imamen Ahmed 
Abu Laban som intervjuas i två artiklar.80 I den första artikeln får han ge sin ”syn på striden om 
de tolv karikatyrerna av profeten Muhammed”. Laban berättar där om hur han ser på 
kränkningen, hur den danske stadsministern vägrade att ta emot elva muslimska länders 
Danmarksambassadörer och att han tar avstånd från flaggbränningar. Efter att Laban fått berätta 
hur han ser på saken avslutas texten med: 

Abu Laban och hans organisation har anklagats för att överdriva vreden över 
Muhammedteckningarna. Den ”vanlige” muslimen är inte så upprörd så som framställts menar 
vissa.81

Laban anklagas alltså för något vilket framkommer efter att han har fått uttala sig, och han kan 
därmed inte försvara sig inför denna anklagelse. Vad han tidigare sagt i texten förstås som hans 
utsaga och den avslutande kommentaren uttrycker ett konstaterande som framstår som en 
naturaliserad självklarhet där det inte står någon specifik individ bakom uttalandet. Detta upplägg 
av texten skulle kunna ses som olycklig, men uppsåtet med artikeln skulle ändå kunna ha varit att 
faktiskt ge Laban en möjlighet att komma till tals och svara på anklagelsen. Den senare intervjun 
med densamme inleds med denna ingress: 

När Danmarks utrikesminister i söndags sade att det är extremister som fått konflikten att 
eskalera till dessa proportioner nämnde han inga namn. Men i Danmark tänker alla omedelbart  
(min kurs.) på den mycket välkände imamen Abu Laban.82

Att Ahmed Abu Laban är den som alla tänker på omedelbart tas för en självklarhet, vilket gör att 
läsaren lätt uppfattar detta som en sanning. I denna text får han dock förklara sig mot det han är 
anklagad för. Frågorna som ställs är markerade med fetstil för att tydliggöra när journalisten talar 
och när Laban talar, till skillnad från flera andra intervjuer som bygger på en löpande text och där 
det kan vara svårare för läsaren och utröna vad som är ”sant” och vad det är den intervjuade 
tycker och tänker. Återigen behöver detta inte vara ett sätt att få Laban att framstå i dålig dager, 
han får ändå uttala sig, vilket kan tyda på en vilja från journalisten att ge läsaren en förståelse av 
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Labans synpunkter. Ytterligare en intressant aspekt med intervjuerna av Laban är hur 
omgivningarna tydligt beskrivs: 

Islamisk trossamfund håller till i en nedlagd fabrik i utkanten av ett inte alltför charmigt 
industriområde i Nordvästra Köpenhamn./…/på tisdagen bågnade det nötta trapphuset av 
journalister från hela världen/…/83

/…/när vi träffar honom i det ruffiga huset där Islamisk Trossamfund är inrymt.84

Även karikatyrtecknarna och Jyllands-Postens chefredaktör intervjuas där miljön de befinner sig i 
beskrivs vilket är en kontrast till beskrivningen av miljön Laban befinner sig i: 

När vi kommer in i Justes rymliga arbetsrum/…/85

I en ljus och luftig ateljé under takåsarna i ett patricierhus i centrala Köpenhamn arbetar några 
av tecknarna bakom världens just nu mest omtalade bilder.86

Miljöbeskrivningarna ger en förförståelse av var individen befinner sig, vilket även kan förknippas 
i läsarens tolkning till individens identitet och möjlighet till medkännande och identifikation eller 
distansering. Om Dagens Nyheters läsare lättare kan identifiera sig med ett ruffigt hus eller ett 
rymligt arbetsrum kan inte spekuleras i, men oavsett vilken är det förmodligen enklare att 
sympatisera med den person vars livsvillkor liknar ens egna. Att beskriva miljön skulle även 
kunna vara ett sätt att ge en förståelse för individens samhällsposition och livsvillkor. En 
styrkeposition mellan dessa två skulle kunna förstås utifrån ekonomisk ställning i samhället, där 
miljöbeskrivningen skulle kunna syfta till att påvisa det begränsade utrymme muslimskt 
trossamfund kan ha ekonomiskt och också socialt, i förhållande till Jyllands-Postens medarbetare. 
Vad som också beskrivs i artikeln om Carsten Juste är intrycket han gör: 

Carsten Juste gör skäl för sitt smeknamn ”Bamse”. Han är storvuxen och har en yvig rödbrun 
kalufs. Mot det gemytliga intrycket kontrasterar ögonen som hänger som stekta ägg på 
chefredaktörens ansikte. Jag frågar om han sover bra./…/87

Läsaren bjuds in i artikeln genom en beskrivning av Justes gemytliga intryck, vilket visserligen av 
en kritisk läsare kan vägas mot vad artikeln senare säger, men ingången väcker sympati för denne 
man, med trötta ögon. 
 
I några artiklar får imamer från bland annat Frankrike och Sverige ge sin syn på saken och berätta 
varför de anser karikatyrerna vara kränkande. I en artikel får Dalil Boubakeur, rektor för 
Muslimska institutet i Paris samt Sid Fevaz som befinner sig i en moské som journalisten besöker, 
berätta hur de anser att yttrandefriheten inte får kränka andra människor.88 I denna text är 
modaliteten inte lika hög som i texter där yttrandefriheten upphöjs. Journalisten använder ord 
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som föreföll och tycks när hon beskriver stämningen bland frankrikes muslimer. Detta ger större 
känsla av nyans där journalisten inte presenterar verkligheten utan snarare en verklighet. I texter 
där budskapet är yttrandefrihetens oreviderbarhet ryms en högre modalitet, där att ställa sig på 
yttrandefrihetens ”sida” beskrivs i självklara ordalag. 

/…/Men visst, om frågan ställs på sin spets är det lätt att ta ställning. Yttrandefriheten är inte 
förhandlingsbar.89

Självklart ska vi stödja Danmark – det vill säga nationalstaten Danmark och alla dess 
medborgare – inför våld och hot om våld från andra länder och deras medborgare. Vårt stöd 
för yttrandefriheten måste också stå fast.90

Hur illa man än tycker om Jyllands-Postens ursprungliga tilltag måste man här ställa sig 
helhjärtat på yttrandefrihetens sida.91

Ett försvar för yttrandefriheten tas för självklar, men vägs också emot diskursen om karikatyrerna 
som kränkande. Andra aspekter i förhållande till den upplevda kränkningen tas också upp. I flera 
texter relateras bland annat karikatyrerna till tidiga 1900-talets judekarikatyrer, och det konstateras 
av bland annat USA:s förre president Bill Clinton att de ökade fördomarna mot muslimer kan 
jämföras med antisemitism.92  
 
I de texter som förordar yttrandefriheten tas kränkningen ofta upp för att väga diskurserna mot 
varandra. I dessa sammanhang tolkas dock ofta upplevelsen av kränkning som en överreaktion 
och utgår från ett icke-religiöst perspektiv. Karikatyrerna rubriceras som teckningar och beskrivs 
som ”taffliga” vilket får dessa att framstå som än harmlösare.93 De omskrivs även i mjukare 
ordalag som bildpubliceringen av Muhammed i stället för som karikatyrer.94 Som tidigare nämnts 
kan detta vara ett sätt att påpeka Jyllands-Postens tilltag som klantigt och onödigt. Det skulle 
också kunna peka på att reaktionerna betraktas som överreaktioner då karikatyrerna läses utifrån 
ett västerländskt perspektiv. Göran Larsson skriver i en studie om muslimers situation efter 11 
september 2001 om hur skämt kring Bin Ladin var något som även muslimer som tagit avstånd 
från attacken ändå måste förhålla sig till då många blev utsatta för diskriminering, hot och 
skämt.95 I detta fall var det visserligen en individ som uttalat tillhörde en terrororganisation som 
stod föremål för skämten, men då stereotypa markörer sammankopplades i skämten med 
fanatism blev dessa knutna till muslimer i allmänhet. Enligt Larsson kunde skämten om våld och 
terrorism bidra till en legitimering av diskriminering och våld mot muslimer, men skämten skulle 
också kunna ha varit en bidragande faktor till att öka muslimers upplevelser av utsatthet och 
diskriminering. De karikatyrer av Muhammed som anspelar på terrorism skulle kunna få en 
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liknande funktion som Bin Ladin-skämten i förhållande till en generalisering av muslimer 
sammankopplade med våld, men i den bemärkelsen vara än värre då det är Profeten Muhammed 
som enligt islam inte får avbildas varit föremålet för gyckleri. Följderna av Muhammed-
karikatyrerna skulle i förhållande till Larssons studie kunna leda både till en legitimering av 
muslimers marginaliserade ställning i samhället och/eller till att muslimer som grupp upplever sig 
mer diskriminerade. 

”Vi” attackeras! 
I ett uppslag med rubriken ”Danmarks konsulat i Beirut brann” täcks större delen av en färgbild 
med två män som springer mot åskådaren, den ena med hotfullt öppen mun.96 I bakgrunden syns 
ett eldhav och över hela scenariot vajar islams gröna fana. Bilden ger en känsla av en hotfull 
situation där den gröna fanans position över hela scenariot blir en symbol för varifrån hotet 
kommer. En framsida med rubriken ”Danska konsulatet attackerades” pryds av en svartklädd 
skäggig man som står med armarna utsträckta med en kraftig rökutveckling bakom.97 
Kameravinkeln är underifrån vilket ger åskådaren en känsla av att befinna sig i offrets situation. 
Även här är munnen öppen och ansiktet taget i en sådan vinkel att åskådaren upplever distans till 
mannen. Ytterligare en framsida pryds av en stor bild på arga människor som bränner en dansk 
flagga vilken är i centrum av bilden.98 Kring denna nationella symbol porträtteras män med 
öppna munnar som hötter med nävarna i en kameravinkel underifrån, vilket återigen får 
åskådaren att uppleva offrets position. Då åskådaren inte ser deras ansikten på grund av 
kameravinkeln skapas en känsla av distans, samtidigt som bilden är tagen på nära håll och i 
relation till rubriken upplevs hotet vara nära. Som åskådare känner jag mig personligt hotad.  
 
Bilder från flera delar av världen i rapporter om protesterna mot Muhammed-karikatyrerna följer 
vissa linjer. Kameravinkeln är underifrån på alla bilder som visar någon form av demonstration 
mot ovanstående, vilket tidigare nämnts utökar upplevelsen av ett hot ovanifrån, en attack mot 
åskådaren som befinner sig i offrets underläge. Ylva Brune beskriver tidningarnas bildspråk där 
fotograferna arbetar underifrån som ett sätt att skapa en bild ur det tänka offrets perspektiv, 
vilket är en form av demonisering.99Ansiktena är antingen i en sådan vinkel att de inte kan avläsas 
eller så är de rakt framifrån med öppna munnar vilket gör att de avbildade individerna skriker rakt 
i ansiktet på åskådaren. Ansiktet som sägs spegla människan själ är väldigt relevant för huruvida 
en åskådare känner medkännande med den avbildade eller distans. Att fotografierna är tagna på 
detta sätt kan vara ett sätt att ge en förståelse för vilka starka känslor som utlöser detta, men det 
kan också vara ett sätt att avhumanisera de avbildade och få åskådaren att uppleva känslomässig 
distans. På de bilder där vapen figurerar är de ofta i fokus av bilden. Symboler för islam till 
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exempel koranen eller den gröna flaggan figurerar ofta högt upp i bilden, vilket kan tolkas som att 
över denna handling ligger islam, och genom att muslimska attribut förekommer relateras islam 
därmed till det hot som bilderna i övrigt förmedlar. Ylva Brune anmärker i Nyheter från gränsen att 
det är vanligt att islamiska symboler i nyheterna laddas med skrämmande konnotationer.100 Där 
dessa symboler används fyller de en funktion som perspektivmarkörer vilka fastställer hur övriga 
bilder, text och det totala budskapet ska tolkas. 
 
Enbart en bild på protesterande av karikatyrerna är tagen ovanifrån.101 I centrum av denna 
sträcker en man ut sin arm mot kameran, vilket kan tolkas antingen som hotfullt eller med 
medkännande hos åskådaren. Den protestaktion av danskar mot själva konflikten, som uttrycker 
en vilja till fredlig dialog från båda håll, avbildas också ovanifrån. Människornas ansikten syns 
tydligt, vilket ger ett sympatiskt intryck.102 Rubriken lyder ”Danskar samlas för försoning”; när 
danskar möter upp för att protestera mot något används termen samlas till skillnad från övriga 
protester som definieras som demonstrationer eller protestaktioner. Denna samling upplevs inte 
alls hotfull. Ytterligare en bild från denna samling publiceras i en ledare där fotot är taget inifrån 
demonstrationen och åskådaren får en känsla av att hon/han står sida vid sida med 
demonstrationen.103 Ytterligare en individ som avbildas ovanifrån är Danmarks stadsminister 
Anders Fogh Rasmussen vars gestikulation med lätt utsträckta händer tillsammans med 
kameravinkeln ger en känsla av maktlöshet och väcker sympati.  
 
Bilderna förstärker budskapet i texterna. Känslan av ett hot förmedlas bland annat genom 
nominalisering. Konsekvenserna av karikatyrerna är det som framför allt nämns och förklaringen 
att det är en reaktion på någonting kommer, då det beskrivs, efter beskrivningen av protesten 
eller hotet. Effekten nedtonar därmed orsaken och läsaren får en förståelse att detta uppkommer 
mer eller mindre utan anledning. En anledning till att orsaken inte nämns, eller nämns i 
förbifarten, skulle kunna vara att journalisterna förutsätter dess läsare vara insatta i debatten och 
väl medvetna om vad detta är sprunget ur, men det skulle också kunna vara ett sätt att framhäva 
hotet och osynliggöra varför protesterna uppstått. Situationen beskrivs även drabba Danmark, 
vilket ger en förståelse av något om ”bara händer” utan anledning.104 I en analys av makteliterna i 
Syrien och Libanon efter ambassadstormningar i Damaskus och Beirut förstärks förståelsen av att 
”Vi” attackeras av ”De”: 

Det finns givetvis ett samband mellan de brinnande ambassaderna i grannhuvudstäderna 
Damaskus och Beirut. Men exakt vilket det är, utöver muslimernas djupt kända vrede över 
karikatyrerna av Muhammed, är svårt att fastslå i dag. Lika lite som det går att förutspå om det 
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vi nu ser är kulmen på attackerna eller om den västfientliga fälttåget (min kurs.) kommer att 
fortsätta.105

Attackerna beskrivs som ett ”västfientligt fälttåg” vilket innebär ett hot mot ”Oss”. Ytterligare en 
rubrik problematiserar situationen på liknande sätt: 

Eldstormen mot Danmark svårsläckt106

Eldstormen förstås komma mot Danmark, under denna rubrik längre ner i texten förstår läsaren 
att det är av Muhammed-karikatyrerna som protesterna är sprungna ur och först där får 
”eldstormen mot Danmark” sin förklaring. Protesterna beskrivs även som att de ”exploderar i 
omfattning”. Eld och exposition är ord som ger starka associationer och hänvisar till en känsla av 
rädsla hos läsaren. Detta hot som framställs komma emot oss bekräftas genom att svenskar och 
norrmän på plats får beskriva situationen.107 Även säpochefen Klas Bergenstrand får berätta att 
han ser allvarligt på hotet,108 en man med en position som gör att läsaren förstår och upplever ett 
allvar av en hotfull situation. 
 
I den första faktarutan som presenteras under den analyserade veckans tidningar berättas att 
protester pågick redan i december.109 I nästa faktaruta som publiceras saknas denna information 
och en förkortad version av händelseförloppet återberättas, där även informationen om 
stadsminister Anders Fogh Rasmussen nekande att träffa 11 ambassadörer och diskutera 
karikatyrerna inte är med.110 Detta gör att de fredliga protester som pågått osynliggörs vilket ökar 
läsarens förståelse av protester som ett hot. Att viss information inte följer med till den andra 
inforamtionsrutan skulle kunna bero på utrymmesskäl och att journalisten måste sålla i 
informationen. Denna förminskning av information innebär dock ändå att det som enligt 
journalisten ansetts vara relevant som fått följa med, och det som står med i den andra faktarutan 
skulle därmed kunna illustrera vad som anses vara relevant information från tidningens sida. 
Hotet framstår även som större då händelseförloppet bland annat i en artikel, som refererar till 
demonstrationen i Beirut som spårade ur och resulterade i en ambassadbränning, beskrivs på ett 
sätt där läsaren får förståelsen att det är hela den protesterande massan som attackerar. Rubriken 
lyder ”Danmarks konsulat i Beirut brann” och textens ingress beskriver situationen: 

Islams gröna fanor och tiotusenhövdade talkörer fyllde på söndagen Beiruts centrum. Till en 
början var demonstrationen lugn och fredlig, men i takt med att människomassorna trängdes 
ihop framför den danska beskickningen, blev stämningen mer och mer upphetsad.111
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I denna sammanfattning av händelsen får läsaren en förståelse om att en demonstration på ca 
10 000 personer demonstrerat och att dessa personer blev allt mer uppjagade ju större trängseln 
blev. Längre ner i texten får läsaren dock veta att: 

Plötsligt trängde flera olika smågrupper förbi de kravallpoliser som försökte skydda byggnaden 
som inrymmer den danska beskickningen./…/Den lilla minoritet muslimska extremister som 
tog över dagens till början fredliga demonstration gnuggar nu händerna.112

Protesterna förefaller för den som inte läser artikeln noggrant ha spårat ur, men det visar sig 
senare i texten att det inte var alla protesterande som helt sonika fått för sig att bränna 
ambassaden utan att extremistiska smågrupper trängt igenom och tagit över den till en början 
fredliga demonstrationen. Utifrån ingressen förefaller det som att det är alla protesterande som 
tar till våld och gör ingen distinktion mellan fredliga demonstranter och våldsamma. Rapporten 
skulle dock kunna förstås syfta till att läsas i sin helhet, men resultatet blir ändå för den som inte 
läser texten noggrant en förståelse av att en stor massa demonstranter skulle ha blivit våldsamma. 
De fredligt protesterande muslimerna är därmed till stor del utestängda från diskursen.  
 
Mattias Gardell menar att muslimer ofta framställs som ett främmande inslag, vars värderingar är 
oförenliga med västvärldens.113 Vidare menar han att när ”De Andra” handlar negativt kan denna 
förståelse aktiveras som orsaksförklaring. Risken med en fokusering på hotbilden kan därmed bli 
en tolkning av de negativa händelserna som typiskt ”muslimska” då ett hot och islam via text och 
bild relateras till varandra. Det är dock nyhetsjournalistens ansvar att skildra händelser som dessa, 
men denna skildring kan bli problematisk är när den antar en generaliserande form och icke-
våldsamma muslimer faller utanför rapporteringen. Håkan Hvitfelt skriver i Mörk magi i vita medier 
att islamiska frågor tidigare inte uppmärksammats eller prioriterats i massmedierna.114 Däremot, 
fortsätter han, förekommer islamska inslag eller föreställda islamska inslag i samband med 
händelser och förhållanden med nyhetsvärde, ofta anknutna till dramatik och våld. Han påpekar 
att militanta islamistiska grupperingar har politiserats och dragit till sig medial uppmärksamhet, 
men att dessa grupper inte är representativa för islam i stort. 
 
Det bör dock tilläggas att läsarens kritiska förmåga inte ska underskattas, och alla har ett eget 
ansvar till informationssökning. Utbudet för läsaren av olika perspektiv kan dock te sig begränsad 
då vissa tendenser inom nyhetsjournalistiken sätter upp ramar för vad som förefaller intressant 
utifrån ett västerländskt medialt perspektiv. Problematiken kring brister i massmediernas uppgift 
som fria informations- och opinionsförmedlare tas upp i en studie av Kent Asp och Lennart 
Weibull.115 Där framkommer att de brister som anses begränsa en objektiv verklighetsbeskrivning 
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har tre olika aspekter. Det första, och enligt studien största, problemet anses ligga i journalistiken 
eller i den redaktionella arbetsprocessen vilket ger brister som förenkling, brist på kritisk 
granskning, bristande ämneskunskaper och tidsbrist. Den andra faktorn som utgör en 
begränsning sägs vara de villkor som omger det redaktionella arbetet; vinstintressen och 
marknadskrav, ett ökat ekonomiskt tänkande hos ägarna, ägarkoncentrationen, med mera. 
Slutligen, menar Asp och Weibull, har den tredje typen av problem sitt ursprung i krav och 
påtryckningar från samhället så som dagspressens partipolitiska anknytning, det statliga presstödet 
och den partipolitiska obalansen på tidningsmarknaden. Det kan därmed tolkas som att brister 
vad gäller nyansering av nyhetsrapportering i högre grad beror på produktionsvillkoren och inte 
på den enskilda journalistens perspektiv. I Mörk magi i vita medier skriver Ylva Brune om att 
enskilda journalister inte kan arbeta mot den ”strängt ritualiserade och hierarkiska ordning som 
nyhetsproduktionen är” och att nyhetsvärderingen inte sitter i enskilda medarbetare utan i själva 
institutionen.116  

”Vi” och ”De Andra” 
”Danmarks sak blir vår” lyder en rubrik i en ledare, vars ingress och brödtext påpekar att 
Danmark måste ha Sveriges och EU:s odelade stöd.117  ”Vi sitter alla i samma båt” konstateras 
det och ”Vi” är därmed definierade som svenskar, danskar och européer. Som nämnts tidigare 
förekommer även en tolkning där gemensamma europeiska värden något ”Vi” måste stå upp för. 
I en annan ledare påpekas dock att skillnaderna inom västvärlden börjar uppmärksammas, där 
uppslutningen för Danmark är som störst i de mest sekulära länderna i Väst.118 I denna påpekas 
att frågan är mer komplicerad än att det är ”Vi” mot ”De”, och förståelsen av homogena grupper 
nyanseras och problematiseras. I övriga texter framstår dock Sverige, Skandinavien, Europa och 
Väst vara en enhet – visserligen bestående av individer med olikheter men ändå enade där ”Vi” 
bör visa solidaritet med varandra.119

 
Om ”Vi” är Svenskar, Nordbor, Européer – vilka är då ”De Andra”? I intervjun med Jyllands-
Postens chefredaktör Carsten Juste är hans avslutande kommentar: 

Den här affären visar att det finns en klyfta mellan den västerländska människan och den 
muslimska världen som är större än Grand Canyon.120

Enligt Juste går därmed en distinkt gräns mellan den ”den västerländska människan” och ”den 
muslimska världen” där den senare beskrivs som en grupp medan den förra är en individ. ”Dem” 
är därmed en grupp till skillnad från ”Oss” som moderna människor med individuella drag och 
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intelligens. Detta uttalande bör påpekas är Justes och får stå för honom, men liknande 
distinktioner finns även i beskrivningar av Dagens Nyheters journalister som bland annat 
beskriver de protesterande som ”den muslimska världen”.121 I flera texter benämns muslimer 
som en homogen grupp och beskrivs i generaliserande termer likt ovanstående, snarare än som 
individer med olika åsikter och förhållningssätt.122

- Men vi är kränkta, ropar den muslimska världen. Vi kräver en ursäkt. /…/ Frågan är vad som 
kan släcka eldstormen mot Danmark i den muslimska världen.123

Det är ”den muslimska världen” som ropar att ”De” är kränkta och inte individer som gör detta. 
Edward Said skriver att araber alltid förekommer i stort antal i nyhetsinslag och nyhetsbilder: 

Ingen individualitet, inga personliga egenskaper och ingen personlig bakgrund. De flesta av 
bilderna föreställer uppretade folkmassor och elände eller irrationella (och därför hopplöst 
excentriska) gester. Bakom alla dessa bilder döljer sig hotet om jihad. Slutsats: en skräck för att 
muslimerna (eller araberna) tänker erövra världen.124

 Denna kollektivisering av muslimer relateras som nämnts ovan till den västerländska människan 
som individ. Att använda en gruppdefinition behöver inte vara för att avidentifiera individerna 
utan skulle också kunna vara ett sätt att ge läsaren en förståelse om att det är ett stort antal 
individer som är berörda av problematiken. I en ledare som kritiserar Jyllands-Postens ursäkt som 
en eftergift av hot beskrivs följande uppdelning: 

Tidningen, Danmark och hela västvärlden känner in på skinnet hur militanta muslimer och 
auktoritära regimer dikterar vad som får tryckas.125

I denna definition är det militanta muslimer och auktoritära regimer som är ”De Andra”, det är 
inte islam i stort utan vissa grupper inom islam. I denna text förklaras grupperingar inom islam 
och nyanserar bilden av islam som homogent kollektiv. 
 
Vidare innehåller texterna tankegångar om en imaginär klyfta mellan Öst och Väst. 

En av arabvärldens mest inflytelserika tänkare, Yusuf al-Qaradawi, pratshowvärd i tv-kanalen 
al-Jazira, sade i helgen: ’Vi måste säga till européerna: Vi kan leva utan er. Men ni kan inte leva 
utan oss. Vi kan köpa i Kina, Japan, Thailand och Malaysia, och vi kommer inte att bli 
förnedrade.’ Det låter som ett förebud om att klyftan mellan islam och den västliga världen kan komma att 
fortsätta vidgas.(min kurs.)126

Denna förståelse presenteras som ett svar på de globala följder karikatyrerna fått. Även här 
förstås världen vara indelad i två motpoler med en klyfta emellan där den ena parten är ”den 
västliga världen” och den andra är ”islam”. Denna uppdelning framkommer redan i citatet från 
al-Qaradawi, och förståelsen av denna klyfta behöver därmed inte förstås vara skapad av 

                                                 
121 Dagens Nyheter, 2006-01-31 
122 Dagens Nyheter, 2006-01-31 
123 Dagens Nyheter, 2006-01-31 
124 Said, s, 427. 
125 Dagens Nyheter, 2006-02-05 
126 Dagens Nyheter, 2006-02-06 



 23

journalisten, men likaväl förekommer den och framställer islam som religion som ”Vår” motpol. 
I en krönika förstås motsättningen vara mellan Koranen och yttrandefriheten, där rubriken lyder 
”Dansk-arabiska kriget över?”127 Tidigare har en klyfta nämnts, här formuleras distinktionen 
mellan två imaginära poler som ett krig där Koranen figurerar som yttrandefrihetens, det vill säga 
”Vår”, motpol. I samma krönika påpekas även hur militant retorik förenklats i medierna till 
”slagkraftiga symboler och fiendebilder”. Detta kan tyda på en viss förståelse av medias 
genomslagskraft och förenklade bilder, vilket ger nyans åt texten. Genom att benämna konflikten 
som ett krig mellan danskar och araber - mellan Koranen och yttrandefriheten, bidrar dock 
krönikören till den mediala förenklade retorik som han problematiserar. I en ledare påpekas att 
Justes uttalande skapar spänningar, snarare än beskrivning av faktiska spänningar.128 Det varnas 
för faran med ett ”Vi och De”-tänkande vilket ledaren i sig håller sig ifrån, ett tänkande som dock 
förekommer i flera övriga texter i tidningen. I de texter det varnas för faran med ett ”Vi- och 
De”-tänkande omskrivs detta fenomen vara något som sker utanför den egna texten. 
 
De extremistiska utspelen från båda sidor betraktas som något avvikande. I en ledare påpekas hur 
militanta grupper på båda sidor gärna vill ”hälla bensin på brasan”.129 Det menas att karikatyrerna 
ger ett tillfälle till militanta muslimer att övertyga vanliga muslimer om västvärldens förakt och 
samtidigt kan rasistiska och islamofobiska strömningar förstärkas och ta tillfället i akt att bekräfta 
sina fördomar genom mediala bilder av muslimer. Extremister beskrivs alltså här som ”De 
Andra” och distanseras till vanliga människor. Stefan Jonsson påpekar att bilden av rasisten fyller 
en funktion i att skapa en distans till rasism där den imaginära gemenskapen förstås i förhållande 
till ”rasisten” som något vi inte är och rasism något vi själva inte deltar i.130 Genom en förståelse 
av extrema som några andra, osynliggörs egna ageranden som utgår ifrån ett ”Vi- och De”-
tänkande. I en artikel om framgångarna för det högerpopulistiska Dansk folkeparti är det 
Danmarks flykting- och integrationspolitik som tas upp.131 Sverige och Danmark som i flera 
texter betraktas som ”Vi” är i denna artikel frånskilda, Danmark förstås ha en extremare flykting 
och integrationspolitik och vår del i konflikten är inte närvarande. En ledare är även kritisk till 
den svenska integrationspolitiken och menar att vi måste förbättra vår arbetsmarknadspolitik för 
en gynnsam integration för att därmed kunna motverka ett ”Vi- och Dem”-tänkande,132 vilket 
tyder på en viss självkritik. Att uppfatta mångkulturalister med rasister som ett binärt par kan vara 
problematiskt, tar även Anna Lundstedth upp i sin avhandling Vit governmentalitet. Denna 
uppdelning innebär, enligt henne, att rasistiska idéer ses som avskilda från majoriteten även om 
de bygger på samma värdegrund egentligen; en föreställning om en vit nation, vit överhöghet 
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samt vit ledning i ett mångkulturellt samhälle.133 Att ”andrandegöra” rasister är därmed ett sätt att 
förskjuta rasifierande processer till extremerna i samhället och därmed osynliggörs dessa 
tendenser i offentliga institutioner och organisationer. Att rasistiska strömningar i Danmark tas 
upp skulle kunna vara ett sätt att distansera sig från detta förhållningssätt och osynliggöra 
rasifierade idéströmningar i majoritetssamhället, men det skulle också kunna vara ett sätt att peka 
på att detta förekommer och vara ett försök till att kontextualisera muslimers situation i 
Danmark. 
 
Det förekommer några artiklar som försöker ge svar på frågeställningar kring konflikten och 
islam där icke-muslimer får berätta hur muslimer tänker. I stället för att en muslim får svara kan 
känslan av ”andrande” förstärkas genom att ”Våra experter” påpekar hur ”De” är och hur ”De” 
tycker och tänker. En muslim skulle inte heller kunna berätta hur muslimer tänker eftersom alla 
tänker på olika sätt, men däremot skulle en muslim kunna ge sin personliga synvinkel på det hela. 
I en artikel benämnd ”Frågor och svar om upprördheten kring publiceringen av Jyllands-Postens 
Muhammedbilder” berättar korrespondenten Michael Winiarski hur ”de känner sig”.134 I en 
annan artikel som syftar till att klargöra problematiken berättar Christer Hedin, docent i 
religionsvetenskap vid Stockholms universitet, bland annat hur ”kulturer i Mellanöstern” har 
svårt att ta till sig den västerländska livsstilen.135 Genom Hedins titel förstås denne inneha 
expertkunskap vilket ger texten en hög modalitet och ifrågasätts inte på samma sätt som om en 
anonym privatperson skulle ha svarat på samma sätt. Frågor och svar av denna typ är 
problematiska eftersom de gör anspråk på att ge svar på frågor som det egentligen bara går att ge 
en uppfattning om. Ingen skulle kunna ge ett allvetande svar på denna typ av frågor, men genom 
att muslimer blir representerade positioneras de till objekt i handlingen. I den traditionella 
orientalismen är detta ett sätt där orientalisten utifrån en subjektsposition definierar orientalen.136 
Edward Said skriver: 

Man kan förklara sådana påståenden om man erinrar sig att en ännu mer underförstådd och 
betydelsefull postulerad skillnad mellan orientalisten och orientalen är att den förre skriver om 
medan den senare blir omskriven. I den senares fall är passivitet den givna rollen, i den förres 
är det fråga om makt att iaktta, studera och så vidare./…/Det finns en källa till upplysningar 
(orientalen) och en källa till kunskap (orientalisten), kort sagt en författare och ett ämne som i 
övrigt är helt passivt.137

De hänvisade artiklarna skulle kunna vara ett sätt att objektifiera och definiera islam och 
muslimer, men det skulle också kunna vara ett sätt att försöka ge ökad kunskap om islam med ett 
uppsåt att öka förståelsen. 
 
                                                 
133 Anna Lundstedth, Vit governmentalitet. ”Invandrarkvinnor” och textilhantverk – en diskursanalys, (Göteborgs universitet, 
2005), s 19. 
134 Dagens Nyheter, 2006-02-01 
135 Dagens Nyheter, 2006-02-03 
136 Said,  s, 88, 455. 
137 Said, s, 455. 



 25

Vilka epitet tillskrivs ”Vi” och vilka tillskrivs ”De Andra”? I en intervju med en svensk, Christer 
Nordahl, får vi veta att han ”vägrar lämna sin post” som tillförordnad chef för flyktingorganet 
UNRWA:s verksamhet i Gaza.138 Det förklaras i texten att om han skulle ge sig av skulle hela 
verksamheten vara tvungen att stänga, vilket enligt texten skulle drabba 970 000 flyktingar och 
den lokala personalen på ca 9000 personer skulle bli utan lön. Nordahl drar själv slutsatsen att 
detta förmodligen skulle leda till revolution i Gaza. Mycket står och faller därmed med denna 
man enligt texten. Läsaren en förståelse att detta är en viktig man som trots hot står pall för 
trycket och minsann utför sin plikt oavsett. Denna självbild av den individuelle vardagshjälten 
som representerar ”Oss” svenskar, nordbor och européer kontrasteras mot muslimer. I ledaren, 
som av Dagens Nyheters ansvarige utgivare refererade till som klargörande för tidningens 
ståndpunkt, förklaras att det kommer 

våldshot och diplomatiska aktioner från länder och grupper som inte förmår (min kurs.) göra 
skillnad på statsmakt och ett civilsamhälle. Att göra denna distinktion kräver onekligen en viss 
tankemöda./…/Ändå är det just förmågan att balansera spontana känslor med förnuft som är grunden för 
ett öppet samhälle. (min kurs.) Yttrandefriheten kan aldrig vara total, men i det långa loppet 
vinner alla på det fria tankeutbyte och den pluralism som uppstår i ett samhälle där det är högt 
i tak.139  

Vissa länder och grupper förklaras inte ha förmågan till ett självklart förnuft, underförstått till 
skillnad från ”Oss” som står på yttrandefrihetens sida och kan göra skillnad på våra känslor och 
förnuft. ”Vi” kan bli presenterade som progressiva människor i förhållande till ”De Andra” som 
enligt citatet kan förstås vara efter oss i denna utveckling. Det kan också vara så att det är just 
våldshot som ledarskribenten vill lyfta upp till diskussion och snarare försöker syfta till de 
individer som tagit till våld i protesterna. 

Orsak och konsekvens 
De mest frekventa diskurser kring förståelsen av konflikten är ovanstående teman, men i vissa 
texter presenteras dock andra förklaringsmodeller till företeelsens uppkomst och eventuella 
konsekvenser analyseras också. Dessa orsaker och konsekvenser går i vissa delar hand i hand. Det 
som förklaras som en orsak kan även i vissa fall bli en konsekvens genom att benämnas som en 
orsak, till exempel när problematiken förklaras uppstå på grund av en konflikt mellan Öst och 
Väst. Genom att läsaren får en uppfattning om att det råder en konflikt kan ett ”Vi och De”-
tänkande etableras och på stå vis skapa motsättningar.  
 
Andra orsaksförklaringar som publicerats är bland annat att publiceringen i franska France Soir 
skulle ha kommersiella intressen och vara ett desperat försök att höja sin låga upplaga.140 
Muslimers villkor i europeiska samhällen tas också upp där bland annat situationen för muslimer i 
det franska samhället förklaras efter France Soirs publicering. Det påpekas att det varit debatt 
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kring förbudet att bära religiösa symboler i skolan och kring den lag som slog fast att den franska 
kolonialismens ”positiva” sidor ska läras ut i skolorna, samt relateras det till kravallerna i 
Parisförorten Clichy-sous-Bois.141 I en ledare nämns även marginaliserade danska muslimers 
situation.142 Ytterligare en artikel tar upp den politiska situationen i Danmark och det 
högerpopulistiska Dansk folkepartis framgångar i påverkan av regeringsmakten och i 
opinionsundersökningar, 143  vilket även nämnts under ”Vi” och ”De Andra”-avsnittet, och 
artikeln ger en bild av ett attitydmönster i Danmark kring muslimer.  

Politiska relationer och ekonomiskt efterspel 
I vissa texter ges andra förklaringsmodeller till protesterna än karikatyrerna i sig. I en artikel 
angående de våldsamma protesterna i Gaza förklaras det vara ”sekulära revolutionära smågrupper 
med lös anknytning till det regerande Fatahpartiet” som protesterande och protesterna uppfattas 
vara ett svar på en besvikelse över Fatahs förlust i det palestinska valet.144 Det är därmed enligt 
artikelförfattaren politisk besvikelse som ligger bakom protesterna snarare än religiös indignation, 
där karikatyrerna används som ett svepskäl för att utmana styrande Hamas. Det påpekas även i en 
ledare att mycket av vreden mot karikatyrerna skulle vara styrd av religiösa och politiska ledare.145 
Detta för att lätta på trycket av politisk frustration med religionen som svepskäl. Det 
framkommer därmed andra aspekter som förstås till viss del eller helt ligga bakom protesterna, 
och protesterna skulle därigenom kunna få en komplexare bakgrundsförklaring. Genom att peka 
på att det skulle finnas fler anledningar än enbart religiös kränkning till grund för protesterna 
fördjupas förståelsen av världen som mer nyanserad där handlingar föregås av komplicerade 
orsakssamband. Samtidigt skulle dessa förklaringar kunna leda till att förminska människors 
upplevelse av kränkning, framför allt där det påpekas att protesterna inte alls skulle vara av 
religiös karaktär. 
 
De politiska följderna av karikatyrerna förklaras också. Det påpekas bland annat att: 

Infallet på en dagstidningsredaktion i Danmark hade plötsligt växt till en svårlöst diplomatisk 
härva med globala förgreningar.146

En rad diplomatiska protester från bägge håll följde protesterna där bland annat Danmark, 
förklaras i en artikel, övervägde att kalla hem sin ambassadör från Syrien i protest att den danska 
ambassaden där inte blev skyddad.147 Politisk aktivitet i Danmark omskrivs och det danska styret 
rapporteras ha gått från att inte vilja uttala sig till en mer aktiv diplomatisk strategi.148 Politiskt 
                                                 
141 Dagens Nyheter, 2006-02-02 
142 Dagens Nyheter, 2006-02-03 
143 Dagens Nyheter, 2006-02-04 
144 Dagens Nyheter, 2006-31-01 
145 Dagens Nyheter, 2006-02-06 
146 Dagens Nyheter, 2006-02-01 
147 Dagens Nyheter, 2006-02-05 
148 Dagens Nyheter, 2006-02-03 



 27

förklaras protesterna även påverka relationer nationer och grupper emellan. USA fördömer 
karikatyrerna, men säger sig stå ”solidariskt” bakom Danmark och Norge.149 Relationen mellan 
EU och Hamas, förklaras i en annan artikel, få följder angående hot mot skandinaver på 
Gazaremsan.150 Att detta upphör är ett av de krav som EU ställer på Hamas för fortsatt 
samarbete med Palestina och bistånd. Vad som följer politiskt av dessa protester tas därmed upp 
till reflektion och visar på hur protesterna kan påverka samarbeten regionalt och globalt. Det är 
därmed inte bara själva händelserna i sig som tas upp till diskussion utan även vad som kan följa 
eller följer dessa omfattande protester. 
 
Det tas även upp hur ekonomiska konsekvenser följer protesterna. De danska exportintäkterna 
från mellanöstern på 16 miljarder kronor per år förklaras i en text hotas av ekonomiska 
bojkotter.151 En annan artikel beskriver hur Iran överväger att bryta ekonomiska avtal med de 
länder i väst vars medier upplevs ha förolämpat Muhammed.152 Följderna upplyses i artikeln som 
omfattande för världsekonomin om Iran skulle bryta handelsförbindelser med så många tunga 
industriländer då Iran är världens fjärde största oljeexportör. Oljan framkommer ofta i texter som 
rör ekonomiska konsekvenser, vilket antyder oljans betydelse för världsekonomin. Oljeaktierna 
förklaras stiga på Stockholmsbörsen, vilket har sin grund i spekulationer om något kan hända i 
mellanöstern som minskar utbudet på olja.153 Även Irak beslutade att stoppa sina 
handelsförbindelser och inte ta emot bistånd från Danmark och Norge.154 Olika danska och 
skandinaviska företag stationerade i mellanöstern omskrivs också beröras av problematiken, där 
bland annat Arla bojkottas vilket förklaras få effekter på mjölkpriser till svenska och danska 
bönder. 155 Indirekta effekter av karikatyrpubliceringen framkommer därmed i flera texter, vilket 
visar på vilken globaliserad värld vi lever i. Handlingarna relateras i dessa texter till politiska och 
ekonomiska konsekvenser och problematiken knyts därmed samman både med annan diskursiv, 
och även delvis icke-diskursiv praktik. 

”Kriget” mellan Öst och Väst 
Samuel Huntingtons begrepp ”Civilisationernas krig” förekommer i flera texter, vilket innebär en 
förutsägelse om att Väst och Islam skulle drabba samman.156 Detta definieras främst som en 
konsekvens av karikatyrerna, men är lite glidande och det kan vara svårt för läsaren att förstå om 
detta ”krig” är något som tidigare funnits och blivit större i och med karikatyrerna eller om det 
har startat i och med det. I en artikel står det bland annat att 
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Striden om bildpubliceringen av Muhammed har på kort tid hunnit bli en symbol för det 
omtalade ‘kriget mellan civilisationerna’ mellan den österländska islam och den västerländska 
kristenheten”.157

Kriget beskrivs därmed stå mellan två homogena parter, där Väst likställs med kristendom. Det 
annars så omtalade mångkulturella samhället är osynliggjort. I samma text får Christer Hedin, 
docent i religionsvetenskap ge sin syn på saken och han påpekar att uppdelningen mellan islam 
och västerlandet oftast är missvisande. Däremot anser han detta vara ”ett bra exempel på hur 
muslimer försöker enas mot västerländska idéer”. Detta ger alltså en förståelse av att ”De” är 
emot ”Oss”. Hedin menar att: 

Det är oftast missvisande att göra denna uppdelning mellan islam och västerlandet, som 
Samuel Huntington gjorde. Men det här är ett bra exempel på hur muslimer försöker enas mot 
västerländska idéer, säger Christer Hedin, docent i religionsvetenskap vid Stockholms 
universitet. Många av dem är fattiga och de tycker att det finns viktigare saker, till exempel rätten till liv, 
medan vi tjatar om ”lyxrättigheter” som tryckfrihet.(min kurs.)158

Muslimer kan utifrån detta citat förstås som en homogen grupp, där många av dem är fattiga. 
Detta skulle kunna vara ett sätt att ge förståelse för bakomliggande förhållanden till protesterna. 
Det förefaller dock utifrån detta citat finnas en tanke där den religiösa kränkningen reduceras till 
en förståelse av att ”De” inte har kommit så långt som ”Vi” utan är några steg ner på 
behovsstegen. Muslimer i Väst och välbärgade muslimer tycks inte existera. Denna förståelse av 
muslimer som en homogen mindre bemedlad grupp håller inte Mattias Gardell med om, han 
skriver i Bin Ladin i våra hjärtan att många muslimer ingår i den globala överklassen och att 
muslimer inte har någon entydig roll i framväxten av en ny världsordning.159 I en krönika används 
också Huntingtons förutsägelse, vilken påpekats fått mycket kritik och att det inte gått så långt den 
här gången, men, påpekar journalisten ”vad det korta dansk-arabiska kriget visat är hur lätt det är 
att underskatta kraften i irrationella konflikter”.160 Journalisten drar det inte så långt som till ett 
civilisationernas krig, men ändock som ett krig – mellan danskar och araber. I ytterligare en text, 
en ledare, används begreppet ”kamp mellan civilisationerna” inbäddat i texten utan 
citationstecken, vilket gör att en läsare inte behöver uppfatta detta som ett begrepp utan ett 
naturligt sätt att beskriva något. Den återkommande användningen av begreppet gör att, även om 
vissa av textförfattarna påpekar att det är förenklat, det naturaliseras då det förekommer ett flertal 
gånger. Journalisten Christian Catomeris skriver i Mörk magi i vita medier att den dominerande 
informationskällan på redaktioner är andra medier, vilket leder till att informationen går runt.161 
På detta sätt, menar Catomenis, bekräftar mediebilderna varandra och skapar en bild av en 
verklighet, vilken ofta kan te sig helt främmande för de som lever i den verkligheten medierna 
säger sig skildra. Genom återupprepning av termen ”civilisationernas krig” och genom att bygga 
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texter utifrån andra som använt denna får läsaren en förståelse att detta är något som existerar i 
och med protesterna mot karikatyrerna eller har existerat redan innan och nu blivit förstärkt. 
Huntingtons uppfattning skulle kunna gå från att förstås som hans uppfattning till att förstås vara 
en allmän. Göran Larsson påpekar i sin studie Muslimer i Sverige ett år efter 11 september 2001 att 
Huntingtons tes av tiden efter kalla kriget har bidragit till att framställa islam och den muslimska 
kulturen som den nya fienden.162 Denna tes, menar Larsson, har även om den ifrågasatts till viss 
del även vunnit en viss acceptans. Vidare påpekar han att det utifrån den bakgrunden blir 
problematiskt när journalister stundtals misslyckas med att problematisera eller förhålla sig 
kritiskt till förenklingar av islam och muslimer. 
 
Krigsmetaforer används flitigt i texterna vilket förstärker en förståelse av ett krig.  

När nu extremister på olika sidor blåser i krigstrumpeterna för ett civilisationernas krig (min kurs.) 
finns det alla skäl att ta ett djupt andetag. Att militanta grupper på båda sidor gärna vill hälla 
bensin på brasan är uppenbart.163

Här är konflikten mer nyanserad och särskiljer extremister från majoriteten, men det används 
ändå slagkraftig retorik som ”civilisationernas krig” och ”krigstrumpeter” vilket bidrar till en 
förståelse av ett pågående krig. I texten hänvisas att extremister på båda sidor vill se ett 
civilisationskrig, men att verkligheten är mer nyanserad och inte står enhetliga block mot 
varandra. Detta krig förklaras också vara något som pågår emot oss, som tidigare nämnts 
beskrevs bland annat attackerna på ambassader som ett ”västfientligt fälttåg”.164 När Jyllands-
Posten bett om ursäkt beskrivs detta som ”reträttlika hummanden och harklanden”165, reträtt 
innebär att någon drar sig tillbaka i ett krig. En följd av karikatyrerna förklaras i en notis vara ett 
”krig” mellan danska och arabiska hackare.166 Danska nyhetssajter förklaras ha ”angripits” i och 
ett kedjebrev uppmuntrades danska medborgare gå ”till motangrepp”. Alla dessa metaforer 
associerar till krig och våld, där våldet och kriget ibland förklaras stå mellan extremister, ibland 
mellan islam och väst. 
 
I många texter används också metaforer som på ett eller annat sätt associerar till eld. Det påpekas 
att: ”Dansk utmaning kan ge protesterna nytt bränsle”167 och att protester ”flammar upp”.168 En 
rubrik lyder ”Stoppa trängseln vid stubintråden”.169 I texten förklaras att det krävs ”en krutdurk 
för att en tändsticka ska ha explosiv effekt.” Eldmetaforen används även för att kontrastera en 
skillnad mellan oss och dem. 
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Medan det danska konsulatet i Beirut fortfarande stod i brand på söndagseftermiddagen tändes 
tusen facklor på Kongens Nytorv i Köpenhamn.170

”Där borta” brinner det, ”här” tänder vi fredligt facklor. Med dessa metaforer som associerar till 
eld får läsaren en uppfattning om att det är något farligt som pågår. Det exploderar och brinner, 
inte bara bokstavligen utan situationen i sig kan ”explodera”. Då faktiska händelser är att 
ambassader har brunnit spinner journalisterna på den känslan i övriga texter i slagkraftiga termer, 
vilket gör att dessa bränder inte bara stannar vid just de bränderna utan smyger sig in i 
tankeassociationerna i övrigt. Det är inte bara den faktiska händelsen som beskrivs som en brand, 
utan hela konflikten förstås som något som flammar och brinner, underförstått är infekterat och 
farligt. 
 
I det imaginära ”kriget” påpekas indirekt att ”Vi” bör försvara oss mot ”Dem” men även direkta 
uppmaningar att kämpa på vår ”sida”. Målande beskrivs det i en ledare hur  

Kulturkampen tycks rycka närmare, nu gäller det att hålla på yttrandefriheten./…/som alltid 
när fingerpekande övergår i krig tvingas man förr eller senare välja sida.171  

Denna kamp förklaras stå mellan två sidor, där yttrandefriheten är sidan som bör väljas enligt 
skribenten, därmed underförstådd ”Vår” sida i konflikten. I ytterligare en ledare påpekas: 

Låt oss sluta leden inför det islamistiska vapenskramlet.172

Vi bör alltså, enligt journalisten, sluta upp och enas för att mota ut fienden, i det här fallet 
islamistiska extremister. Ledaren påpekar även att det är hoten vi bör vända oss emot, 
bojkotterna däremot är legitima. Det är därmed de extrema vi bör vända oss emot enligt ledaren, 
inte alla muslimer, vilket nyanserar bilden vilken dock bygger på en våldsam förståelse. 

Dominerande diskurser och konsekvenser för social praktik 
Av de diskurser som förekommer i textmaterialet har förståelsen av yttrandefriheten som 
oreviderbar en framträdande roll. I merparten av de texter som på ett eller annat sätt tar ställning 
i frågan är ett försvar av yttrandefriheten dominerande. Denna förklaras vara i strid med 
uppfattningen av bilderna som kränkande. I texterna framkommer även till viss del förståelsen av 
bilderna som kränkande, vilket kontrasteras gentemot yttrandefriheten som vinner 
tolkningsföreträde. Ett upphöjande och försvar av yttrandefriheten kan förstås utifrån Dagens 
Nyheters politiska orientering som oberoende liberal. Ytterligare en diskurs som är dominant är 
förståelsen av en distinktion mellan ”Oss” och ”De Andra”, vilken målas upp som en kamp 
mellan två mer eller mindre homogena parter. Det påpekas dock även i flera texter att det finns 
en fara i att generalisera och klassificera i termer som ”Vi” och ”De Andra”. Dessa två olika 
förhållningssätt strider om verklighetsdefinitionen då bägge två framkommer, men det är 
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emellertid förståelsen av två stridande parter som har störst utrymme, vilken även till viss del kan 
legitimeras genom att påpeka faran i att ”Andrandegöra”. Textförfattaren kan genom att påpeka 
negativa aspekter av ett ”Vi- och De”-tänkande därmed inte lika lättvindigt bli beskylld för att 
förstärka denna klyfta och texten förstås utgå ifrån ett sådant perspektiv, samtidigt som den 
kanske faktiskt underbygger en sådan föreställning genom textens konstruktion och övrig retorik. 
 
Denna diskursordning kan leda till konsekvenser för den bredare sociala praktiken då de mediala 
bilderna kan medföra ideologiska och hegemoniska konsekvenser. När problematiken till viss del 
framställs som en kamp mellan ”Oss” och ”Våra” värderingar och ”De Andra” krävs en viss 
kritisk läsning för att som mottagare av budskapet inte få en generaliserande förståelse. En 
rapport från integrationsverket uttrycker att även om det inte finns någon generell koppling 
mellan islam och terrorism är nyhetsflödet ändå orienterat mot krig och våld i anknytning till 
islam och muslimer.173 Många artiklar rörande protesterna bygger på binära par där de olika 
polerna i olika texter förklaras bland annat vara; yttrandefrihet kontra islam och det demokratiska 
samhället kontra ”vapenviftare”.174 När liknande typer av indelningar förekommer på ett flertal 
ställen kan texterna sammantaget leda till att yttrandefriheten förstås som synonym med 
demokrati och islam som synonym med våldsverkare, då samma dikotomiska konflikt frekvent 
förekommer där den enda skillnaden är att orden som beskriver de olika polerna varierar. Den 
bild som växer fram ur texterna gemensamt behöver dock inte finnas i de enskilda texterna där 
dikotomierna kan förklaras på flera olika sätt och inte alls behöver vara avsedda att relatera islam 
med våld. 
 
Vilka mediala bilder som når läsaren formar till viss del dennes förståelse av omvärlden. Dessa 
händelser har ett stort nyhetsvärde, men det kan bli problematiskt om en alltför entydig bild 
framträder. När termer som muslimer/islam och våld/förstörelse ofta förekommer i samma 
sammanhang i det analyserade materialet, framför allt i materialet sammantaget, och då de bilder 
som mestadels förekommer representerar muslimer som bränner flaggor och ambassader finns 
en risk att den bilden slutligen naturaliseras och förstås som invändningsfri ”common sense”. 
Den sekulariserade muslimen i Väst fyller inte samma nyhetsvärde och får därför inte samma 
möjlighet till representation som den militanta islamisten. Said påpekar i Orientalism att i dagsläget 
när araben/muslimen får mycket uppmärksamhet är det framför allt i form av något negativt, till 
exempel som ett hot gentemot Västerlandets existens.175 Vad som inte framkommit i västerländsk 
media, utan enbart i arabiska kanaler, påpekar juridikstuderande Cherin Awad i SVT:s program 
Existens är bland annat hur det under protesterna var flera imamer och religiöst lärda som 
försökte skydda ambassaderna med sina kroppar och att det var en minoritet som utförde dessa 
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våldshandlingar i förhållande till den stora folkmassan fredligt demonstrerande.176 I dagens 
rådande världsordning, anser Mattias Gardell, har islam fått ta över rollen som den ideologiska 
huvudfienden till Väst efter Sovjetunionens fall och det Kalla krigets slut.177 Med dagens 
globalisering är dock gränserna oskarpa och islam kan delvis, utifrån förståelsen av islam som ett 
hot, ses som en inre fiende där territoriella murar inte kan vara ett skydd.178  
 
Media både skapar bilder och återspeglar samtidens idéströmningar. Det kan därför vara relevant 
att kontextualisera händelserna kring Muhammed-karikatyrerna till muslimers situation i Väst eller 
utifrån västliga referensramar. Utan att dra en koppling till media, beskriver Gardell hur det 
rapporterade antalet islamofobiskt motiverat våld ökat under 1990-talet i Förenta staterna och 
Europa och att denna företeelse även ökade markant efter 11 september-attentaten.179 I en studie 
av Göran Larsson framkommer att 90 % av hans informanter, vilka är religiöst praktiserande 
svenska muslimer, uppfattar att svenskarnas attityder mot islam blivit sämre under 1990-talet och 
89 % upplevde den mediala beskrivningen av islam som mer negativ efter den 11 september.180 
Larsson menar att händelsen den 11 september har fått flera effekter.181 Muslimska individer har 
utsatts för diskriminering och hot. En ökad debatt inom den muslimska gruppen har föranletts av 
kriget mot terrorismen där många muslimer reflekterat kring vilken trosutövning de har. Larsson 
fortsätter med att händelsen även ökat trycket på muslimer som därmed blivit allt mer 
sammansvetsade mot majoritetssamhället. Slutligen visar studien att muslimska splittringar 
synliggjorts mer och olika typer av praktiserandet av islam har förtydligats. Stora nyhetshändelser 
med negativa konnotationer där muslimer är i fokus kan därmed ge effekter för muslimer som 
grupp. Följderna av 11 september kan också vara relevanta i en förståelse av muslimers 
upplevelser och även av icke-muslimers uppfattning om islam.  
 
Vad Said, Gardell och Larsson beskriver gällande förståelsen av muslimer ofta likställda med en 
problematik och upplevelser av hot och diskriminering som en följd av islamofobiska stereotyper 
skulle kunna bli förstärkta av rapporteringen kring Muhammed-karikatyrerna i Dagens Nyheter. 
En praktik som till viss del förstärker förståelsen av muslimer som en enhet. Det framkommer 
dock i vissa texter ett särskiljande av muslimska grupperingar emellan, vilket skulle kunna skapa 
en större förståelse av islam och muslimer som komplexa och leda till en mer individcentrerad 
bild. Den upprepade användningen av krigsmetaforer och utgångspunkten i ett ”Vi och De”-
tänkande skulle dock kunna reproducera och förstärka en förståelse av att ”De Andra” skulle vara 
emot ”Oss” och till viss del skapa en sådan spänning. Genom denna typ av diskursiv praktik där 
fokus för problemet riktas mot muslimer som utför våldsdåd utan en bredare kontextualisering 
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finns en risk att den diskursiva praktiken förstärker vissa ojämlika maktförhållanden. 
Hegemoniska förhållanden osynliggörs genom nominalisering, då det framför allt är effekterna av 
problematiken som framkommer och inte bakgrunden och ett bredare spektra. Ett påpekande i 
vissa texter om faran i ett ”Vi- och De”-tänkande kan dock peka på en viss medvetenhet hos 
några journalister, samt utöka läsarens tolkningsmöjligheter. Det finns därmed ett viss 
ifrågasättande av den diskursiva praktiken, även om det inte kopplas direkt till det egna agerandet. 
Magnus Berg reflekterar kring sin bok Hudud i Orientalism på Svenska där han säger sig ha upplevt 
en förändringspotential av den entydiga bilden av muslimer de senaste åren.182 Genom de 
uppmärksammade protesterna skulle den diskursiva ordningen utifrån den aspekten kanske 
kunna transformeras och skapa en social förändring som bygger på ökade kunskaper av islam och 
en ökad förståelse av muslimer som enskilda individer.  

Diskussion 
Som ovanstående avsnitt berör dominerar i det analyserade textmaterialet vissa förhållningssätt 
och förståelser av problematiken. Konflikten blir till stor del förklarad som en ”kamp” eller 
”strid” mellan Öst och Väst, där den förstnämnda kategorin ofta förstås vara emot ”Oss”. Denna 
uppfattning av Öst/muslimer och Väst/kristna som två homogena grupper kan leda till ett 
osynliggörande av individuella förhållningssätt och bidra till en kollektiv definition, framför allt av 
muslimer som inte framställs i individuella termer och inte heller kommer till tals i samma 
utsträckning som västerländska icke-muslimer i texterna. Det imaginära ”krig” som omskrivs blir 
en form av verklighetsdefinition då den används upprepade gånger och kan lika väl vara en 
spegling av verkligheten som ett skapande av en verklighet. Denna återkommande definition av 
en ”strid” skulle därmed kunna bidra till att frambringa eller underblåsa en sådan. Den distinkta 
uppdelningen mellan två poler gör det svårt att förstå och förhålla sig till de folkomflyttningar 
och globaliseringsprocesser som präglar vår värld idag då denna uppdelning inte förhåller sig till 
territoriella gränsdragningar, vilket leder till urskiljningsprocesser i vårt samhälle. Hur ska en 
muslim som lever i Väst förhålla sig till detta ”Vi- och De”-tänkande, är hon/han inräknad i det 
samhälle hon/han lever i? Vilka exkluderingspraktiker kan följa med denna mentala karta?  
 
Nyanseringar av den muslimska gruppen förekommer i vissa texter, vilka antyder en förståelse av 
att det finns grupperingar och individer inom denna religionstillhörighet. Detta vidgar 
perspektivet och det förekommer därmed också tolkningar där kollektivistiska 
identitetstillskrivningar inte dominerar. En nyansering som kan öka läsarens förståelse av 
muslimer som individer och motverka bilden av muslimer som homogen grupp. Urskiljningen 
mellan grupper av militanta muslimer och det stora flertalet fredliga muslimer är dock inte alltid 
så tydlig. I det stora hela är definitionerna aningen vaga, det talas om muslimer, islam, extremister, 
terrorister i samma typer av sammanhang och i texterna sammantaget, vilket kan leda till att dessa 
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ord konterar med varandra och ge upphov till förenklade och generaliserade bilder där muslimer 
förstås som ett homogent kollektiv ofta relaterade till våldsamt agerande.  
 
Klassificeringen som muslim kan på detta sätt framställas som den enda identiteten när det är i 
egenskap av den religiösa tillhörigheten muslimer figurerar i media. I ”vanliga” sammanhang är 
det sällan muslimer syns i det mediala utrymmet och de gånger detta görs är det ofta gällande 
frågor kring islam, inte lika ofta inom andra områden. När vi ser icke-muslimska västerlänningar 
dagligen som uttalar sig i olika frågor och figurerar i olika sammanhang förstår vi att 
tillhörigheten som till exempel kristen är en av flera identiteter en individ innehar. När muslimer 
sällan figurerar, samt när de gör detta har det att göra med islam framkommer en bild där 
religionen överskuggar allt och muslimens identitet förstås inte vara lika komplex som ”Vår”. Om 
en katolsk präst visar sig vara pedofil kommer vi inte utgå ifrån att det är kristendomen som gör 
att han begår detta brott, utan vi kommer snarare att se honom som en avvikare. När en muslim 
däremot begår något våldsamt eller avvikande används ofta en religiös förklaringsmodell. Alla 
muslimer bränner inte ambassader, det tillhör inte vardagen för majoriteten ”Där” lika lite som 
”Här”. Det hot som målas upp kan förstås komma från muslimer/islam/Öst, fast det i själva 
verket kommer från extrema grupper. Effekter efter 11 september-attacken har, som nämnts i 
analysen, bland annat varit en kollektiv skuldbeläggning av muslimer, vilket skulle kunna bli en 
effekt även av rapporteringen kring Muhammed-karikatyrerna då ensidiga bilder av muslimer 
förekommit. Den uppmärksamhet som proteserna fått i media skulle dock även kunna leda till en 
ökad kunskap om islam då diskursen där skilda grupperingar inom islam framkommer visar detta 
på en viss nyansering som skulle kunna ge en ökad förståelse av att ”De Andra” som en icke-
homogen grupp. 
 
En grupp är sällan, eller snarare aldrig, homogen och därför bör de individuella egenskaperna och 
livsvillkoren beaktas. Muslimer tenderas i det analyserade materialet generaliseras till en förenklad 
grupp som förstås utgöra ett hot. För inte alltför långt tillbaka i tiden användes judar som 
kollektiva skuldbärare, (därmed inte sagt att antisemitismen numer inte existerar dessvärre) mot 
vilka den egna nationen och gemenskapen kunde upphöjas. Nyligen spred Nordiska Rikspartiet 
flygblad där muslimer förklarades vara den stora samhällsfaran och undersökningar som visar på 
en hög grad av islamofobiskt tänkande även i majoritetssamhället kan ge indikationer på att 
muslimer som grupp i dagens samhälle utsätts för stereotypa föreställningar. Den rasifierade 
retoriken har sedan det inte längre varit legitimt att tala om ”ras” förändrats till kulturella termer, 
där människor tillskrivs essentiella egenskaper på grund av kulturell tillhörighet på liknande sätt 
som ”ras”-begreppet användes tidigare. Ytterligare en anpassning till dagens situation skulle 
kunna vara att det är mer legitimt att tala om muslimer som ett kollektiv, där vissa egenskaper 
föreställs medfölja religionen. En viss del av diskussionen kring Muhammed-karikatyrerna skulle 
förmodligen inte tas emot i det offentliga samtalet om termen muslim byttes ut mot jude. Om 
händelserna kontextualiseras kan vi få en uppfattning om var frustrationen protesterna till viss del 
kan bygga på är sprungen ur. Har vi samma möjligheter i vårt demokratiska samhälle att göra våra 
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röster hörda? Om vi bara ser till vilka det är som fått komma till tals i de analyserade texterna och 
hur muslimer representeras framkommer en bild där muslimer inte i samma utsträckning 
kommer till tals. En intressant följdfråga blir därmed vilken möjlighet muslimer hade att göra sin 
röst hörd i protesterna, varför lyssnade ingen förrän ambassader stod i brand? Varför kom 
ursäkten först efter att det stod klart att Danmark och västvärlden skulle drabbas ekonomiskt? 
 
Genom att bunta ihop en grupp människor och tillskriva dessa negativa essentiella karaktäristika 
kan den egna gemenskapen och gruppen förhöjas, vilket legitimerar en ojämlik samhällsstruktur. 
För att understryka sin egen moderna och progressiva hållning används i Sverige ofta stereotyper 
om ”de Andras” föråldrade levnadssätt och våldsamma framtoning. Det finns en tröghet i 
stereotyperna då de har ett bruksvärde i att legitimera en västerländsk hegemoni, vilket ger en 
antydan till att de negativa aspekterna av denna studies textmaterial skulle kunna verka 
reproducerande av muslimer i en orientalistisk anda. Genom att definiera muslimen kan vi utöva 
makt över denne och en postkolonial världsordning kan legitimeras. Socialt konstruerad 
ojämlikhet blir ett ”naturligt” inslag i samhället och förklaringar till marginaliserade grupper blir 
inte samhällets exkluderande inställning till dem utan deras religiösa tillhörighet. När 
tillhörigheten som muslim bli den viktigaste förklaringsgrunden för individens ställning i 
samhället och i arbetslivet rättfärdigas en hierarki där vissa grupper i egenskap av nationell, 
kulturell eller religiös tillhörighet hamnar i underläge. Genom att belysa problematiken kan en 
förändring ske, ökad kunskap om islam och rasifierande processer kan förbättra situationen. Det 
finns dock en fara, som flera texter i Dagens Nyheter påpekar, att bygga upp murar i stället för att 
försöka närma sig varandra och öka förståelsen. Genom att spela på en rädsla och använda dessa 
termer som ”krig” kommer det dock inte att ske. I denna studie har jag refererat till forskning 
gjord på 1990-talet och strax efter elfte september-attacken. Vad som skulle vara intressant är att 
se till hur dessa mediala bilder av protesterna mot Muhammed-karikatyrerna påverkat bilden av 
islam idag, om dessa bilder bidragit till ett öppnare förhållningssätt och ökat intresse eller om det 
reproducerat islamofobiska stereotyper. Men i det långa loppet handlar det inte bara om att belysa 
en problematik, utan även aktivt agera för att förändra den. Postkoloniala strukturer och 
rasifierade processer är väl kända i dagens samhälle, men reproduceras ändå ständigt. Det behövs 
inte bara kunskap utan även en vilja, och insikt om ens eget agerande utifrån rådande strukturer, 
till att efterleva det värde våra demokratiska samhällen sägs grundas på; det universella 
människovärdet. 

Slutsats 
Rapporteringen i Dagens Nyheter av protesterna mot Muhammed-karikatyrerna kretsar till stor 
del kring förståelsen av en konflikt mellan yttrandefriheten och islam. Utifrån denna 
konfliktdefinition, där tidningens ståndpunkt ligger vid ett försvar av yttrandefriheten, blir islam 
till viss del framställt som det ”Vi” inte är och inte står för. Flera texter innehåller resonemang 
där det varnas för att tänka i ”Vi- och De”-termer och i några texter påpekas även att det inte 
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finns någon direkt koppling mellan islam och våld. Ändock sammankopplas ofta hotfulla och 
icke-progressiva krafter i det analyserade materialet med islam. I flera texter och på många bilder 
får läsaren uppfattningen att det är en kollektiv folkmassa som agerar. Detta bland annat genom 
att det är på ytterst få bilder läsaren ser de avbildades ansikten, vilket leder till ett 
kollektiviserande av människor vars individuella egenskaper och drag osynliggörs. Dessa bilder 
sammantaget kan därmed leda till en förståelse av muslimer som ett kollektiv, ofta 
sammankopplat med negativa händelser.  
 
I Dagens Nyheter under den observerade perioden förekommer en dikotomisering mellan ”Oss” 
och ”De Andra”, där ”Vi” beskrivs som svenskar, nordbor, européer och ”de Andra” förklaras 
vara islam och muslimer. Det framkommer även att det finns skillnader mellan ”Oss” och ”De 
Andra”, då ”De Andra” förekommer i hotfulla beskrivningar som icke-rationella vilket 
kontrasteras mot ”Oss” och den självbild som växer fram av ”Oss” som moderna och förnuftiga 
individer. Det bör påpekas att det inte behöver vara osanning eller fel när något negativt 
sammankopplas med muslimer. Problemet ligger snarare i urvalet och hur representationer av 
islam sker, när muslimer förstås som en homogen enhet där islam utövar makt över dess utövare 
vilka på grund av sin religionstillhörighet förstås vara och agera på ett specifikt sätt. När texterna 
sammantaget till största delen byggs på denna typ av bilder skapar ett mönster av en specifik 
verklighetsförståelse som skulle kunna fungera som legitimering för islamofobiska 
förhållningssätt. 
 
Rapporteringen kring Muhammed-karikatyrerna skulle kunna tolkas utifrån en orientalistisk 
tolkningsram, där den utifrån en sådan förståelse fyller en funktion som legitimerande av 
hierarkier och upprätthållare av västerländsk hegemoni. Indelningar sker på sätt som påminner 
om de koloniala, där ”De Andra” utgör ett hot, vilka ”Vi” bör ena oss emot. Där denna typ av 
framställning förekommer i texterna är den till stor del naturaliserad och schablonbilder av 
muslimer kan därför förstås vara en omedveten handling. Det finns därmed en risk att 
islamofobiska stereotyper reproduceras i och med en rapportering som denna. Att några texter 
berör problematiken kring ett ”Vi- och De”-tänkande kan dock ge läsaren ett kritiskare 
förhållningssätt till texten och skulle även kunna peka på en ökad förståelse hos Dagens Nyheters 
journalister av effekterna av förenklade bilder. Det tycks finnas en vilja att vidga bilden av islam 
och visa på mångfalden, tyvärr förekommer dock generaliseringar gällande religionen och 
tankesätt som bygger på en förståelse av en skillnad mellan ”Oss” och ”De Andra”. I några texter 
framkommer även särskillnaderna inom islam och olika muslimska grupperingar, vilket också kan 
visa på en mer mångfacetterad förståelse. Uppmärksamheten kring protesterna skulle därmed 
kunna leda till en ökad förståelse av att muslimer lika lite som någon annan religion eller 
tillhörighet är en homogen grupp, men de till viss del ensidiga bilderna skulle även kunna 
reproducera en förståelse av muslimer som ett kollektiv och ge upphov till negativa 
föreställningar kopplade till islam. 
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