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Abstract  
Studien handlar om hur islam och muslimer har framställts i svensk dags- och kvällspress ledarsidor 

under perioden 2004-01-01 och 2007-01-01. I undersökningen ingår tidningarna, DN, SvD, Expressen, 

Aftonbladet, GT samt KvP som tillsammans bidrar med 179 ledarsidor. Till denna undersökning har 

det dels använts en kvantitativ textanalys och dels Faircloughs kritisk diskursanalys där även flertalet 

av våra teorier ingår. Teorierna utgörs av Runnymede Trusts öppna och slutna attityder, kolonialismen 

och postkolonialismen, stereotypisering samt hegemoni och common sense. I den kvantitativa 

innehållsanalysen presenteras dessa tidningars inställning i siffror, som redogörs via olika diagram 

samt en tabell.  

   Resultatet visar att flertalet av ledarna har en negativ inställning mot islam och muslimer. Av de 

undersökta ledarsidorna stod hela 73 procent för attityder som enligt Runnymede Trust och övriga 

teorier skulle betecknas som slutna attityder medan 15 procent som öppna attityder. 

   Undersökningen visar bland annat att det finns en skillnad mellan de olika tidningarnas framställning 

av islam och muslimer i synnerhet mellan Aftonbladet, som har flest ledare med öppna attityder, och 

övriga tidningar. Dessa skillnader kan bl. a bero på tidningarnas ideologier. I denna framställning av 

islam och muslimer förmedlas oftast en stereotyp bild av ”de andra”.   
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1. Inledning 

Media har en central plats i människornas dagliga liv. Den är en av våra främsta källor till information 

och kunskap. Lars Nord & Jesper Strömbäck1menar att det inte är märkligt att en mycket stor del av 

vår vakna tid ägnas åt att konsumera medier. En genomsnittlig dag år 2002 läste 82 procent av 

svenskarna åtminstone en dagstidning2. Därför är det sannolikt att det som via media förmedlas till 

medborgarna påverkar också medborgarnas tankar, känslor och handlingar. 

   I en artikel skriver DN kolumnisten Niklas Ekdal3 att: Den mediala och politiska bilden av muslimen 

i väst är numera bilden av en galen, bidragsförsörjd terrorist som slår sina döttrar. Stereotypen är 

både farlig, felaktig och kränkande.   

   Den 29 juni 2006 publicerade SvD4 svenskarnas inställning till de fem världsreligionerna, 

kristendom, buddism, hinduism, judendom och islam. Nästan hälften, 48 procent, av befolkningen var 

positiva till kristendomen, bara 9 procent var negativa. Resten var varken eller. För islam var siffrorna 

i princip omvända, 53 procent negativa och 7 procent positiva. 

   Sveriges muslimska befolkning har ökat påtagligt under de senaste 60 åren. Antalet individer med 

muslimsk bakgrund har stigit från några få individer och familjer före 1950, via ca 100 000 vid 1980-

talets slut, 200 000 kring 1996 till uppskattningsvis ca 350 0005. 

    I Sverige finns muslimer med rötter i hela världen inte minst i Turkiet, Balkan, Östra 

Medelhavsvärlden, Irak och Iran. Islam har förvandlats från att vara ett exotiskt syskon till kristendom 

och judendom som praktiserades ”där borta” till att bli en religion praktiserad ”här hemma” i Sverige.  

 

1.1 Syfte och problemformulering 

Efter en rad händelser, så som publiceringen av Muhammed karikatyrerna (2005) samt Påvens 

uttalande (2006) om Muhammed, kom islam och muslimer att bli ett hett ämne att diskutera i media. 

Sedan dess har islam stått under ständig bevakning av massmedia och varit föremål för diskussioner. 

Många muslimer har menat att flertalet debatter om islam och muslimer i svensk dags och kvällspress 

har färgats av stereotyper, där islam och muslimer framställts på ett ofördelaktigt sett. Mot denna 

bakgrund föreföll det oss angeläget att undersöka om påståendet att islam och muslimer framställs som 

negativt i svensk dags- och kvällspress stämmer. Då media är en av viktiga informationskällorna till 

vår kunskap om världen krävs det att ha ett kritiskt förhållningssätt av den information vi mottar. Ett 

kritiskt förhållningssätt tillsammans med ett ständigt granskande av massmedias förmedling av 

                                                 
1Lars Nord & Jesper Strömbäck (red), Medierna och demokratin (2004), s.12 
2Lars Nord & Jesper Strömbäck (red), Medierna och demokratin (2004), s. 12 
3Dagens Nyheter, 050904 
4Svenska Dagbladet, 060629 
5Jonas Otterbeck & Pieter Bevelander Islamofobi en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga 
muslimers utsatthet, studien är gjord på uppdrag av forum för levande historia (2006), s. 15 
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information främjar tanken om alla människors lika värde. Detta förhållningssätt möjliggör även att vi 

som medborgare får bilda oss uppfattningar och åsikter utifrån ett objektivt perspektiv. 

   Syftet med denna uppsats är att undersöka hur islam och muslimer framställs i svensk dags- och 

kvällspress ledarsidor under perioden 2004-01-01och 2007-01-01. Detta görs utifrån ett antal teorier 

där Runnymedes modell utgör en av teorierna som handlar om öppna och slutna attityder gentemot 

islam och muslimer. 

   För att kunna uppfylla syftet och söka svar på vår problemformulering kommer vi genom en 

kvantitativ metod, där vi använder oss av två olika diagram, att presentera antal ledarsidor som har 

rubricerats under undersökningsperiod. Därpå redogörs för teorier som kan betraktas som öppna 

respektive slutna attityder, kolonialism och postkolonialism, stereotypisering samt hegemoni och 

common sense. I ett andra steg görs en kvalitativ undersökning där ett antal artiklar som kan betraktas 

innehålla slutna attityder mm analyseras. Fokus riktas således mot hur slutna/negativa attityder 

kommer till uttryck. Utöver det ovannämnda kommer vi även i kortfattad belysa de undersökta 

tidningarnas ideologi, detta för att se om det föreligger skillnader mellan våra tidningar som styrs av 

dess ideologier.  

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen inleds efter detta avsnitt med en genomgång av tidigare forskning. Detta följs upp av en 

diskussion kring, material, urval, kvantitativ och kvalitativ metod samt validitet, reliabilitet och 

objektivitet. Därefter redogör vi för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för vår analys 

sedan följer resultat och analys. Avslutningsvis gör vi en mer generell reflektion kring resultatet i en 

avslutande diskussion.  
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2. Tidigare forskning 

Daniel Norman6diskuterar i sin bok Islam and the West: The making of an image relationen mellan 

den muslimska och kristna världen under medeltiden och fann att redan under korstågen på 1000- och 

1100- talet framställdes islam som en farlig och falsk religion. Trots att det är svårt att avgöra om den 

historiska synen har påverkat människornas syn på islam och muslimer, tycker vi ändå att den kan ha 

en viss betydelse i utformningen av människors attityder och uppfattningar. Nedan redovisar vi för vår 

studie relevanta forskningsbidrag kring islam och muslimer. 

 

2.1 Islam i massmedia 
Trots att forskning kring islam i media har visat sig vara knapphändig har vi lyckats hitta ett antal 

intressanta tidigare forskningar. 

   I en kvantitativ förstudie, Muslimer och islam i svenska nyhetsmedier, om rapportering av 

terrorattackerna i USA den 11 september 20017, av Marina Ghersetti & Anna Levin berörs den 

information om muslimer och islam som Aftonbladet och Dagens nyheter förmedlade i text och bild 

månaden efter terrorattackerna. Författarna menar att den bild som förmedlades innehåller vissa drag 

som är problematiska ur integrationssynpunkt. Informationen är till stora delar schabloniserad och 

mycket förenklad. Muslimska länder buntas ihop och polariseras mot västvärlden. Starkt troende 

muslimer beskrivs som farliga och terrorbenägna. Muslimska attribut mystifieras, både hos enskilda 

personer och hos den muslimska kulturen som helhet. Förenklingen och schabloniseringen präglar 

också hur några av händelseförloppets centrala  

aktörer beskrivs. 

   I Håkan Hvitfelts8 undersökning framgår att islam i svenska tevenyheter, Tv 1, Tv2 och Tv 4, 

framstår som en särlades våldsam religion. 85 procent av alla nyhetsinslag med anknytning till islam 

och muslimer handlar helt eller delvis om våld. Krig, terrorism och förföljelse av otrogna är vanligaste 

teman. Hvitfelt menar att våldsrapportering överhuvudtaget är framträdande i tevenyheter, men 

normalt handlar ”bara” var fjärde nyhetsinslag om våld. Hvitfelt konstaterar att nyhetsrapporteringen 

med anknytning till islam arbetar med några få symboler och stereotyper, ”Fundamentalism”, 

”Koran”, ”Jihad”, minareter, män som ligger på knä och ber, och kvinnor i huvudduk. Symbolerna har 

laddats allt mer negativt i takt med att mediernas islambild har utvecklats och där de uppträder och 

styr de både hur nyhetsinslaget konstrueras och hur de kommer att uppfattas. 

 

                                                 
6Daniel Norman,  Islam and the West: The Making of an Image, (1960) 
7Marina Ghersetti & Anna Levin, Muslimer och islam i svenska nyhetsmedier, om rapporteringen av 
terrorattackerna i USA den 11 september 2000. En förstudie från institutionen för journalistik och 
masskommunikation, Göteborgs universitet.  
8Håkan Hvitfelt, ”Den muslimska faran. Om mediebilden av islam.” I (red). Ylva Brune, Mörk magi i vita 
medier, (1998), s. 80-81 
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2.2 Attityder till muslimer 
Jonas Otterbeck & Pieter Bevelander visar i en studie, islamofobi en studie av begreppet, ungdomars 

attityder och unga muslimers utsatthet9, hur snabbt islamofobi har blivit ett omdiskuterat ord på 

mångas läppar. Studien är ett uppdrag av Forum För Levande Historia och redogör för olika 

ungdomars inställning till muslimer samt unga muslimers utsatthet för kränkande beteende. Genom en 

statistisk studie kommer författaren fram till att det oftast är individer som är socialt och ekonomiskt 

pressade har islamofobiska föreställningar. 

   Författarna drar också paralleller mellan rasism, xenofobi sexism, homofobi, antisemitism och 

islamofobi och menar att dessa åsikter och attityder i samhället rimmar illa med ideal demokrati och 

mångkultur. 

   I en annan undersökning som Göran Larsson10 låtit göra om Islamofobi i Sverige 2004 presenteras 

några fallstudier som berör attityder och uppfattningar om islam och muslimer i det svenska samhället. 

   I den första fallstudien analyseras mediedebatten om den heltäckande slöjans vara eller ickevara 

under hösten 2003 och under 2004. I fokus för fallstudien är debatten som följde efter att två 

muslimska flickor från Somalia, 18 och 19 år gamla, vid Burgårdens gymnasium i Göteborg började 

bära heltäckande slöja. Diskussionen som följde efter denna händelse ger exempel på att förekomsten 

av islamiskt motiverade klädkoder skapar häftig debatt och många upprörda känslor. Författaren 

menar att även om det är svårt att fastställa hur debatten har påverkat ickemuslimers bild av islam och 

muslimer är det rimligt att mediebevakningen inte var till islam eller muslimers fördel. Enligt 

merparten ickemuslimer är bärandet av heltäckande slöja ett tydligt avståndstagande från svenska 

seder och bruk. Författaren menar att trots att kvinnoförtryck också förekommer bland muslimer 

(precis som bland de flesta grupper av människor) är det problematiskt att media lyfter fram 

slöjedebatten på ett ensidigt sätt. Sällan intresserar sig media för den mångfald av tolkningar och den 

stora variationsrikedomen av klädstilar som faktiskt återfinns bland muslimer. I stället blir slöjan 

reducerad till ett förtryck av muslimska kvinnor. Problematiskt blir också att de kvinnor som säger att 

de av egen fri vilja har valt slöja inte blir tagna på allvar, menar Göran Larsson.  

   I den andra fallstudien, som består av två delar, presenteras en webbplats som heter Islamfakta som 

är knuten till organisationen Forum mot Islamisering (FOMI). På basis av webbplatsens innehåll kan 

denna klassificeras som islamofobisk utifrån Runnymede Trusts kriterier, kriterierna beskrivs närmare 

i teori avsnittet. Det övergripande syftet med Islamfakta tycks vara att påvisa att islam är en religion 

som leder till onda eller förtryckande handlingar. I motsats till det första exemplet ger författaren två 

exempel på webbplatser som motverkar islamofobin, Council on America- Islamic Relations (CAIR) 

och Forum Against Islamofobia and Racisms (FAIR), dessa två webbplatser har sina baser i USA och 

Storbritannien. Författaren menar att svenska muslimska organisationer ligger långt efter muslimska 

                                                 
9Jonas Otterbeck & Pieter Bevelander, Islamofobi en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga 
muslimers utsatthet, studien är gjord på uppdrag av forum för levande historia, (2006), s. 13 
10Göran Larsson, Fil. Dr och forskare vid Göteborgs universitet, ”Islamofobi i Sverige 2004” 
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organisationer i andra länder som USA, när det gäller användandet av teknikens möjligheter att 

motverka intolerans och diskriminering. 

   I den tredje fallstudien lyfter Göran Larson fram ett antal muslimska ledares röster och åsikter. I 

detta avsnitt får muslimerna själva beskriva och diskutera hur de upplever och ser på förekomsten av 

islamofobi. I fallstudien visar det sig att flera av informanterna själva har blivit utsatta för 

diskriminering på grund av sin tro och kulturella bakgrund. 

 

2.3 Studier om islam i läroböcker 
I sin avhandling, Skolboks-islam11: analys av bilden av islam i läroböcker i religionsvetenskap, visar 

Kjell Härenstam genom en kvalitativ textanalys att det finns en genomgående negativ bild av islam 

och muslimer i läroböcker från 1960- talet fram till 1980- talet. Muslimer framställs vanligtvis som 

annorlunda och främmande. Enligt Härenstams analys dominerades läroböckerna fram till 1962 av 

bilden av den fanatiska, fatalistiska och aggressiva muslimen. Under perioden 1962 till 1969 

presenterades islam och muslimer som det annorlunda och exotiska. Mellan 1969 och 1980 lyfte 

läromedlen framför allt fram bilden av den förtryckta muslimska kvinnan. Under denna tid ikläddes 

islam en roll som förtryckande och patriarkal.  

   Jonas Otterbeck12 (2004) visar i sin studie, vad kan man egentligen begära? Läromedelstexter om 

islam, Didaktikens forum, nr 1, att det fortfarande förekommer stereotypa och negativa bilder av islam 

och muslimer i svenska läromedel. I studien visades bland annat att läroböckernas, skrivna eller 

omtryckta under perioden 1998 till 2000, framställning av islam alltjämt präglas av tendentiösa urval. 

Speciellt problematiskt är det att läromedelsförfattarna främst fokuserar på så kallade islamistiska 

tolkningar samtidigt som de bortser ifrån folkreligiositet och sekulära tolkningar av islam som ger en 

mer mångsidig bild av islamisk teologi. 

   Sammanfattningsvis vill vi påpeka att både Kjell Härenstams och Jonas Otterbecks studier visar att 

islam och muslimer ofta framställs på ett negativt sätt i skolböckerna. Vi menar att skolan har en stor 

betydelse i att hjälpa elever att utveckla en personlig uppfattning samt respekt om andra människors 

religioner.  

 

 

 

 

 

                                                 
11Kjell Härenstam, Skolboks- islam. Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap, (1993) 
12Jonas Otterbeck, Vad kan man egentligen begära? Läromedelstexter om islam, Didaktikens forum, nr 1, 
(2004), i Islamofobi i Sverige, (2004), s. 95 
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3. Metod  

Vårt huvudsakliga analysverktyg är ett angreppssätt som består av en kvantitativ textanalys och 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys vilket är en del av den socialkonstruktivistiska traditionen. 

   Avsikten med dessa angreppssätten är att vi genom en kombination av dessa kan skaffa oss en 

klarare bild av vårt analysobjekt och får en större möjlighet till att genomföra en kritisk och 

reflekterande forskning. Styrkan med den kvantitativa undersökningsmetoden är att den ger oss en 

övergripande bild över större material under den tidsperiod som vi valt att undersöka. Fördelen med en 

kritisk diskursanalys ligger i att den möjliggör en beskrivning som är mer detaljerad samt redogör för 

de annars oftast osynliga avsikterna i en text. Att tydliggöra maktförhållandena är en annan viktig del 

av den kritiska diskursanalysen. Men den belyser också förbindelserna mellan texterna och de 

samhälleliga och kulturella processerna. 

   Kritisk diskursanalys är kritisk i den meningen att den ser det som sin uppgift att klarlägga den 

diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld, inklusive de sociala relationer, som 

innebär ojämlika maktförhållanden13.  

 

3.1 Material 

Vi kommer under detta avsnitt att redogöra de material som vi använt oss av i vår uppsats. Då vi valt 

ledarsidorna ur svensk dags- och kvälls tidningar (DN, Expressen, SvD, Aftonbladet, GT, KvP) 

kommer vi även att ha en kortredogörelse av eventuella ideologiska skillnader mellan de undersökta 

tidningarna. Vi är medvetna om att vi genom att utesluta vissa tidningar har vi begränsat våra 

möjligheter till en större undersökning. 

   Valet av teorier i vår undersökning skedde med hjälp av den redan befintliga modellen som kallas 

för Runnymede Trusts modell.  

   Teorier är det som används för att ge mening och innebörd åt upplevda eller iakttagna fenomen. 

Denna modell i sig innehöll många andra teorier som behövdes förklaras samt analyseras separat. Det 

framgår inte av modellen vilka teorier den omfattar men vi kom fram till att mycket av det som 

Runnymede Trust har tagit upp som punkter skulle kunna identifieras med hjälp av många andra 

teorier som t ex kolonialism och postkolonialism, stereotypisering samt hegemoni och common sense. 

Sam Larsson menar att en vetenskaplig teori är ett systematiskt ordnat system av utsagor om 

verkligheten från beskrivningar till abstrakta begrepp14.  

 

                                                 
13Marianne Winther Jörgensen,  Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (2000), s. 69  
14Egidius, (1983:187), i Sam Larsson, John Lilja, Katarina Mannheimer, Forskningsmetoder i socialt arbete, 
(2005)
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3.2 Urval 

När det gäller tidigare forskning har vi använt oss av data basen ”Libris” samt Integrationsverkets 

hemsida15. Vårt sökord har i första hand varit ”islam och muslimer”, ”islam” samt ”muslim”. Förutom 

de tidigare forskningar vi kom över, hittade vi ett antal för vår studie relevanta bidrag på 

Riksdagsbibliotek men trots att vi ställde oss i kö för lån fick vi aldrig tag i dem.    

   Till vår undersökning har vi genom att använda sökordet islam fått fram 222 ledarsidor. Vid en 

preliminär sortering har vi valt bort 43 ledarsidor som har haft sådant innehåll att vi varken har kunnat 

tolka dem som slutna eller öppna attityder eftersom de inte fokuserade på islam eller muslimer, utan 

endast nämnde dessa begrepp. Detta var vad vi gjorde vid första sortering. Vid en andra sortering 

behandlade vi de resterande ledare, 179 st som var relevanta för vår undersökning. Vi vill dock påpeka 

att även vid denna sortering påträffade vi ledare som var svårt att placera in i någon av våra teorier. 

Just de ledarna bildar vår det vi kallar för kategori fem, d v s både öppen och sluten vid den 

kvantitativa delen. Nästa steg efter första sorteringen var att skriva ut de 179 ledarna. Vår slutgiltiga 

teori kategorisering föregicks av ett intensivt läsande av de utvalda objekten. 

   För att uppfylla vårt syfte samt finna svar på vår problemformulering har vi valt att undersöka 

ledarsidor i olika tidningar. Vi har inte behövt använda oss av andra sökord än ”islam” då sökordet 

islam i sig gav tillräckligt mycket data. Dock har vi provat med sökordet ”islam och muslimer” som 

gav oss färre data men med samma innehåll. Detta gjorde att vi valde sökordet ”islam” istället för 

”islam och muslimer”. Detta sökord borde medföra att samtliga ledare i ämnet täcks in. En annan 

anledning till att vårt val blev ”islam” och inte ”islam och muslimer” var att vi tog förgivet att islam 

inkluderar dess anhängare muslimer. Detta är dock en tolkning som vi ansåg vara rätt.  

   Då islam inkluderar ett ganska brett område kände vi behov av att ha någon slags avgränsning. Utan 

dessa avgränsningar skulle det vara svårt att få kontroll över materialet. Tanken var från början att 

även behandla inrikes och utrikes artiklar för den delen men detta skulle i praktiken innebära att vi tog 

för stora risker med tanke på ämnets omfattning och aktualitet. Genom att analysera endast ledarna i 

de utvalda tidningarna avgränsade vi oss till en viss nivå. Vi vill dock påpeka att valet av ledarsidorna 

inte endast var för avgränsnings ändamål utan även för att ledarsidor hos de olika tidningarna ofta 

avspeglar deras politiska ideologi och därmed deras förhållningssätt i olika frågor.  

   En annan avgränsning var att vi valde att ta upp ledare under en viss period. Risken med en sådan 

avgränsning kan ha varit att vi missat vissa viktiga artiklar som kan ha varit intressant för vår studie 

före eller efter den utvalda tidsperioden. Det ämne som vi har valt att skriva om har varit aktuellt under 

en längre period. Perioden som vi har valt att göra vår undersökning om har föregåtts av världs 

skakande händelser som t ex terrorattacken den 11 september och Afghanistan kriget som började 7 

oktober 2001, ca 2 månader efter 11 september. Irakkriget är en annan världs händelse som har med 

vårt ämne att göra.    

                                                 
15www.integrationsverket.se, 061228 
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   Det undersökta materialet består således av 179 ledarartiklar hämtade från fyra kvällstidningar, 

Expressen, Aftonbladet, Göteborgstidning och Kvällsposten, samt två dagstidningar, Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter, under perioden from 2004-01-01 tom 2007-01-01. Dagens Nyheter 

har vi valt därför att det är morgontidningen med störst upplaga i Sverige. Svenska Dagbladet har vi 

valt därför att det är morgontidningen med tredje störst upplaga i Sverige. Aftonbladet och Expressen 

å andra sida har vi valt därför att de är de två största kvällstidningarna i Sverige.  

   Skälet till att Kvällsposten och GT är med i vår undersökning är att när man söker i presstexts 

ledarsidor så får man fram DN, Expressen, GT, samt Kvällsposten. Vi ville dessutom inte utesluta 

någon tidning som förekom i denna sökmotor. Då Aftonbladet och Svenska Dagbladet som är 

rikstäckande tidningar inte fanns med i presstext valde vi att söka på deras hemsidor med samma 

sökord som tidigare d v s ”islam”.  

   Orsaken till att vi har valt perioden 2004-01-01, 2007-01-01 beror på att det under denna period har 

varit en hel del händelser där islam och muslimer har varit i fokus. För att undvika några som helst 

värderingar i vårt sökande har vi valt att söka ledarartiklar med sökordet ”islam”. 

 

 Upplaga Ideologisk tillhörighet 

Aftonbladet 416 500 Oberoende Socialdemokrat 

Dagens Nyheter 347 100 Oberoende liberal 

Expressen/Göteborgsposten 

/Kvällsposten 

326 300 Liberal 

Svenska Dagbladet 193 500 Oberoende moderat 

        Tabell 1 Tidningarnas upplaga och ideologiska tillhörighet.  

 

   Anledningen till att Expressen, Göteborgsposten samt Kvällsposten finns under samma kategori i 

ovanstående tabell är att tidningen Expressen äger regionaltidningarna GT och KvP. Dessa tidningar 

tillsammans har en upplaga på 326 30016. Expressen tillsammans med GT och KvP betecknar sig som 

liberal17, detta innebär enligt egen beskrivning att det inte finns något viktigare än människan, hennes 

berättelser, drömma och dramer. Expressen ifrågasätter makten och ogillar allt som gör tillvaron 

trång och tråkig. Expressen bekämpar alla idéer som försöker krympa människa och hennes 

möjligheter – kvinnoförakt, klassförakt, främlingsfientlighet, fördomsfullhet. Expressen värnar 

yttrandefrihet, förnuft och lusten att gå barfota när det regnar. Expressen tror på varje individs rätt 

att i frihet forma sitt liv och fylla det med gening och glädje. Detta är Expressens skäl och själ18.   

                                                 
16www.tu.se, 2007-04-18 
17http://sv.wikipedia.org/wiki/Expressen, 070507 
18http://www.expressen.se/omexpressen/1.55753, 070515 
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   DN som har en upplaga på 347 10019 betecknar sig som oberoende liberal20. Det innebär enligt deras 

egen beskrivning att ledarsidan verkar i en humanistisk upplysningstradition för tolerans, demokrati, 

rättssäkerhet, mänskliga rättigheter, vetenskapliga framsteg, fri handel och social utveckling. DN s 

viktigaste uppdrag är att försvara människovärdet, vare sig det hotas av övergrepp eller fattigdom. 

DN står fri från partier och organisationer. Idéerna på ledarsidan är DN s egna men baseras på en 

noggrann faktakontroll.   

   SvD å andra sidan har en upplaga på 193 50021 och betecknar sig som oberoende moderat22. Enligt 

den beskrivning som de gör i sin hemsida är ledarsidan partipolitiskt oavhängig med beteckningen 

obunden moderat; den redigeras på en värdegrund av förenad liberalism och konservatism. Det vilar 

på ledarsidans ansvar att verka för en demokratisk rättsstat för den enskilde midborgarens bästa. 

Politiska chefredaktören har att självständigt utforma ledarsidans linje  i den politiska debatten23.  

   Aftonbladets upplaga går upp till 416 50024 betecknar sig som oberoende socialdemokrat25. Detta 

menar de avspeglas i ledarredaktionens material, inom visa rama också i kulturredaktionens. 

Aftonbladets mål enligt egen beskrivning: är att ge röst åt vanligt folk. Dess journalistik ska vara sann 

och saklig, åsikter ska skiljas från fakta. Aftonbladet har inga lojalitetsband, vare sig till ägare, 

ideologier, annonsörer eller samarbetspartners, får hindra Aftonbladet att skildra verkligheten så 

ärligt det står i mänsklig makt26. 

 

3.3 Kvantitativ textanalys 

I den här delen har vi gjort en Kvantitativ förstudie. Kvantitativ textanalys används framför allt om 

analyser där tillvägagångssättet består i att kvantifiera, dvs. räkna förekomsten av eller mäta, vissa 

företeelser i texter27. Sam Larsson menar även att kvantitativ innehållsanalys har många fördelar 

exempelvis att ha överblick över större material. Tillvägagångssättet i vår uppsats går ut på att gå 

igenom alla undersökta ledarsidor i Svensk dags- och kvällspress from 2004-0101 tom 2007-01-01. 

Avsikten är att analysera materialen genom kategoriseringar utifrån våra teoretiska utgångspunkter. 

Peter Esaiasson m.fl. menar att begreppet kvantitativ innehållsanalys består av två komponenter: Den 

första komponenten som enligt författarna är en textanalys går ut på en undersökning av innehållet i 

någon form av skriftlig eller muntlig framställning28. Den andra komponenten som kallas för 

                                                 
19www.tu.se, 2007-04-18 
20http://sv.wikipedia.org/wiki/Dagens_Nyheter, 070507  
21www.tu.se, 2007-04-18 
22http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_dagbladet, 070507  
23http://www.svd.se/dynamiskt/omsvd/did_5480110.asp, 070515 
24www.tu.se, 2007-04-18  
25http://sv.wikipedia.org/wiki/Aftonbladet, 070507 
26http://koncernen.aftonbladet.se/tidningen/policy, 070515 
27Göran Bergström & Kristina Boréus, (red), Textens mening och makt,  (1999), s. 44 
28Peter Esaiasson m fl., Metodpraktikan, (2005), s. 219 
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kvantitativ undersökning baseras på likvärdiga och därmed jämförbara uppgifter om så pass många 

analysenheter att dessa uppgifter kan uttryckas och analyseras med siffror.  

3.4 Begreppet diskurs 

Diskurs är ett begrepp med flera definitioner, vilket gör att begreppet blir mångtydigt.  

Enligt Sophia Lövgren29 betyder diskurs samtal, ventilering av ett ämne. Diskursiv är ett begrepp som 

ofta får stå i motsats till intuitiv, och innebär ett slags tankearbete där insikten nås i del monumenten 

för helheten. En diskursiv process är då en process där forskaren steg för steg utforskar ett objekt eller 

resonemang och når insikt av helheten genom att först förstå delarna. 

   Hall & Gieben30 definierar diskurs som en samling påståenden som är ett sätt att representera en 

särskild sorts kunskap om ett ämne. Diskursen gör det möjligt att framställa ämnet på särskilt sätt. 

Diskurs influerar all social praktik men all social praktik är inte diskurs; diskursen är istället praktik av 

meningsproduktionen 

   Diskurser enligt Foucault31 är en grupp utsagor om något som tillsammans bildar en diskursiv 

formation. Dessa diskursiva formationer reglerar och påverkar på olika sätt oss individer och det 

samhälle vi lever i och kontrollerar våra teser, teorier, begrepp osv. Diskurser är med andra ord tal och 

makt. Diskurs inbegriper makt att förändra både människor och sociala förhållanden, speciellt sociala 

eliters diskurser (experters och professionellas diskurser) som tillerkänns särskild betydelse då de är 

nära besläktade med institutionaliserade sociala praktiker. Vidare menar Foucault att diskurser skall 

förstås i den situation där de existerar32. 

   Fairclough menar att diskurs fokuserar språket så som det betonas i sociala och kulturella 

sammanhang, där det skapas sociala kategorier i form av text och språk. Texten beskriver och skapar 

världen (oss) och förmedlar för oss en verklighet. Vidare menar han att diskurser manifesteras i de 

speciella sätt som finns att använda språket och andra symboliska former, t.ex. tidningsartiklar33. 

Vidare menar Fairclough att diskurser bidrar till att konstruera sociala identiteter, sociala relationer 

men också kunskaps- och betydelsesystem. Enligt honom är varje fall av språkbruk en kommunikativ 

händelse, som har tre dimensioner. Då menar han att den är en text (tal, skrift, bild eller en blandning 

av det språkliga och det visuella), den är en diskursiv praktik, som innebär produktion och konsumtion 

av texter samt att den är en social praktik34. 

 

 

                                                 
29Sophia Lövgren, Diskurs och diskursanalys, (1996), s. 10 
30Hall & Gieben, (1992), Sophia Lövgren, Diskurs och diskursanalys, (1996) 
31Sophia Lövgren, Diskurs och diskursanalys, (1996), s. 20. 
32Sophia Lövgren, Diskurs och diskursanalys,  (1996), s. 20 
33Sophia Lövgren, Diskurs och diskursanalys, (1996), s.10 
34Marianne Winther, Louise Phillips Jörgensen, Diskursanalys som teori och metod, (2000), s. 74  
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3.5 Kritisk diskursanalys, CDA, Critical Discourse Analysis 

Kritisk diskursanalys förknippas i hög grad med Fairclough35. Fairclough definierar kritisk 

diskursanalys som: 

   Critical discourse analysis sees discourse- the use of language in speech writing- as a form of 

“social practice”. Describing discourse as a social practice implies a dialectical relationship between 

a particular discursive event and the situation, institution and social structure that frame it: the 

discursive event is shaped by them, but it also shapes them. Discourse is socially constitutive as well 

as socially shaped: it constitutes situations, objects and knowledge, and the social identities between 

people and groups of people. It is constitutive both in the sense that it helps sustain and reproduce the 

social status quo, and in the sense that it contributes to transforming it36.  

   Faircloughs37 tredimensionella modell återges i figur 1. Modellen är en analytisk ram som kan 

användas vid empirisk forskning om kommunikation och samhälle. Alla tre dimensionerna ska dras in 

i en konkret diskursanalys av en kommunikativ händelse. Det vill säga man ska se på 1) textens 

egenskaper (text); 2) de produktions- och konsumtionsprocesser som är förbundna med texten 

(diskursiv praktik); och 3) den bredare sociala praktik som den kommunikativa händelsen är en del av 

(social praktik).  

   Det är viktigt att framhäva att när man sysslar med textens egenskaper (text) sysslar man också med 

produktions- och konsumtionsprocesser (diskursiv praktik) och omvänt. 

 

                                                 
35Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, (2000), s. 224 
36Fairclough & Wodak, (1997), s. 258 i Textens mening och makt, (2000), s. 224 
37Marianne Winther, Louise Phillips Jörgensen, Diskursanalys som teori och metod, (2000), s. 75 
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   Fairclough38 använder den detaljerade textanalysen till att få insikt i hur diskursiva processer 

kan avläsas lingvistiskt i specifika texter. Men han kritiserar vissa angreppssätt inom lingvistiken 

för att uteslutande koncentrera sig på textanalys och för att arbeta med en förenklad och ytlig 

förståelse av förhållandet mellan text och samhälle. För Fairclough är textanalysen ensam 

otillräcklig som diskursanalys, eftersom den inte belyser förbindelserna mellan texterna, de 

samhälleliga, kulturella processerna och strukturerna. Det behövs ett tvärvetenskapligt perspektiv 

där man kombinerar textanalys och social analys. Syftet med det är att skapa förståelse för hur 

människor aktivt skapar en regelbunden värld i vardagspraktiker. 

 

Text 

   Genom att göra en detaljerad analys av texternas egenskaper med bestämda redskap kan man 

kartlägga hur diskurserna förverkligas textuellt, och man kan därmed komma fram till och 

underbygga sin tolkning.  

   Fairclough presenterar en rad viktiga verktyg för analysen av texter varav transitivitet och 

modalitet är två. Transitivitet är enligt Fairclough när man intresserar sig för att kartlägga de 

ideologiska konsekvenserna som olika framställningsformer kan ha39. I vår analys kommer det att 

framkomma flera exempel av transivitet där ledarskribenterna får en viss händelse framstå som en 

ideologisk konsekvens d v s att agenten fråntas ansvaret och vikten läggs vid effekterna istället. 

Man bortser medvetet från de handlingar och processer som lett till dessa händelser. Ett exempel 

från vår studie visar att SvD i en av sina ledare kritiserar FN och vice ordföranden i EU samt de 51 

medlemsstater i en muslimsk organisation för protester och kritik mot publiceringen av 

Muhammedkarikatyrerna. Krönikören för denna tidning avvisar deras kritik av publiceringen av 

Muhammed karikatyrerna genom att hänvisa till yttrandefriheten och tryckfriheten i västvärlden.  

Krönikören bortser från tidigare processer och istället skriver endast om de ideologiska 

konsekvenserna. Krönikören varnar sina läsare om att tryckfriheten står på spel. Om detta exempel 

finns det lite mer att läsa i vårt analysavsnitt under punkt 6 i Runnymede Trusts modell.  

   Faircloughs andra verktyg, modalitet går ut på att exempelvis massmedierna ofta lägger fram 

tolkningar som om de vore fakta. Vilken modalitet som väljs får konsekvenser för diskursens 

konstruktion av både sociala relationer, kunskaper och betydelsesystem. Talaren, krönikören, låter 

fullständigt övertygande i sitt påstående40.  Ett exempel på Faircloughs modalitet hämtar vi från 

tidningen Kvällsposten, 060105. Allt krönikören skriver i denna ledare framstår som om det är 

fakta. Genom att instämma i sin berättelse målar krönikören en bild av islam som får läsaren skapa 

nya diskurser. Denna diskurs konstruerar sedan läsarens värld.  Även detta exempel är ett föremål 

för vår undersökning i vårt analysavsnitt under punkt 1-2 i Runnymede Trusts modell.   
                                                 
38Fairclough, (1992), i Marianne Winther, Louise Phillips Jörgensen, Diskursanalys som teori och metod, (2000), 
s. 72 

39Marianne Winther, Louise Phillips Jörgensen, Diskursanalys som teori och metod, (2000), s. 87 
40Marianne Winther, Louise Phillips Jörgensen, Diskursanalys som teori och metod, (2000), s. 88 
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Diskursiv praktik 

Analysen av diskursiv praktik koncentrerar sig på hur textförfattare bygger på redan existerande 

diskurser och genrer för att skapa en text, och på hur textmottagare också använder 

förhandenvarande diskurser och genrer i konsumtion och tolkning av texten41. 

   När man analyserar den diskursiva praktiken är man intresserad av hur texten är producerad och 

hur den konsumeras. Det kan undersökas ur flera angreppsvinklar. Man kan till exempel få ett 

sociologiskt intryck av produktionsförhållandena på en tidning genom att ta reda på vilka led en 

text måste gå igenom innan den trycks, och vilka förändringar som den undergår i de olika leden.  

 

Social praktik 

Relationen mellan texterna och den sociala praktiken medieras av den diskursiva praktiken. Det är 

således bara genom diskursiv praktik där människor använder språk för att producera och 

konsumera texter – som texter formar och formas av social praktik. Samtidigt inverkar texten (de 

formella lingvistiska dragen) på både produktionsprocessen och konsumtionsprocessen42. De 

diskurser och genrer som artikuleras tillsammans för att producera en text och som textmottagaren 

bygger på i sin tolkning av texten har en bestämd lingvistisk uppbyggnad som formar både 

produktionen och konsumtionen av texten. Analysen av en kommunikativ händelse innebär 

således en analys av följande43: 

• diskurser och genrer som artikuleras i produktionen och konsumtionen av texten (den 

diskursiva praktikens nivå) 

• deras lingvistiska uppbyggnad (textnivå) 

• överväganden om huruvida den diskursiva praktiken reproducerar eller omstrukturerar den 

existerande diskursordningen, och vilka konsekvenser det har för den bredare sociala 

praktiken (den sociala praktikens nivå).  

   I analysavsnittet kommer vi att använda oss av Faircloughs tre dimensionella metoder som är vårt 

verktyg när vi analyserar hur islam kommer till uttryck i den svenska dags- och kvällspressen. Våra 

konkreta artiklar handlar om islam, och enligt denna metod studeras den innersta rutan. Det är här våra 

texter om islam finns samt alla de diskurser som kommer till uttryck genom det språk som texterna 

använder sig av.   

   I den mellanstora rutan finns Faircloughs så kallade diskursiva praktik. Det området innehåller 

författare, läsare, dem som texten handlar om distributörer mm. dvs. alla som är direkt knutna till 

aktiviteter runt om det som den aktuella texten handlar om. Det är de som finns här som medierna 

vänder sig till för att skapa en allmän opinion om islam. I den kritiska diskursanalysen hävdas det 

nämligen att diskursiva praktiker bidrar till att skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden 

                                                 
41Marianne Winther, Louise Phillips Jörgensen, Diskursanalys som teori och metod, (2000), s. 75 

42Marianne Winther, , Louise Phillips Jörgensen, Diskursanalys som teori och metod, (2000), s. 75 
43Marianne Winther, Louise Phillips Jörgensen, Diskursanalys som teori och metod, (2000), s. 75 
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mellan sociala grupper, till exempel mellan sociala klasser, mellan kvinnor och män, mellan etniska 

minoriteter och majoriteten, dessa effekter betraktas som ideologiska effekter44. När tidningarna riktar 

sin artikel mot dessa grupper utgår man ifrån den sociala praktiken där allt som har med islam att göra 

finns. Detta kan i stort sätt handla om friskolor, moskéer, slöja, mm. Avsikten med skrivandet skulle 

då enligt Fairclough vara att påverka både de som konsumerar och de som producerar i diskursiva 

praktiken. 

 

3.6 Validitet, reliabilitet och objektivitet 

Författaren Esaiasson m. fl45 skriver i sin bok metodpraktikan att begreppet validitet definieras på 

något eller några av följande sätt: Det första är överensstämmelse mellan teoretisk definition och 

operationell indikator; det andra frånvaron av systematiska fel; och det tredje att vi undersöker det vi 

påstår att vi undersöker. De tre definitionerna brukar ofta användas synonymt. God begreppsvaliditet 

tillsammans med hög reliabilitet ger god resultatvaliditet, vilket också kan uttryckas som att frånvaro 

av systematiska och osystematiska fel innebär att vi undersöker det vi påstår att vi undersöker. Vidare 

skriver författarna om skillnaderna mellan intern och extern validitet. Enligt dem handlar extern 

validitet om i vilken utsträckning som de erhållna resultaten kan generaliseras till den population av 

analysenheter som ursprungligen var avsikten. Vårt urval går inte att generalisera till andra tidningar 

då vi har gjort en totalundersökning, d v s att vi har tagit med alla ledarsidor som vi har fått fram 

genom de sökmotorer som vi letat våra ledare i.  

   Den interna validiteten är enligt författarna en beteckning för begreppsvaliditet och resultatvaliditet. 

God begreppsvaliditet tillsammans med hög reliabilitet ger enligt författarna god resultatvaliditet46. 

När det gäller graden av vår undersöknings begreppsvaliditet så tror vi att den är relativ god då vi har 

låtit teorierna styra. Som stöd till våra tolkningar hade vi Runnymede Trusts 8 punkliga modell om 

slutna respektive öppna attityder.  

   Sambandet mellan våra teorier och undersökningsinstrument bestod i att Faircloughs kritisk 

diskursanalys som handlade om att kritisk analysera materialet. Detta innebar en indelning av 

materialet i kategorier som vi i vår kvantitativa undersökning redogör för ganska ingående. 

Kategorisering av teorierna i den kvantitativa metoden ger oss en god överblick över undersökningen 

och därmed en god intern validitet. Peter Esaiasson menar att för att en undersökning ska ha god 

begreppsvaliditet måste det finnas en bra överensstämmelse mellan teorier och 

undersökningsinstrumenten47. 

   En förutsättning för att ha en god reliabilitet enligt författarna är att ha frånvaro av slumpmässiga 

eller osystematiska fel. Enligt Esaiasson orsakas bristande reliabilitet i första hand genom slump- och 
                                                 
44Marianne Winther, Louise Phillips Jörgensen, Diskursanalys som teori och metod, (2000), s. 69  
45Peter Esaiasson, m fl., Metodpraktikan, (2005), s. 61  
46Peter Esaiasson, m fl., Metodpraktikan, (2005), s. 61  
47Peter Esaiasson, m fl., Metodpraktikan, (2005), s. 62 
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slarvfel under datainsamlingen och den efterföljande databearbetningen48. För att nå en god reliabilitet 

började vi med att undersöka alla möjliga sökmotorer som finns tillgängliga för oss studenter. Bland 

sökmotorer finns det bl. a stadsbibliotekets arkiv där vi blev hänvisade till sökmotorn ”Presstext”. När 

det gäller två av vår undersöknings material, SvD och Aftonbladet blev vi tvungna att kolla upp i 

Media arkivet, som är en annan sökmotor, på grund av att dessa tidningar inte finns med i sökmotorn 

Presstext.  Sökmotorn Media arkivet var måste vi säga inte så lätt att hantera för att hitta de material vi 

behövde. Istället tog vi kontakt med SvD och Aftonbladets redaktion som hänvisade oss till sina 

respektive hemsidor. 

   Trots att det ställs krav på att vetenskapliga undersökningar skall vara värderingsfria är det lätt att 

egna värderingar hotar objektiviteten. Esaiasson m.fl. skriver i sin bok att: I de fall då de egna 

värderingarna hotar att påverka forskningsresultaten tror vi att problemet ofta kan mildras genom det 

faktum att forskarsamhället är ett kollektiv där många olika värderingar finns representerade. De 

mest tydliga exemplen på bristfällig värderingsfrihet tror vi finns i värderingshomogena 

forskningsmiljöer inklusive hos enskilda forskare som sällan eller aldrig diskuterar sitt arbete med 

sina kollegor49.  

   Eftersom fokus ligger på slutna attityder är vi medvetna om att det föreligger en risk som innebär att 

detta perspektiv lyfts fram, men vårt val av analysverktyg d v s Faircloughs kritisk diskursanalys är ju 

till för att klarlägga den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld, som är 

viktigt för skapandet av maktförhållanden. 

   Långa diskussioner oss emellan men också med vår handledare har spelat en viktig roll i vår strävan 

efter objektivitet. Hade vi t ex uteslutit de öppna attityderna i vår undersökning så hade vi med största 

sannolikhet gått förbi objektivitets princip. För att inte äventyra denna princip gick vi t ex ifrån den 

frågeställning som vi hade för avsikt att skriva om från början, nämligen ”islamofobi i svensk 

dagspress”. Våra tolkningar har varit ett annat problemområde. Tolkningar brukar styras av egna 

värderingar men vårt oliktänkande har hållit oss i schack de gångerna vi kommit ifrån för 

vetenskapliga undersökningar så viktiga princip, nämligen objektivitet. Trots det kan det vara så att 

vår invandrarbakgrund, vi kommer nämligen från ett land där islam är den dominerande religionen, 

har varit med och påverkat vår undersökning men då menar vi att detta skett helt omedvetet. Vårt syfte 

är ju att inte ha några värderingar i vår studie. Även vårt val av litteratur kan ha styrts av vårt 

omedvetna. Det vi vill säga här är att vi tror att man kan bli påverkade av de rapporter och 

avhandlingar som man läser och därmed blir ”blind” av dessa studier. En annan viktig sak som fick 

oss på rätt spår, när det gäller objektivitet, var när vi skulle presentera vårt PM inför klassen. De 

klasskamrater som opponerade vårt arbete fick oss att inse att vi trots allt inte helt och hållet hade 

lämnat våra egna värderingar bakom oss. Ämnet som man väljer att skriva sin c-uppsats om inte fick 

innehålla några som helst värderingar.  

                                                 
48Peter Esaiasson, m fl., Metodpraktikan, (2005), s. 67 
49Peter Esaiasson, m fl., Metodpraktikan, (2005), s. 24 
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4. Teoretiska utgångspunkter  

I detta avsnitt redogör vi för de begrepp och teorier som ligger till grund i vår analys. Dessa begrepp 

och teorier, öppna och slutna attityder, kolonialism/postkolonialism, stereotypisering samt hegemoni 

och common sense, kommer att bli viktiga analysverktyg i vår uppsats. Dock kommer analysen av 

ledarna att ske i analysavsnittet.  

 

4.1 Öppna och slutna attityder enligt The Runnymede Trusts modell 

Vi börjar med att presentera de öppna attityderna enligt Runnymede Trusts modell.  

1. Islam ses som något mångbottnat och progressivt, med inre olikheter, debatter och förmåga till 

utveckling. 

2. Islam ses som beroende av andra trossystem och kulturer  

a. det finns gemensamma värderingar och mål; 

b. man är påverkad av dessa; 

c. man är berikad av dessa. 

3. Islam ses som något annorlunda än västvärlden, men inte som underlägsen, utan som en 

jämbördig part.  

4. Islam ses som en verklig och potentiell partner i gemensamma projekt och i lösningen  

5. Islam ses som en genuin tro som utövas på ett innerligt och äkta sätt. 

6. Kritik av västvärlden och andra kulturer beaktas och diskuteras.  

7. Debatter och uppfattningar som avviker från islam minskar inte viljan att bekämpa 

diskriminering och uteslutning från samhället 

8. Kritiska attityder till islam är föremål för kritisk diskussion, speciellt om de är felaktiga eller 

orättvisa. 

   Tankesmedjan The Runnymede Trusts har även genom en modell på slutna attityder klassificerat 

islamofobi. Detta begrepp som ord har egentligen dykt upp då och då under 1900-talet. Fram till 1997 

användes det dock i ett slags common sense-betydelse utan utförliga förklaringar50. Men den 

islamofobiska föreställningen är betydligt äldre. Som vi har nämnt i tidigare forskningsavsnittet 

framställdes islam redan under 1000- och 1100-talet som en farlig religion.  

   Begreppet »islamofobi« blev officiellt accepterat som en del av en generell intolerans i linje med 

begrepp som exempelvis rasism år 200151. Trots detta är det viktigt att betona att det inte finns någon 

konsensus bland forskare om hur begreppet ska definieras, vilket vi har beskrivit nedanför. Det finns 

även de som menar att islamofobi är ett problematiskt begrepp som förhindrar en kritisk och öppen 

                                                 
50Jonas Otterbeck & Pieter Bevelander, Islamofobi en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga 
muslimers utsatthet, studien är gjord på uppdrag av forum för levande historia, (2006), s. 09 
51Pernilla Ouis & Anne Sofie Roald, Muslim Sverige,  (2003), s. 33 
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diskussion om islam och muslimer. I relation till kritiken menar exempelviss Göran Larsson52 att en 

användning av islamofobi inte automatiskt innebär att det är omöjligt att diskutera och kritisera 

muslimer för hur de tolkar sin religion och vilka konsekvenser deras religiositet får. Frågan är hur 

kritiken formuleras. En kritisk och saklig debatt som bygger på väl underbyggda fakta är något helt 

annat än förutfattade stereotypa och negativa bilder av islam och muslimer 

   Nedan görs en definition av begreppet islamofobi ur olika författares perspektiv. Detta gör vi för att 

försöka ge begreppet islamofobi en heltäckande mening. 

   Den brittiska tankesmedjan the Runnymede Trust publicerade en inflytelserik rapport, Islamophobia 

– a Challenge to us all (1997)53, i ett försök att ta ett helhetsgrepp om islamofobi och menade att 

termen islamofobi avser ogrundad fientlighet gentemot islam. Den inkluderar även de praktiska 

konsekvenserna av sådan fientlighet vad gäller orättvis diskriminering av muslimska individer och 

gemenskaper, samt utestängandet av muslimer från den allmänna politiska och sociala samvaron.  

   Tankesmedjans avsikt var att skapa ett begrepp som kunde fånga in en mångfald av islamofobiska 

fenomen t.ex. verbala och fysiska kränkningar, attacker mot moskéer och begravningsplatser, 

diskriminering vid anställningar eller av anställda, en lag eller en policy som inte tar muslimers 

problem på allvar eller som inte skapar skydd mot diskriminering osv. Avsikten var också att kritisera 

stereotypa, onyanserade föreställningar om islam och muslimer. För att klargöra innebörden av 

islamofobi föreslår the Runnymede Trust åtta punkter utifrån vilka man kan se huruvida någon har en 

sluten syn på islam, den slutna attityden associeras med islamofobi. 

1. Islam framställs som en monolitisk och statisk enhet utan förmåga att möta förändringar. 

2. Islam ses som något skilt och annorlunda 

a) det finns inga värderingar eller mål som är gemensamma med andra kulturer;  

b) man är inte påverkad av andra; 

c) man är inte influerad av andra. 

3. Islam ses som underlägsen västvärlden – barbarisk, irrationell, primitiv, sexistisk. 

4. Islam ses som våldsam, aggressiv, hotande, stödjer terrorism, delaktig i konflikten mellan 

kulturer, av delade problem. 

5. Islam ses som en politisk ideologi som används för att skaffa sig politiska och militära 

fördelar.  

6. Islamisk kritik av västvärlden avvisas utan reflektion. 

7. Diskriminering försvaras. Fientliga attityder gentemot islam används för att legitimera 

diskriminering och uteslutning av muslimer i samhället. 

8.  Islamofobi ses som något naturligt. Antimuslimska attityder accepteras som något naturligt 

och normalt.  
                                                 
52Göran Larsson, Islamofobi i Sverige, (2004) 
53The Runnymede Trust, Islamophobia a Challenge to us all, (1997), i Jonas Otterbeck & Pieter Bevelander, 
Islamofobi en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet, studien är gjord på 
uppdrag av forum för levande historia, (2006), s. 22 
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   Rapporten påpekar att konsekvenserna av ett islamofobiska tänkande kan leda till att muslimer 

utsätts för exkludering, diskriminering och fördomar. 

   Enligt Jonas Otterbeck & Pieter Bevelander definierar Åke Sander islamofobi som ”varje handling 

eller händelse som uppfattas som islamofobiska (dvs. en handling som diskriminerar, kränker eller 

förolämpar en muslim eller ett föremål eller en artefakt som associeras till islam) av ett offer eller 

någon annan person54. 

   I denna definition har Sander inspirerats av nyare lagstiftning om sexuella trakasserier och rasism 

som flyttar fokus från förövarens intentioner till offrets upplevelser. Sander påpekar att syftet med 

definitionen inte är att döma någon på förhand eller tillskriva den enskilde motiv som hon eller han 

inte har utan att få samhället att uppmärksamma möjligheten att det kan finnas en islamofobiska 

dimension i en händelse eller ett uttalande. 

   Pernilla Ouis och Anne Sofie Roald definierar termen islamofobi något som syftar dels på rädsla 

eller en fobi för religionen islam och för dess anhängare, muslimer, och dels på en kampanj mot islam 

och muslimer som bottnar i denna rädsla55”. I denna definition vill författarna fånga in islamofobins 

orsaker. De menar att det finns olika motiv för islamofobi; religiösa, kulturella, ekonomiska, politiska 

och rasistiska är några.  

   Den religiösa islamofobi handlar om att någon ser religionen islam som bärare av en ond ordning 

som hotar att förstöra kristenheten, Väst, det sekulära samhället eller vad som står i centrum för det 

som uppfattas som det egna.  

   Den kulturella islamofobi handlar om att muslimer kommer från kulturer som är oförenliga med 

Sveriges/Västs kultur. Den ekonomiska islamofobi handlar om att kritiken av muslimen som antigen 

”tar” ”våra” jobb eller som lever på bidrag. Den politiska går ut på att islam och muslimer utgör ett hot 

mot samhällsordningen.  Den rasistiska islamofobi ser muslimer som ”lägre stående”. Ouis och Roald 

menar att det finns olika islamofobi; en och samma person kan ta avstånd från en typ av islamofobisk 

diskurs medan bejakar en annan. 

 

4.2 Kolonialism och Postkolonialism 

Uppdelningen mellan ett ”vi” och ”de andra” tänkande har sin grund i den postkoloniala teorin. 

Grundläggande i denna teori är att vår identitet blir synlig först när den avgränsas i förhållande till 

något annat, som är skilt från oss56. 

   Masoud Kamali menar att kolonialismen inte bara ändrade vår globala existens utan också vår 

kunskap om ”oss” och ”de andra57”. På 1930- talet hade 84 procent av jordens yta vid något tillfälle 

                                                 
54Jonas Otterbeck & Pieter Bevelander, Islamofobi en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga 
muslimers utsatthe  studien är gjord på uppdrag av forum för levande historia, (2006), s. 23 
55Ouis & Roald (2003) i Jonas Otterbeck & Pieter Bevelander, Islamofobi en studie av begreppet, ungdomars 
attityder och unga muslimers utsatthet, studien är gjord på uppdrag av forum för levande historia (2006), s. 23 
56Ylva Brune, Tårögda flickor och kusliga män, i Mörk magi i vita medier, (2004), s. 31 
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legat under kolonial kontroll58. Den omfattande ockupationen av främmande länder och resurser 

förändrade västvärldens syn på de andra, en syn som så småningom omvandlades till kunskap, menar 

Kamali.  

   Kolonialmakterna erövrade inte bara många delar av världen, utan framställde också de 

koloniserade folken som underlägsna ”raser” och ”kulturer59”.  

   Edward Said60 i sin bok Orientalism, som anses vara startpunkten för postkolonialism, betonar 

kunskapens starka förbund med maktens mekanismer. Denna syn som genomsyrar Saids bok, går ut på 

att orientalismen inte handlar om icke- västerländska kulturer som sådana, utan om hur dessa kulturer 

har framställts i väst och dess akademiska discipliner61. Said menar att genom orientalismen kan väst 

utöva ett styrkeförhållande gentemot öst och konstruera den egna identiteten som överlägsen62. 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 än våra63.  

   ”Orienten fyller ett syfte att bidra till definitionen av väst genom att vara dess dikotomiska 

motpol64”.  

   I väst är man rationell och logiskt tänkande, medan i öst är ”de andra” irrationella och emotionella. 

Väst är modernt och framåtinriktat, de är primitiva, traditionella och medeltida. Väst kan utvecklas, öst 

står still. Väst är individer medan de är kollektiva. Västerlänningar är vänliga och ärliga, de andra är 

grymma och falska. Väst har vetenskap, men i öst finns det gammal visdom. 

   Den kritiska samhällsteorin, koloniala och postkoloniala, är ett sätt att synliggöra kolonialismens 

spår i dagens samhälle. Stuart Hall65 menar att denna teori även kan innefatta de länder som stod 

utanför kolonialismen, däribland Sverige. Enligt Masoud Kamali66 tog kolonialtidens fientlighet mot 

islam och muslimer aldrig slut. Än idag går det att se hur kolonialismen lämnat sina spår i vårt 

samhälle. 

4.3 Stereotypisering 

Så som med många andra begrepp finns det olika definitioner på begreppet stereotypisering. Den 

definition som vi använder oss av hämtar vi från Perry R. Hintons67 bok, Stereotyper, kognition och 

kultur. Enligt författaren består stereotypisering av tre viktiga steg. 

                                                                                                                                                         
57Masoud Kamali, i ”Kolonialsim och postkolonialism”, Ania  Loomba,  (2005), s. 09 
58Masoud Kamali, i ”Kolonialsim och postkolonialism”, Ania, Loomba,  (2005), s. 09 
59Masoud Kamali, i ”Kolonialsim och postkolonialism”, Ania, Loomba,  (2005), s. 09  
60Said Edward W., Orientalism,  (2000), s. 148 
61Ania Loomba, Kolonialsim och postkolonialism,  (2005) 
62Said Edward W., Orientalism,  (2000), s. 40 
63Said Edward W., Orientalism,  (2000), s. 132 
64Ania Loomba, Kolonialsim och postkolonialism,  (2005), s. 64. 
65Hall Stuart, Repressentation: Cultural Repressentaion and Signyfying Practices, (2001), s. 17 i Birgitta 
Löwander, Rasism och antirasism på dagordningen,  (1997), s. 18 
66Masoud Kamali, i ”Kolonialsim och postkolonialism”, Ania  Loomba,  (2005), s. 13 
67Perry R. Hinton, Stereotyper, kognition och kultur,  (2000), s. 29 
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   Det första steget är att en grupp människor känns igen på en viss egenskap. Detta kan vara alltifrån 

en nationalitet (som till exempel engelsman), en religiös övertygelse (judendom), etnicitet (svart 

amerikan), kön (kvinna), ålder (tonåring), sysselsättning (skattekontrollant), hårfärg (rödhårig) – 

faktiskt vilken egenskap som helst som har en betydelse för den som ser den hos andra människor. Ett 

antal människor kan alltså identifieras som en grupp genom egenskapen att de är anhängare av ett visst 

fotbollslag eller att de är ägare till en viss sorts bil, liksom genom mer uppenbara fysiska attribut, som 

till exempel ålder, etnicitet eller kön.  

   Genom denna identifikationsprocess skiljer man en grupp människor från mängden vad gäller en 

viss egenskap. Vi kan alltså skilja den identifierade gruppen från andra grupper som inte har samma 

egenskap. Genom att identifiera rödhåriga människor skiljer vi dem från människor som inte har rött 

hår (blondiner, brunetter). Genom att identifiera en grupp som engelsmän gör vi åtskillnad mellan dem 

och människor från andra nationer, som till exempel greker och italienare. 

   Vid steg två tillskrivs gruppen som helhet ytterligare egenskaper. Således betraktas rödhåriga -

människor som temperamentsfulla och engelsmän som förtjusta i traditioner. Lägg märke till att dessa 

egenskaper vanligtvis är personlighetsdrag, men de behöver inte vara det. Vissa stereotyper är att 

dessa ytterligare egenskaper tillskrivs alla människor som tillhör gruppen. Det är intressant att notera 

att det inte alltid har ansetts vara psykologins uppgift att ta reda på varför man förknippar vissa 

egenskaper men en viss grupp. Tajfel (1969) menar att det är socialhistorikerns uppgift att avgöra 

varför vissa grupper tillskrivs vissa egenskaper inom en viss kultur. Psykologens uppgift är i stället att 

förklara varför vi alls använder stereotyper.  

   Slutligen, när vi har konstaterat att en person har en egenskap som identifierar en viss grupp (vi 

upptäcker att en person är engelsman), tillskriver vi personen den stereotypa egenskapen. Vi drar alltså 

slutsatsen att den här engelsmannen, liksom alla engelsmän, är förtjust i traditioner. 
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4.4 Hegemoni och common sense  

Hegemoni, från grekiskan, var i det forna Grekland en officiellt erkänd ledarställning som tillkom en 

mäktigare stat i förhållande till andra förbundna stater68. I modern betydelse används ordet som 

synonym till "ledarskap" eller "ledande ställning", ofta med underbetydelsen att hegemonin framför 

allt är intresserad av att bevara status quo och sin egen ledarställning69. Ordet används också som en 

benämning på ett samhällsteoretiskt begrepp myntat av den italienska kommunisten Antonio Gramsci. 

Han menar att vårt kapitalistiska samhälle bygger på att ett dominerande skikt i samhället behåller sin 

ställning genom att de dominerade accepterar ordningen. 

   Birgitta Löwander70 menar att det som är central i Antoni Gramscis hegemoniteori, är hur ett 

styrande skikts intressen kan uppnå legitimitetsstatus. Hegemoni har uppnåtts när det styrande skiktet i 

samhället vunnit auktoritet som av de styrda upplevs som både legitim och naturlig. De dominerande 

klasserna kan inte föreskriva vad de dominerade klasserna ska tycka och tänka. De måste vinna 

samtycke för sina idéer och det uppnås genom återkommande ”förhandlingar” med oppositionella 

grupper och klasser i samhället. 

   Det handlar om olika sociala gruppers kamp mot varandra, kamper som ger övertag över både 

handling och tankesätt. Dessa förhandlingar eller kamper för att etablera hegemoni och samtycke är 

inte en gång för alla vunna utan måste ständigt vinnas på nytt. 

   Stuart Hall71 menar att detta görs med hjälp av medier eftersom när nyhetsmedierna ska definiera 

vad som ska uppfattas som viktigt och ”sant” leder det vanligen till att man förstärker, vinner 

trovärdighet åt, mobiliserar samtycke eller skänker legitimitet åt en avkodning inom” de dominanta 

definitionernas gränser”. Common sense72 används dels i engelska vardagsspråket i betydelsen "sunt 

förnuft", men framför allt är det en filosofisk term som utgår från Aristoteles idéer om att sinnena 

bygger upp en enhetlig och för alla människor gemensam uppfattning om ett objekt. 

   Common sense är när de dominerande värderingar accepterats som självklara. Löwander skriver i sin 

bok att i moderna komplexa och byråkratiska klassamhällen intar konsensus rollen av ”public 

opinion”73. När majoriteten av befolkningen har liten verklig tillgång till beslut och information blir 

common sense ideologi vanligen de dominerande. 

   Det är förståeligt att även de regerande i moderna demokratier har intresse i att ha goda relationer 

med media. Men inte ens i de mest demokratiska samhällen är villkoren lika för alla när det gäller 

inflytande över massmedian. Det är den rika överklassen som håller i resurserna, har därför betydligt 

större möjlighet att påverka median.  

                                                 
68Wikipedia, den fria encyklopedin, 060411  
69Wikipedia, den fria encyklopedin, 060411 
70Birgitta Löwander, Rasism och antirasism på dagordningen, (1997), s. 18 
71Hall Stuart, Repressentation: Cultural Repressentaion and Signyfying Practices, (2001), s. 17, I Birgitta 
Löwander, Rasism och antirasism på dagordningen, (1997), s. 18 
72Wikipedia, den fria encyklopedin, 060411 
73Birgitta Löwander, Rasism och antirasism på dagordningen,  (1997), s. 42 
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   Medier kan påverka de enskilda individernas kunskaper, hållningssätt, känslor och beteenden. Men 

det är inte bara individerna medierna kan ha makt över utan även olika grupper i samhället, 

organisationer, institutioner mm kan påverkas. Kortare sagt ligger hela samhället med dess kultur 

under påverkan av mediernas makt. Vissa av denna påverkan kan vara i sådan karaktär att det håller i 

sig en längre period då det har varit planerats noga medan andra får motsatt effekt. 

   Generellt går det att tala om en socialiseringsprocess där samhällets normer och värderingar lärs ut 

till individerna. Alltså är socialisering en inlärningsprocedur som sker mellan sändare och mottagare, i 

det här fallet samhällets medborgare och massmedierna. Under denna procedur får de inblandade lära 

sig hur de ska bete sig vid olika situationer. Det är också under denna process som medborgarna 

tilldelas olika roller, roller som de senare är förväntade att spela. Tack vare denna inlärning kan 

individen identifiera sig med sitt samhälle och känna samhörighet. 
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt följer en analys av objekten som vi har valt att undersöka. Detta sker genom en 

kvantitativ studie som består av några diagram samt en matristabell. Därefter följer en kvalitativ 

undersökning. Själva analysen av objekten görs via Faircloughs CDA, kritisk diskurs analys.  

 

5.1 Kvantitativ textanalys 

I nedanstående diagram har vi redovisat antalet ledarsidor per tidning som vi har använt oss av i vår 

analys. Själva urvalet av artiklar sträcker sig över en tre års period mellan 1 januari år 04 och 1 januari 

07. Antalet undersökta ledarsidorna uppgår till 179 artiklar och är hämtade ur olika dags- och 

kvällstidningar.  

 

 
   Diagram 1. Fördelning av antalet ledare 

 

   Som det framgår i ovanstående diagram är Dagens Nyheter den tidning som haft flest ledarsidor med 

temat islam och muslimer. Medan Expressen som är en rikstäckande tidning följer på andra plats med 

36 ledarsidor, bidrar SvD med 30 ledare. Först på fjärde plats har vi tidningen Aftonbladet som har 

behandlat islam och muslim som tema endast 22 gånger på sin ledarsida. Göteborgstidning med sina 

14 ledare hamnar på näst sista platsen och Kvällsposten med minst antal rubricerade ledare hamnar på 

sista plats. 

   I diagram 2 har vi gjort ett diagram över fördelning av antalet ledare över tid. Det totala antalet 

rubricerade artiklar under 2004 uppgår till 41 ledarsidor. Under detta år är det SvD som med sina 14 

ledar sidor är den tidning som skrivit flest antal ledarsidor om islam och muslimer. DN med sina 11 

ledarsidor kommer på andra plats medan GT och Aftonbladet delar 3:e plats med 7 ledarsidor vardera. 

Kvällsposten hade endast två ledarsidor och GT inga ledarsidor alls. 
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   Diagram 2. Fördelning av antalet ledare över tid 

 

   Det syns en klar ökning av rubricerade ledarsidor om islam och muslimer i de undersökta 

tidningarna under 2005. De undersökta tidningarna tillsammans rubricerar hela 58 ledarsidor. 

Ökningen mellan 2004 och 2005 motsvarar 41 procent. DN med sina 26 ledarsidor är nu den tidning 

som skrivit mest om islam och muslimer medan SvD tillsammans med Expressen har skrivit 10 

ledarsidor var. När det gäller SvD så ser man en klar minskning av ledarsidor jämfört med året innan. 

Trots en ökning av antalet rubricerade artiklar hos de flesta tidningar under 2005 håller Aftonbladet sig 

till sju ledare precis som under 2004. Det gäller även KvP som håller sig till två ledarsidor. GT som 

inte hade en enda ledarsida under 2004 kommer ut med tre ledarsidor med islam och muslimer som 

tema under 2005. 

   Tendensen med ökade rubriceringar med islam och muslimer som tema håller i sig under 2006. 

Bortsett från SvD ökar alla våra undersökta tidningar sina ledarsidor om islam och muslimer som 

tema. Det handlar om hela 80 ledarsidor som våra undersökta tidningar rubricerat. Om man jämför 

ökningen med 2004 motsvarar det nästan 100 procent. En jämförelse med 2005 innebär en ökning med 

ca 38 procent. 

   Återigen är det DN med sina 27 ledarsidor är den tidning som haft flest ledarsidor med islam och 

muslimer som tema. Aftonbladet som två år i rad haft 7 ledarsidor har nu ökat från 7 ledarsidor till 8 

ledarsidor och ligger näst sist men fortfarande har fler artiklar än SvD som har fortsatt att minska sina 

ledarsidor om islam och muslimer. En klar ökning av ledarsidor hos tidningen Expressen. Antalet 

rubriceringar uppgår till 19 ledare under år 2006. Det är en fördubbling jämfört med året innan. Det 

syns en klar ökning hos KvP också. För att ha haft 2 rubriceringar både under 2004 och 2005 har KvP 

9 ledare under 2006. Ökningen motsvarar nästan en fyrdubbling. 
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   Att islam och muslimer legat i tidningarnas centrum framgår av rubricerade ledarsidor. Händelserna 

runt omkring i världen där islam legat i fokus har inte förbigått våra undersökta tidningar. 

   I tabell 2 har vi gjort en kategorisering av våra teorier. Vi har valt att dela ledarsidorna i enlighet 

med Runnymede Trusts modell till öppna respektive slutna attityder. Därefter har vi gjort en 

kategorisering utifrån våra teorier som består av kolonialism och postkolonialism, stereotypisering 

samt hegemoni och common sense. De teorier som vi använder oss av i vår analys är dels teorier som 

vi tyckte var lämpliga att använda i vår undersökning och dels teorier som passade in i våra tolkningar 

av ledarsidorna. 

   För att förenkla presentationen av resultaten beskriver vi tre olika kategoriseringar i text. Den första 

kategorin utgörs av den öppna synen på islam och muslimer medan den andra består av slutna 

attityder, kolonialism och postkolonialism, stereotypisering samt hegemoni och common sense. Vår 

tredje kategori omfattar sådana ledare som inte kunnats placeras in i någon av ovannämnda 

kategorierna då de innehöll både öppna och slutna attityder. 

   Resultatet av vår kvantitativa undersökning visar en intressant fördelning mellan tidningarnas 

inställning. Bland DN s totala 64 ledarsidor hamnar endast 5 ledarsidor d v s ca 8 procent av 

ledarsidorna under den första kategorin, där öppen attityd finns.  Hela 45 ledarsidor hamnar under vår 

andra kategorisering, det motsvarar ca 70 procent av de totala sända ledarsidorna. Antalet ledarsidor 

som hamnade under tredje kategorin ”både öppen och sluten” bestod av 14 ledare och det motsvarade 

ca 22 procent. 

   Tidningen Expressen hade sammanlagt 36 ledare som vi tyckte var relevanta i vår undersökning. 2 

ledare hade öppen syn och det motsvarade ca 6 procent medan hela 30 ledarsidor hamnade under vår 

andra kategori. Detta utgjorde 83 procent av det totala materialet. 11 procent, 4 ledare, hamnade under 

tredje kategorin ”öppen och sluten”. 

   Tidningen Aftonbladet utmärker sig genom att ha hela 14 ledare med den öppna synen, detta 

motsvarar ca 64 procent av det totala materialet. Endast 7 artiklar d v s ca 32 procent hamnade under 

andra kategori. Under tredje kategorin hamnade endast 1 ledare och det motsvarade 5 procent av det 

totala. 

   GT s ledare bestod av 14 artiklar varav endast en artikel, 7 procent, som hade en öppen syn. Av de 

14 artiklarna hade 13 s t, d v s ca 93 procent, sådana karaktärer att de hamnade under kategori två. GT 

hade ingen ledare som hamnade under vår kategori tre. 
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   KvP med sina 13 artiklar var den tidning som hade minst antal ledare. Av de 13 artiklarna var det en 

artikel, ca 8 procent, som hade en öppen syn medan 9 ledare d v s ca 70 procent av det totala 

materialet gick att placera under kategori två där våra teorier återfinns. I kategorin ”både öppen och 

sluten” hamnade 3 ledare vilket utgjorde ca 23 procent av materialet. 

 
 DN Exp. SvD Aftonbl. GT KvP Tot. 

  %  %  %  %  %  %  

a. Öppen attityd 

 

05 

 

8 

 

02 

 

6 

 

03 

 

10 

 

14 

 

64 01 

 

7 

 

01 

 

8 

 

26 

b. Sluten attityd 

 

08 13 11 31 10 33 02 9 03 21 04 31 38 

Kolonialism och 

postkolonialism 

14 22 04 11 04 13 01 5 02 14 00 0 25 

Stereotypisering 8 13 09 25 06 20 03 14 05 36 03 23 34 

Hegemoni och 

common sense 

15 23 06 17 06 20 01 5 03 21 02 15 33 

Både öppen och 

sluten74

14 22 04 11 01 3 01 5 00 0 03 23 23 

Totalt 64 100 36 100 30 100 22 100 14 100 13 100 179 

Tabell 2 Kategorisering av teorier per tidning. N=179 

 

   Som det framgår av tabell 2 är Aftonbladet med sina 14 debattartiklar ensam om att i hög 

utsträckning ha en öppen inställning till islam och muslimer. Till skillnad från övriga tidningar är 

Aftonbladet som vi tidigare i urvalet nämnt, den enda tidning som betecknar sig som oberoende 

socialdemokrat. Deras inställning till islam verkar vara en ideologisk förhållning som återspeglas i 

ledarsidorna. Det samma gäller för de övriga undersökningstidningar men att de istället för en öppen 

attityd uppbär ett negativt förhållningssätt. Eftersom Aftonbladet är rikstäckande och betraktas som 

kvällstidning kan man jämföra det med Expressen som också är rikstäckande och kvällstidning. Enligt 

vår undersökning är Expressen, som betecknar sig som liberal är med sina 11 ledare, en av de 

tidningarna som har flest slutna attityder om islam och muslimer. 

 

 

 

                                                 
74Sådana ledarsidor som vi inte kunnat placera under någon av de kategorier som vi har gjort utan kan 
kategoriseras under båda då de innehåller både öppna och slutna attityder.  
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5.2 Den kritiska diskursanalysen 

De teorier som vi har valt att tillämpa på våra analyser av ledarsidor har många gånger flera likheter. 

Trots att vi genom bl a utförliga definitioner försökt tydliggöra de små skillnaderna mellan våra olika 

teorier kan det bli svårt för läsaren att skilja teorierna åt. Vi vill markera att analysen som vi gör här 

nedan är tolkningsbara och därmed öppen för andra tolkningar. 

 

5.2.1 Slutna attityder enligt Runnymede Trust 

Nedan följer en analys av en rad artiklar som enligt Runnymede Trusts modell skulle innebära en 

monolitisk, primitiv och våldsam bild av islam och muslimer. Dessa attityder kallar han för slutna 

attityder vilket betecknas som islamofobi. 

   Johan Wennström som är krönikör i Kvällsposten skriver i sin artikel från 060105 att muslimer 

måste tåla skämt. På punkt 1 och 2 i Runnymede Trusts modell framgår det att islam är monolistisk 

och statisk enhet utan förmåga att möta förändringar men också något som är skilt och annorlunda. 

   Islam har en helt unik ställning bland religionerna i Västeuropa, som upphöjd över granskning och 

kritik. Medan man i det offentliga samtalet och i kulturlivet, med rätta, driver med till exempel 

kristendomen är det känsligt att tala om islams roll i samhället. Det bör, som det går till i fria 

samhällen, vara tillåtet att diskutera och skämta om islam och andra religioner. Och det måste 

muslimer acceptera, precis som kristna och judar har gjort75.  

   Skribenten till denna artikel försöker med denna artikel visa hur andra religioner är överlägsna Islam 

och hur de till skillnad från Islam lyckats gå igenom och anpassat förändringarna. Islams oförmåga att 

bemöta förändringar gör Islam till skilt och annorlunda. 

   Ett välkänt talesätt lyder den som ger sig in i leken måste leken tåla”. Men är viktigare att framhålla 

är att den som kommer till en demokrati måste demokratin tåla. Det är ett budskap som måste nå de 

bland Europas 25 miljoner muslimer som saknar ett sinne för humor76. 

   Författaren målar en bild av islam som en intolerant religion som borde lära sig demokratins 

spelregler samt uppmanar muslimerna att öppna sig för förändringar. 

   I Runnymede Trusts modell, punkt 3, handlar om underlägsenhet. Här betraktas islam som 

barbariskt, primitivt och sexistiskt. 

   I sin artikel, Slöjan är bara en symbol för männens förtryck från 061018 påpekar Moloudi Esmail att 

i många muslimska länder är det så att kvinnan ägs av männen som i stort sätt har fria händer och får 

göra vad som helst med sina barn och kvinnor. Författaren är på väg till jobbet och får höra på radion 

om hur muslimer i Indonesien piskar sina kvinnor som vägrar bära slöja. 

   På väg till jobbet lyssnade jag på två unga kvinnor från förorterna som pratade om det. En av dem 

sa: ”Jag är själv inte rädd, men tänk om muslimer i Göteborg skulle utöva det.” 
                                                 
75Kvällsposten, 060105 
76Kvällsposten, 060105 

 32



- Tror du det skulle kunna inträffa i Göteborg? 

Jag fick ett rakt svar, ”ja, om de får utrymme för det”77, 

   Det som hänt i Indonesien kopplas direkt till muslimer i Göteborg, man drar alla över en kam och 

menar att var än de bor är muslimer barbariska och primitiva men också sexistiska.   

Författaren tar ett stycke ur koranen (kapitel 24/Alnur vers 32):  

   Och säg till de troende kvinnorna att behärska sina blickar och vaka över sina könsdelar, och att de 

icke visar sin skönhet förutom det som är synligt av den, och att de drar sina huvudkläder över sina 

barm. Och att de icke framhäver sin skönhet förutom till sina äkta makar78

   Författaren tolkar denna vers enligt nedanstående citat; 

   Enligt den inställningen är kvinnan inte ens en människa, utan ett sexuellt objekt, Därför måste hon 

vaka över sina könsdelar. Annars kommer den vilde mannen som är på jakt efter henne att hitta henne 

och våldta henne.  

   Jag tänker fortfarande på de två unga kvinnorna och deras tankar. Vem och vilka kommer att 

skydda dem på Göteborgs gator och torg?79

   Här utpekas Islam som en kvinnoförnedrande religion och muslimer som våldtäktsmän, men också 

att muslimska kvinnor inte ens betraktas som människor utan endast som sex objekt. Att kvinnor i det 

muslimska samhället överhuvudtaget skulle ha andra roller än det sexuella ifrågasätts. 

   Påven har inget att ursäkta80 Så lyder PM Nilssons artikel från 060924 i Expressen. Denna artikel 

handlar om Påvens tal på universitetet i Regensburg och påminner oss läsare om Runnymede Trusts 

modell, punkt 4. Vid ett senare tal ångrade Påven sitt uttalande djupt och bad islamvärlden och alla 

andra som känt sig kränkt om ursäkt. 

   Visa mig en enda nyhet som Muhammed har kommit med och du kommer bara att hitta sådant som 

är ont och omänskligt, till exempel hans order om att sprida sin lära med svärdet81.  

   Det var just detta tal som Påven ångrade djupt och bad dem som känt sig kränkta om ursäkt. Men 

författarens signal till läsaren är klar och består av att Islam är en våldsam, aggressiv, hotande religion 

som stödjer terrorismen. 

   I en artikel som rubricerats av GT, skriven av Moloudi Esmail från 060525 skrivs det att ”Islamofobi 

är ett nyliberalt påhitt”. Enligt Runnymede Trusts modell, punkt 5, ses islam som en politisk ideologi 

som används för att skaffa sig politiska och militära fördelar. Detta kallar Runnymede för 

manipulerande.  

   Islamofobi är ett uttryck som vill få oss att blunda för islams omänskliga tankar som säger att man 

ska döda ickemuslimer för att komma till paradiset82. 

                                                 
77Göteborgstidning, 061018 
78Göteborgstidning, 061018 
79Göteborgstidning, 061018 
80Göteborgstidning, 061018 
81Expressen, 060924 
82Göteborgstidning, 060525 
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   Här använder författaren en generalisering som lätt kan sprida tanken om att varje icke muslim är 

mål för muslimer som vill komma till paradiset. Författaren vill också måla en bild av muslimer som 

okunniga och irrationella. Författaren vill med denna text understryka att rädslan för islam är befogat 

och inte alls är en fobi. 

   Vår nästa artikel är skriven av krönikören Sofia Nerbrand, från SvD 060109, handlar om 

Muhammedkarikatyrerna. Författaren inleder sin artikel med en frågeställning: 

   Får man porträttera Muhammed med en dynamitgubbe instucken i turbanen? 

Tydligen inte83.  

   Författaren kritiserar FN och vice ordföranden i EU samt de 51 medlemsstater i en muslimsk 

organisation för protester och kritik mot publiceringen av Muhammedkarikatyrerna. Detta citat som 

hamnar under punkt sex i Runnymede Trusts modell, handlar om när islamisk kritik av västvärlden 

avvisas utan reflektion. Författaren avvisar deras kritik av publiceringen av Muhammed karikatyrerna 

genom att hänvisa till yttrandefriheten och tryckfriheten i västvärlden utan att reflektera eller diskutera 

dessa människors kritik av publiceringen. 

   Kaboly Parvins artikel i GT, från 050918 som riktar sig mot Nalin Pekgul, ordförande för den 

socialdemokratiska kvinnoförbundet, handlar om en debatt där Pekgul lämnat sina synpunkter sedan 

en imam i Stockholm blivit mordhotad.  Kaboly Parvins citat som vi använder oss av hämtar vi från 

GT som har med i Runnymede Trusts modell punkt 7och 8 att göra. 

   Hon vill ge oss dåligt samvete i avsikt att rädda ansiktet på Islam84. 

   Meningen med denna debatt var att diskutera fundamentalisterna inom religiösa grupper men som 

direkt kopplades till hela islam som om det vore något naturligt. Vidare fortsätter författaren: 

   Hennes problem är inte att koranskolor tar över den unga generationen mer och mer eller att 

islamister använder sig av omänskliga metoder för att kväva kvinnors och barns rättigheter85. 

   För att kritisera Pekgul, beskriver Parvin Islam på ett sätt som legitimerar fientliga attityder 

gentemot muslimer. Som det framgår av Runnymede Trusts modell 7-8 kan fientliga inställningar leda 

till diskriminering och uteslutning av muslimer i samhället. När detta skett är det återigen det 

samhället som står för konsekvenserna.  

 

5.2.2 Kolonialism och postkolonialism 

I vår teori del har vi redan nämnt Edvard Saids syn på skapandet av vi och de. Han menar att 

västvärlden har upprättat ett fiktivt geografiskt område – Orienten – som man sedan har skapat 

kunskap om som sin motpol, motbild, motsatta personlighet och en motsatt erfarenhet86. Ett tydligt 

exempel på denna teori belyses av Cecilia Malmströms debattartikel, EU måste säga ifrån nu som 
                                                 
83Svenska Dagbladet, 060109 
84Göteborgs tidning, 050918 
85Göteborgs tidning, 050918 
86Said Edward W., Orientalism,  (2000), s. 148 
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handlade om Muhammedbilderna. Författarinnan tyckte att Sverige och EU måste öka 

ansträngningarna för en demokratisk utveckling i Mellanöstern. 

   ”EU bygger hela sin identitet på försvaret av vissa universella värden. Det handlar om respekt, 

tolerans, yttrandefrihet och demokrati. Respekten för dessa värden saknas i stor utsträckning i 

Mellanöstern i dag 87.  

   I detta citat framgår ett ställningstagande om vi och de, det handlar om att genom påpeka olikheten 

hos motparten vill man visa sin överlägsenhet gentemot och därmed ett avståndstagande från detta 

”de”. ”Vi” i Europa tillskrivs egenskaper som respekt, demokrati och tolerans som motparten saknar. 

   I en liknande artikel skriver riksdagsledamoten, Allan Widman i Kvällsposten, på vilken sida 

Sverige borde hamna angående Muhammed karikatyrerna. 

   Gränserna för vår tryck- och yttrandefrihet skiljer sig inte märkbart från Danmarks eller Norges. Vi 

har därför skäl att förvänta oss att regeringen i Sverige inte bara klargör att vår samhällsordning 

tillåter och skyddar karikatyrer av profeten och andra gudomar, utan också sluter upp bakom ett 

grannland där denna rättighet exercerats. I detta fall är Danmarks sak också vår88. 

   I ovanstående artikel återspeglas vikten av grupptillhörigheten. Författaren till artikeln väljer att 

framhäva Europa och européer som en enhet med likadana demokratiska grundvärderingar samt drar 

en distinkt gräns mellan Europa och den muslimska världen. 

   Vår nästa artikel som vi hämtat från Expressen från 060205, är skriven av PM Nilsson, har en rubrik 

som lyder ”Idag är vi alla danskar”. 

   Med den mentaliteten finns inga kompromisser, bara en mur mot dårskapen. Israel har byggt den. 

Måste Europa89? 

   Till skillnad från övriga debattartiklar går denna artikel ett steg längre och pratar om att bygga ”en 

mur mot dårskapen”. Dårskapen som författaren skriver om står muslimer och arabvärlden för. 

Författaren pratar om en total isolering så som man gjorde mot människor med spetälska en gång i 

tiden. I samma artikel fortsätter författaren: 

   En ljusare tolkning är den som New York Times Mellanöstern kännare Thomas Friedman kom med i 

torsdags. Efter decennier av förtryck är arabvärlden ett sorgligt torftigt samhälle. Här finns ingen 

utbildad medelklass, inga fria medier, inget civilsamhälle, ingen sanning att lita på, bara rädslor och 

konspirationer – och moskén90”. 

   Detta citat ger oss ett tydligt ”vi och de” tänkande. Medan ”vi” står för överlägsenhet står ”de” för 

okunskap och opålitlighet. Muslimer kan utifrån ovanstående citat begripas som en homogen grupp 

utan några som helst mänskliga förmågor. Med moskén dessutom som inspirationskälla till all ond 

stämplar författaren alla som går på moské för att utöva sin religion. 

                                                 
87Göteborgs tidning, 060213 
88Kvällsposten, 060207 
89Expressen, 060205 
90Expressen, 060205 
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   Ylva Brune91 menar att den mest övergripande skillnaden mellan oss och de är, trots dessa stråk av 

längtan och fascination, vår överlägsenhet och de andras underlägsenhet. Upplevelsen av 

överlägsenhet grundas i att olikheten mellan oss och dem, i den mån den uppfattas, ses inom våra 

referensramar. 

   I en debattartikel som publicerats i SvD från 2006-02-18 skriver journalisten Göran Skytte om 

Malmös splittrade muslimer. Han menar att det pågår en kamp mellan moderata muslimer och 

extremister. Men han skriver inte bara om splittringen bland muslimer i Malmö utan gör en 

uppdelning mellan ”vi” och ”de”. 

   Och, som sagt, dessa grupper finns inte bara där långt borta, i andra delar av världen. 

Extremisterna finns också här, i Malmö, i Rosengård, i Köpenhamn 15 minuter från mitt hem92. 

   I Rosengård bor en massa folk och inte bara extremister som i så fall består av ett få tal. Men genom 

att utpeka hela Rosengård som extremisternas fäste stämplar man alla boende i området, stämplingen i 

sig skapar ett vi och de förhållande. 

 

5.2.3 Stereotypisering 

Stereotypisering, som är när en kategori människor tillskrivs en uppsättning gemensamma egenskaper, 

förknippats med religiösa grupper. Religionen Islam är ett objekt som flitigt har använts av den 

svenska dagspressen. Det svenska folkets bekantskap med denna religion har oftast skett via media. 

Håkan Hvitfelt93 menar att bevakningen av fenomen som, med rätt eller orätt, tillskrivs islam har ökat 

i omfattning i press, radio och TV under det senaste decenniet. Även om medieforskningen har haft 

svårt att klargöra sambanden mellan medieinnehåll å ena sidan och människors attityder å den andra, 

säger sunda förnuftet att det finns samband. Det är troligt att en negativ bild av islam i medierna 

påverkar människors attityder i negativ riktning.  

   Vår objektanalys hämtar vi från DN, 050721 och är skriven av kolumnisten Per Ahlmark. I denna 

debatt artikel jämför författaren religionen islam med olika ideologier så som kommunism och nazism. 

Mordet på den holländske regissören Theo van Gogh, är också föremål för Ahlmarks kolumn. 

   Fienden vill inget speciellt som man kan förhandla om, ”Han vill helt enkelt ta full kontroll över ditt 

liv, diktera varje rörelse du gör dygnet runt, och om du vågar motstå honom följer han sin gudomliga 

kallelse och dödar dig94.” 

   Mördaren som har muslimsk bakgrund kopplas direkt till sin religion. I och med kopplingen blir han 

representativ för alla muslimer som får framstå som en grupp bestående av mördare. Vid nästa citat 

som är tagen av samma debatt artikel särskiljer Ahlmark den grupp som predikar i moskéerna i väst.   

                                                 
91Ylva Brune, (red), Mörk magi i vita medier, (1998), s. 30  
92Svenska dagbladet, 060218 
93Håkan Hvitfelt, Den muslimska faran, i Ylva Brune, (red) Mörk magi i vita medier, (1998), s. 83-84 
94Dagens Nyheter, 050721 
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   De flesta som predikar i västliga moskéer har lyckligtvis en annan mening. De föredrar dialogen 

eller propagandan som medel att omvända människor95. 

   På grund av den negativa rapporteringen om Islam fiendeförklaras även de som predikar i västliga 

moskéer. Författaren målar en finare bild av denna grupp men Hvitfelt96 menar att en sedan gammalt 

negativ uppfattning om islam och muslimer hos svenskarna har förstärkts genom en ensidig, 

dramatiserad, våldsinriktad samt mestadels allmänt negativ medierapportering samt stereotypa och 

inte sällan missvisande medierapporter. Vidare menar författaren att på grund av de flesta svenskars 

negativa attityder till islam har centrala muslimska symboler erhållit en starkt negativ värde laddning 

som har aktualiserats och förstärkts genom att dessa symboler dessutom figurerar i mediesammanhang 

där de kopplas till våld och förtryck. Många människor reagerar negativt på ord som exempelvis 

”islam” eller ”Allah” och på bilder av kvinnor i huvudduk och slöja. 

 

5.2.4 Hegemoni och common sense 

Makthavarnas ideologikamp som italienaren Gramsci pratar om i sin definition av hegemoni efterlevs 

i stort sätt av medier. Denna kamp handlar om att konstruera och sedan skapa ett så kallat common 

sense läge där diskurserna om islam stämmer överens med makthavarnas. Genom att få folk uppfatta 

islam som hotande eller ondskefullt har dessa krafter skapat en opinion som enligt Håkan Hvitfelt97 

knappast har några direkta erfarenheter av islam, åtminstone inte på ett personligt plan. En 

enkätundersökning98 som har gjorts i början av 1990-talet visar att närmare 65 procent av de 

tillfrågade säger sig ha en ganska eller mycket negativ inställning till islam. Endast drygt två procent 

anger en positiv inställning till islam. Människornas negativa inställning menar Hvitfelt är en påverkan 

av mediernas negativa rapportering där stereotyper får representera religionen islam. 

   ”Desarmera den danska dynamiten” är rubrik för DN krönikörs, Niklas Ekdals artikel på ledarsidan 

från 060212. I denna artikel beskriver Ekdal hur fientligt inställda folk i en annan värld är gentemot 

FN-soldater med blågult kors på ärmen. 

   Långt bort i en annan värld, nästan på dagen 20 år senare, möter jag för första gången den 

muslimska fundamentalismen. Långa skägg med svarta vapen och Hizbollahs kännetecken följer oss i 

hälarna när vi går genom Väst-Beirut som FN-soldater. Det blågula korset på ärmen förvandlas i ett 

slag från skydd till utmaning99. 

   Det första man tänker på när man läser ovanstående citat är en stereotypisering av muslimer. Men 

det ligger också hegemoni och common sense läge i det som sägs i citatet. Läsaren får nu plötsligt 

                                                 
95Dagens Nyheter, 050721  
96Håkan Hvitfelt, Den muslimska faran, i Ylva  Brune, (red) Mörk magi i vita medier, (1998), s. 83-84 
97Håkan Hvitfelt, Den muslimska faran, i Ylva Brune, (red) Mörk magi i vita medier, (1998), s. 72 
98Svenska attityder till islam. I Holmberg och Weibull (red), politiska opinioner. SOM- rapport 6, 1991, i Ylva 
Brune, (red) Mörk magi i vita medier, (1998), s. 73 
99Dagens Nyheter, 060212 
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höra talas om en annan värld bestående långskäggiga terrorister. Det framställs så naturligt att det inte 

pratas om vad som egentligen försiggår i denna värld. Om dessa beväpnade människors avsikt skrivs 

ingenting om. 

   DN-kolumnisten Hans Bergström skriver i sin artikel från 060324 om hur svenska UD borde agera 

angående Mohammed karikatyrerna. Genom sin rubrik som lyder ”Europa bör sluta krypa för mans- 

och prästvälden” skapar författaren en hegemonisk situation. 

   Företrädare för de så kallade muslimska länderna använde ambassadbränningar och andra 

våldsaktioner som utpressningsvapen gentemot europeiska demokratier. 

   Hegemonin ligger i att läsaren får en bild av muslimer som våldsutövare, ambassads brännare och 

utpressare. Av texten framgår det varken hur många ambassader som bränts ner eller i vilka länder 

dessa bränder förekommit. Författaren vill med sin artikel vinna en hegemonisk status och sedan få 

läsaren uppleva dessa värderingar som något självklart och naturligt. Stuart Hall100 menar att common 

sense, genom sin spontanitet, sin naturlighet och sitt motstånd mot att låta sig undersökas, förändras 

eller korrigeras, blir såväl ideologisk som omedveten. 

   ”Islam är en spegel som visar oss själva” så lyder en ledare i DN från 050917101. Den är skriven av 

kolumnisten Timothy Garton Ash. 

   Fyra år efter terrorattackerna den 11 september 2001, som begicks i Allahs namn, håller de flesta 

som bor i det vi kallar väst med om att vi har ett problem med islam. 

   Författaren försöker genom sin övertygelse få andra att tycka som han. Avsikten här verkar vara att 

sälja idén om att islam är det som skapar problem. Genom modalitet ger han inte andra någon 

möjlighet att tycka olika. Hans sätt att skriva kräver av läsaren endast ett instämmande. Han kan inte 

tänka sig att folk kan ha andra åsikter om saker och ting. Det visar han vid nästa citat. 

   Varför?Vad är roten till problemet? Här nedan kommer sex olika åsikter som ofta hörs i väst, men 

också, vilket är viktigt att tillägga, i muslimska länder som Iran. När du läser igenom detta kan du 

gärna sätta en mental bock i kanten för den åsikt du håller med om mest. 

   1. Det grundläggande problemet är inte islam utan religionen i sig. Den är vidskeplig och falsk, den 

vänder sig mot förnuftet. I princip är judendom och kristendom bättre, särskilt i de tolkningar som 

omfamnas av den kristna högern. Världen vore en mycket bättre plats om alla förstod de sanningar 

som vetenskapen givit oss, litade på förnuftet och anslöt sig till sekulär humanism. Om vi måste ha en 

bild av en skäggig gammal man på väggen, låt det då vara ett fotografi av Charles Darwin. Vi 

behöver inte bara en sekulär stat utan ett sekulärt samhälle. 

   Kolumnisten nöjer sig inte endast med att skriva sina synpunkter, gör även en kommentar där han 

påstår att denna åsikt delas av många högutbildade människor i den postkristna västvärlden Han påstår 

                                                 
100Hall Stuart, Repressentation: Cultural Repressentaion and Signyfying Practices,  (2001),  I Birgitta Löwander, 
Rasism och antirasism på dagordningen,  (1997), s. 42. 
101Dagens Nyheter, 050917 
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vidare att om ovanstående påstående översättes till politik så skulle mellan tre och fem miljarder 

människor skulle ge upp allt de tror på. 

   Kolumnistens punkt två är minst lika intressant där han vänder om det han har sagt vid första 

punkten. 

   2. Det grundläggande problemet är inte religion i allmänhet utan islam. Kristendomen tillåter att 

man gör åtskillnad mellan kyrka och stat, mellan religion och politik. Det gör inte islam. Att den 

iranska dagstidning jag har framför mig är daterad 1384 döljer en djupare sanning. Islam är fast i 

medeltiden med en systematisk diskriminering av kvinnor, med barbariska straff för homosexualitet 

och med militant intolerans. Islam behöver en reformation. 

   Vid sitt första citat hade han framställt religionen i sig som problematiskt och inte islam, men nu 

påstår han tvärtom han säger att grundläggande problemet inte är religionen utan det är islam. För att 

kunna skriva så övertygande så måste man nog vara säker på sin sak om att landets medborgare inte 

kommer med motkommentarer. Det kan endast ske om man genom hegemoni skapat ett common 

sense läge vilket verkar vara i fallet. 

   Kolumnisten nöjer sig inte med de ovanstående punkterna och kommer med ytterligare punkter där 

han den här gången ger sig på islamismen 

   Problemet är inte islam utan islamismen. En av världens stora religioner har missbrukats av 

fanatiker som Usama bin Ladin, som har gjort islam till en politisk ideologi präglad av hat. Det är 

dessa ideologier, och dessa islamistiska rörelser, vi måste bekämpa. Om vi samarbetar med den 

fredliga majoriteten av världens muslimer, kan vi skilja den giftiga frukten från det friska trädet. 

   Kolumnisten ger sig den här gången på politiker som George W Bush och Tony Blair. Han menar att 

Politikerna inte alls tycker som ovanstående citat utan att de måste uttrycka sig så där på grund av 

västs beroende av olja och så slutar han det här citatet genom att skriva eller hur? Återigen använder 

han sig av modalitet där kolumnisten förväntar sig en total anslutning till sina åsikter. 

   Kolumnistens punkt fyra är inte annorlunda än övriga hans påståenden. 

   Roten till problemet religion, inte islam, inte ens islamism, utan arabvärldens speciella historia, 

Ingen av de 22 medlemmarna i Arabförbundet är en internt framvuxen demokrati (Irak har vissa 

demokratiska beståndsdelar, men de är knappast inhemska). Detta är inget rasistiskt uttalande om 

araber utan ett komplext argument om historia, ekonomi, politisk kultur, samhällsliv och en rad 

misslyckade försök till modernisering. 

   Nu är det plötsligt hela arabvärldens historia föremål för författarens kommentarer. Genom att ta 

avstånd från rasismen försöker han få sig framstå som någon som är opartisk. Det är fortfarande islam 

och muslimer han pratar om men genom att vända steken ger han en annan synvinkel till ämnet. 

   Istället för att analysera ytterligare punkter avslutar vi med kolumnistens egna kommentarer. 

   Jag önskar att jag kunde presentera några övertygande bevis mot detta, men det kan jag inte. Även 

om vi skulle bidra till födelsen av Palestina och dra oss ur Irak i morgon, skulle problemet bestå. Det 
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hotar att göra Europa mindre civiliserat och en inte lika bekväm plats att leva på de kommande tio 

åren. 

   Nå, vilken av dessa sex åsikter markerade du med störst bock kanten? När du svarar på den frågan 

kommer du inte bara att säga något om islam; du kommer att säga något om dig själv. Det vi kallar 

islam är en spegel genom vilken vi ser oss själva. 

   Det framgår tydligt att författaren genom att prata om ett Europa som obekväm plats att leva i 

utpekar den muslimska befolkningen som potentiella terrorister. Detta utpekande kan så småningom 

omvandlas till en konsekvens i form av utestängning den muslimska befolkningen i Europa. 
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6. Avslutande diskussioner 

Avsikten med vår undersökning var att kartlägga hur islam och muslimer framställs i svensk dags- och 

kvällspress. För att ta reda på det använde vi oss av ett kvantitativt och ett kvalitativt arbete. Valet av 

den kvantitativa metoden syftade till att läsaren skulle få en överblick över de undersökta artiklarna 

som uppgick till 179 artiklar. Därefter gjorde vi en kategorisering av våra ledarsidor efter de olika 

teorierna som vi ansåg var lämpliga att använda i vår studie. I denna del av undersökningen har vi 

dessutom genom olika diagram och tabeller redogjort för våra resultat. 

   Den kvalitativa metoden syftade på en kritisk diskursanalys. Genom att tillämpa detta analysverktyg 

kunde vi kritiskt undersöka de slutna attityderna, i enlighet med Runnymede Trusts modell, 

kolonialism och postkolonialism, stereotypisering samt hegemoni och common sense, till islam och 

muslimer. Anledningen till att vi valde att analysera de slutna och negativa attityderna och inte de 

öppna beror på att Faircloughs kritiska diskursanalys går ut på att undersöka och synliggöra de 

ojämlika maktförhållandena i samhället. Runnymede Trusts modell omfattar alla våra valda teorier och 

kanske lite mer men problemet där är att det inte ges några utförliga förklaringar på vilka teorier de i 

så fall omfattar och på vilket sätt. Sam Larsson skriver att en teori är det som kan hjälpa oss att förstå 

eller förklara ett fenomen och att fatta beslut av praktisk betydelse102. 

   Resultaten från den kvantitativa studien visar att av de undersökta ledarna som uppgick till 179st 

framställde hela 130 ledare, d v s ca 73 procent, islam och muslimer som negativt. Ca 15 procent av 

det undersökta materialet, 26 ledare, hade en öppen syn medan ca 13 procent av objekten var av sådan 

karaktär att det inte gick att placera dem under någon av våra teorier. Intressantast här är Aftonbladets 

inställning gentemot islam och muslimer. När alla andra undersökta tidningar ökade sin rubricering 

angående islam och muslimer så hade Aftonbladet en oförändrad hållning i frågan. Denna tendens höll 

i sig under hela undersöknings period. 

   Aftonbladets framhållning skiljde sig markant från övriga tidningar då av deras rubricerade ledare 

endast ca 32 procent hade sådana inställningar som skulle kunna betecknas som slutna attityder. När 

man jämför detta procenttal med övriga tidningars så ser man att Aftonbladet har en mer positiv attityd 

gentemot islam och muslimer. 

   Vår undersökning visar att när det gäller frågor kring islam och muslimer är det oftast icke muslimer 

eller muslimer som inte är troende som kommer till uttryck i den svenska dags- och kvällspressen. 

Men trots den omfattande negativa bilden förekommer det ledare som har annan syn på islam och 

muslimer. Vi vill dock påpeka att det även i det här fallet skulle vi vilja se källhänvisning. 

   Flertalet av dem som har öppen syn på islam och muslimer hävdar att de som har slutna attityder inte 

har någon erfarenhet av islam och att deras inställning oftast beror på bristande kunskap om denna 

religion och dess anhängare. Dessa ledare påstår också att den negativa framställningen av islam leder 

                                                 
102Frankfort-N, 1996:36 i Sam Larsson, John Lilja, Katarina  Mannheimer, Forskningsmetoder i socialt arbete, 
(2005)
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till en splittring mellan samhällets medborgare. Vi menar att även om det bara är 15 procent som har 

en öppen syn är det viktigt att de finns. Det fyller en viktig funktion i den diskursiva kampen om 

hegemoni. Det kan också spela en viktig roll för de många muslimer som mer eller mindre har valt att 

bosätta sig i Sverige. 

   Vår analys ger oss andra indikatorer som att det pågår en ideologisk kamp mellan olika tidningar i 

synnerhet mellan Aftonbladet och de övriga tidningarna, DN, Expressen, SvD, GT samt KvP. Det kan 

vara så att ur ett ideologiskt synsätt försöker tidningarna förhandla fram en överordnad ideologi om 

islam och muslimer. Men tidningarnas sätt att framställa islam och muslimer kan också handla om 

bristande kunskaper. Håkan Hvitfelt menar att islam är en religion som majoriteten av svenskarna 

knappast har några direkta erfarenheter av, inte på ett personligt plan103. Det kan också handla om 

identitetsskapande som avgörs av hur motpartens inställning är. Ylva Brune menar att vår identitet blir 

synlig först när den avgränsas i förhållande till något annat, som är skilt från oss104. 

   I vår undersökning har vi sett att det förekommer olika diskurser om islam och muslimer i svensk 

dags- och kvällspress. Dessa diskurser har bestått av två huvudsakliga diskurser, den öppna och den 

slutna attityden som representerar olika sätt att se på verkligheten. 

   Vi menar att vår undersökning visar att de slutna och de öppna attityderna ligger i en diskursiv kamp 

om hegemoni. Vår studie visar också att det är den slutna synen som har den hegemoniska makten 

över att konstruera och även definiera verkligheten om islam och muslimer. 

   Att diskurser som är konstruerade och konstruerande, skapar människornas verklighet har vi redan 

nämnt. Med det menar vi att föreställningar som finns om islam och muslimer kan vara en produkt av 

massmediernas försök att konstruera människornas attityder. Mats Börjesson105skriver i sin bok att 

alla diskurser inte har samma legitimitet eller samma makt. Ernesto Laclau och Chantal Mouffe lyfter 

fram att olika diskurser, som representerar olika sätt att se på och definiera verkligheten och därmed 

står i konflikt med varandra, ingår i en diskursiv kamp om hegemoni, som i sin tur påverkar och 

formar diskurserna. Hegemoniska diskurser är således sådana som vid ett visst tillfälle har en 

privilegierad position i att definiera verkligheten106. Laclau och Mouffe är främst intresserade av 

sociala rörelsers politiska diskurser, men flera forskare har pekat på den hegemoniska makt som 

diskurser får i vardagen. Dessa sitter så djupt rotade att de just framstår som naturliga, men samtidigt 

utesluter och marginaliserar andra sätt att se på världen. 

   Vi ska nu genom att ge ett exempel ur den diskursiva praktik redogöra hur tidningarna, genom att 

använda sin makt, skapar förutsättningar för common sense situation. Exemplet nedan hämtar vi ur det 

verkliga livet i Turkiet. 

                                                 
103Håkan Hvitfelt. (1998). ”Den muslimska faran. Om mediebilden av islam.” I ( red). Ylva Brune. Mörk magi i 
vita medier, s. 72 
104Ylva Brune, Tårögda flickor och kusliga män, i Mörk magi i vita medier,  (2004), s. 30 
105Mats Börjesson och Eva Palmblad, (red), Diskursanalys i praktiken, (2007), s. 71 
106Laclau Ernesto & Mouffe Chantal, Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics 
(London 1984), I Mats Börjesson och Eva Palmblad, (red), Diskursanalys i praktiken, (2007), s. 71 
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   Innan militären tog över makten i Turkiet på 80-talet hade det gjorts förberedelser där massmedia 

spelade största rollen. Kuppen föregicks av en massiv nyhetsbombardering av osanna historier. En 

skräck propaganda spreds ut bland medborgarna och påstods att kommunister höll på att ta över landet 

och att republiken Turkiets existens var i fara. 

De hade förstås förvrängt sanningen om verkligheten och skapat förutsättningar för en militärkupp. Att 

skapa förutsättningar innebar i det här fallet att legitimera kuppen och även lansera det som något 

oundvikligt och räddande. När militärkuppen kom mötte det inget motstånd, alla demokratins 

försvarare hade försvunnit. 

   Massmedial hegemoni hade tagit över kontrollen över medborgarnas tankesätt och skapat ett 

common sense situation. Detta bevisades senare genom ett experiment där ett antal 

experimentdeltagare klädde ut sig till amerikansk officierare. Experimenten ägde rum på 90-talet 

någonstans i Istanbul där trots sin kosmopolitiska karaktär landets mest intellektuella människor bor 

på grund av de många universiteten och högskolor. Levnadsstandarden är också högre i Istanbul än i 

övrigt landet. Experimentet gick ut på att stoppa förbigående och fråga efter id handlingar. Bland de 

utsatta var det inte en enda som gjorde motstånd och ingen frågade efter varifrån officierarna kom och 

varför de skulle visa sina id handlingar. Makthavarna hade tack vare sin trogna massmedia skapat 

”lydiga” medborgare. 

 

6.1 Reflektioner 
   Sammanfattningsvis menar vi att det resultat som vi fått fram efter vår undersökning visar att det 

förekommer slutna attityder i hög utsträckning. Dessutom går det att se ett mönster mellan vår tidigare 

forskning, våra teorier och vårt resultat. Tendensen till att skapa en vi och dem relation till islam och 

muslimer går att se i tidigare forskning. Redan vid 1100-talet framställdes islam som ett hot mot de 

kristna i väst. Detta synsätt har via olika metoder, som t ex skolböcker i religion, tidskrifter, fortsatt att 

prägla synen på islam och muslimer genom åren. Under kolonialismen gjordes en uppdelning mellan 

”vi” och ”de andra”. Samtidigt uppdelningen som vi och de uppstod, tillskrevs ”de andra” egenskaper 

som skiljde sig från ”vi”. När ”vi” stod för kunskap och rationalitet stod ”de andra” för något som 

underlägsen västvärlden – barbarisk, irrationell, primitiv, sexistisk. Vi menar att vår undersökning, allt 

från tidigare forskning till teorier och resultat, visar att den nuvarande inställningen gentemot islam 

och muslimer verkar vara en konsekvens av tidigare attityder. Precis som tidigare forskningar påvisat 

visar vår undersökning att de flesta tidningar har en negativ bild av islam och gör sina rubriceringar 

därefter. 

   De senaste årens händelser, som t ex 11 september attackerna, Afghanistan kriget, kriget i Irak och 

Muhammed karikatyrerna gjorde att islam hamnade i fokus. Men det innebar också en enorm marknad 

för alla dessa tidningar som lätt kunde fylla sina ledarsidor som många gånger innehöll stereotyper 
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som representerade hela den muslimska världen. Det har inte på något sätt förbättrat synen på islam 

och muslimer hos den allmänna opinionen. 

   Det ligger en fara i att skapa en motpol mellan muslimer och de övriga samhällets medborgare då det 

bor en massa människor med muslimska tro i Sverige. Konsekvenserna av dessa tidningars inställning 

kan leda bland annat till en ökning av diskriminering, uteslutning och ökad rasism. Att göra en 

generalisering och dra alla över en kam gick att genomskåda i de flesta ledare som ingick i vår 

undersökning detta gällde alla våra teorier utom den öppna. 

   Vår studie visar även likheter med våra tidigare forskningar som exempelviss den Maria Ghersetti & 

Anna Levin har gjort om rapporteringen av terrorattackerna i USA den 11 september 2001. 

Informationen där är schabloniserad och förenklad men också att muslimska länder buntas ihop och 

polariseras mot västvärlden. 

 

6.2 Förslag på vidare forskning 
Då islam är mångsidig vore det intressant att göra en studie om vilka som kommer till uttryck i media 

och i så fall varför. Detta säger vi eftersom vi under vår studie märkte att de som kommit till uttryck 

många gånger saknar de nödvändiga kunskaperna om islam. Exempelvis saknas det källhänvisning om 

det som påstås vara islamiskt. 
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