
Örebro Universitet
Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

Morgonpressens muslimer
- En kvantitativ innehållsanalys av hur muslimer framställs i 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet

       
       C-uppsats 2013-01-16
       Medie- och kommunikationsvetenskap inr. PR
       Handledare: Peter Berglez
       Uppsatsförfattare: Emilia Eriksson & Filip Skog



Abstract

Denna uppsats behandlar hur muslimer framställs i två svenska morgontidningar, nämligen Dagens 

Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD). Metoden som använts i studien är en kvantitativ 

innehållsanalys, vilken har utförts på sammanlagt 78 artiklar, 39 från respektive tidning, en artikel 

från varje vecka under nio månader år 2012. Syftet har varit att se hur muslimer framställs i svensk 

morgonpress under ”en vanlig dag”, alltså en dag där det inte inträffat någon extrem händelse som 

kan förknippas med muslimer. 

Teorierna som använts i studien är Orientalism, Nyhetsvärdering och medielogik, Stereotyper i 

media, Naturlig inkludering samt diskriminering med ord. Dessa ligger till grund för uppsatsens 

resultat.

Resultatet av studien bekräftar tidigare studiers resultat, nämligen att muslimer framställs på ett sätt 

som inte är fördelaktigt. När DN och SvD rapporterar om muslimer används överlag en neutral 

framställning, men ämnena som tas upp har ofta sin grund i konflikter. När tidningarna rapporterar 

om muslimska individer har man också en neutral framställning men när man rapporterar om en 

muslimsk organiserad grupp framställs de som farliga. Detta leder till att rapporteringen om 

muslimer ger en bild av att personer med muslimsk härkomst är konfliktinriktade. Vilket alltså vi 

menar leder till en negativ framställning av muslimer. 

Nyckelord: Muslim, morgonpress, kvantitativ innehållsanalys, Sverige, framställning.
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1. Inledning

Nyhetsjournalistiken är för många människor den viktigaste källan av information om vad som 

inträffar i omvärlden. Det leder till att den kan ha stor makt över våra tankar och uppfattningar om 

verkligheten.1 Media och press styrs av den struktur, organisation och kultur de befinner sig inom 

vilket gör att det går att fastställa vilka uttryck som är accepterade i den samhälleliga debatten 

genom att analysera mediala texter.2 Vi ämnar undersöka hur muslimer framställs i svensk 

nyhetspress. Närmare bestämt i Sveriges två största rikstäckande morgontidningar; Dagens Nyheter 

(DN) samt Svenska Dagbladet (SvD). Ämnet är valt efter vårt eget kunskapsintresse då vi har en 

uppfattning om att det finns mycket fördomar mot muslimer i vår omgivning och då vi misstänker 

att detta bland annat kan ha påverkats av hur tidningar framställer muslimer och religionen islam.

Även om det fanns en propagandistisk koppling mellan muslimer och terrorism innan så fick många 

upp ögonen för denna koppling i och med terrorattentaten i USA 11/9 2001. Medierna fylldes av 

bilder på skäggiga män med turban och brinnande byggnader i bakgrunden vilket förmedlar en 

känsla av att muslimer och våld hör ihop. Även mediernas rapportering om påföljderna av 

Muhammedkarikatyrerna i Jyllands-Posten 2005 och Youtube-filmen som utlöste en attack mot 

amerikanska ambassaden i Libyen 2012 är exempel på när muslimer representerats negativt i 

media. Vi upplever att den mesta delen av medias rapportering om muslimer kretsar kring krig och 

konflikt och vi tror att det är den bilden även många andra människor bär med sig. Det är en mycket 

liten del av världens muslimer som står bakom dessa extrema och våldsamma händelser men trots 

detta blir många vanliga människor bemötta med en viss misstänksamhet. Detta är en indirekt 

diskriminering som försiggår konstant i vårt samhälle.

Vi har en hypotes om att den negativa bilden av muslimer som förmedlas i svensk nyhetspress i 

samband med extrema händelser där muslimer misstänkliggjorts påverkar den vardagliga 

rapporteringen. I och med att det skrivs mycket i samband med negativa händelser menar vi att det 

inte är konstigt om bilden av muslimer och islam blir negativ. Vi vill undersöka om denna negativa 

bild hänger med in i den vardagliga rapporteringen då det inte hänt något speciellt i vår närhet som 

drar fokus till muslimer.
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Vi vill genom en kvantitativ innehållsanalys undersöka vad svensk nyhetspress förmedlar för bild 

av muslimer ”en vanlig dag”. För oss innebär detta dagar då det inte inträffat en extrem händelse 

som tar över medieagendan.

1.1 Bakgrund
Sverige har ingen officiell statistik över religiös anslutning men det har beräknats att det finns 400 

000 - 450 000 personer med muslimsk bakgrund i Sverige. Den svenska imigrationspolicyn har ett 

inslag av ”över-hela-sverige-strategi” som innebär att man placerar ut människor över hela landet 

vilket lett till att det finns muslimer i nästan alla svenska städer. Men trots det bor de flesta 

muslimerna i Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö.3

Den största gruppen muslimer är från mellanöstern, särskilt Irak och Iran. Den näst största 

muslimska gruppen består av invandrare eller flyktingar från forna Jugoslavien. Det finns också en 

betydande grupp Somalier. Mindre muslimska folkgrupper inkluderar Marockaner, Turkar, 

Afghaner, Kurder, Libaneser och människor från Bangladesh.4

Enligt Ömür Orhun finns det vissa problemområden för Sveriges muslimer. Han tar i sin rapport 

bland annat upp Sverigedemokraterna och deras politiska framgång. Han påpekar att trots deras 

försök att åtskilja sig från alla former av totalitarism och rasism, förespråkar de en väldigt strikt 

assimileringspolitik för invandrare, särskilt muslimer. Det har till exempel föreslagits att moskéer 

ska förbjudas, kvinnor ska inte få bära slöja på allmän plats samt att skolor ska sluta servera 

specialmat.5

Orhun tar upp flera problemområden. Bland annat det ökade antalet hatbrott som är riktade mot 

muslimer i Sverige. Till exempel utsattes moskén i Malmö för flera mordbränder under 2008. 

Muslimer känner också av en indirekt och institutionaliserad diskriminering inom områden som 

bostad, utbildning och anställning. Arbetssökande som har islamiska namn blir oftare avvisade av 

arbetsgivare trots att de har samma kvalifikationer som infödda svenskar. Bara 39 % av Sveriges 

invandrare hade år 2008 jobb som motsvarade deras utbildning medan motsvarande siffra för 

svenskfödda var 85 %. Vissa hävdar också att muslimer som odlar skägg, bär slöja, eller lägger tid 

2

3 Orhun, Ömür (2009) Report to the chairman-in-office of the OSCE on the country visit to Sweden. 23-24 October 2008.

4 Orhun (2009) 

5 Orhun (2009)



på att be möter märkbara svårigheter på arbetsmarknaden som andra invandrargrupper inte gör. 

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering har sagt att 30-40 % av de klagomål de får in gäller 

diskriminering av muslimer och/eller människor med en bakgrund i mellanöstern.6

Institutet för samhälle, opinion och medier publicerar varje år en rapport. Enligt denna SOM-

rapport 2012 är 50 % av Sveriges befolkning negativt inställd till religionen islam. Man kan dock se 

en långtidstrend av ökad acceptans gentemot islam sedan 1990 då andelen med negativ inställning 

var 65 %. Från 1990 till 2005 minskade andelen negativt inställda med 12 procentenheter, alltså till 

53 %. Trenden mot ökad acceptans har fortsatt fram till 2011, om än lite långsammare. Ytterligare 

en intressant aspekt är att islam är den enda världsreligionen som svenskar blir mer positivt inställd 

till. Andelen negativt inställda har ökat i alla övriga religioner som ingår i SOM-undersökningen, 

dessa är Kristendom, Judendom, Hinduism, Buddism och trosuppfattningen ateism. Trots denna 

ökning i andel positivt inställda gentemot islam är religionen fortfarande den som flest människor är 

negativt inställda mot.7 Det beräknade antalet muslimer i Sverige gör islam till den andra största 

religionen efter kristendomen. Men trots detta och tecken på att människor blir mer positivt 

inställda finns det många som har en snedvriden bild av islam och dess anhängare. 

Enligt den tidigare forskning vi tagit del av representeras muslimer och islam överlag på ett negativt  

sätt i nyhetsmedia och journalister tenderar att använda sig av personifiering, tillspetsning, 

förenkling och stereotypisering vid konstruktionen av nyheter för att skapa uppmärksamhet hos 

läsarna.8 Mediernas stereotypisering bidrar till att skapa en klyfta mellan invandrare och människor 

födda i Sverige och genom sitt sätt att skriva bidrar medierna till segregering. Detta genom att de 

förmedlar information som leder till en allmän uppfattning i samhället. Det kan till exempel vara en 

uppfattning om hur en viss grupp, som invandrare, är och beter sig.9 Många muslimer delar 

uppfattningen om att de blir missrepresenterade i media. De menar att det presenteras en skev bild 

av muslimer i media genom att de representeras på ett ofördelaktigt eller rent felaktigt sätt. Bland 

annat genom att de ofta förknippas med konflikter i medierapporteringen.10
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7 Weibull, Lennart (2012) Världsreligioner i Sverige i Bergström, Annika, Oscarsson, Henrik, Weibull, Lennart (red.) I framtidens 
skugga, SOM-rapport 56, Göteborgs universitet

8 Strömbäck, Jesper (2009) Makt, medier och samhälle. Stockholm: SNS förlag. s. 172ff

9 Brune, Ylva (2005) Nyheter om drömlandet, dess invånare och invandrare, i Orientalism på svenska, Moa Matthis (red.) 
Stockholm: Ordfront. s.98

10 Ouis, Pernilla & Roald, Anne Sofie (2003) Muslim i Sverige. Smedjebacken: Wahlström & Widstrand.  s. 98



Massmedierna har en stark roll i samhället och sätter agendan för vad vi diskuterar med varandra. 

Att tidningar påverkar sin omgivning är något som får stöd av många forskare, bland annat av 

Michael Hoey som menar att ett ord aldrig står helt fritt från kontexten det framförs i. Kunskapen vi 

har om ett ord inkluderar i vilka sammanhang vi har läst eller hört det förut. Att vissa ord ofta 

kopplas till varandra leder till att vi, även när dessa ord står självständigt, kopplar ihop dem i vårt 

undermedvetna.11 Forskaren Paul Baker förstärker detta resonemang genom att exemplifiera att om 

en människas primära nyhetskälla ofta skriver om muslimer och terrorism i samma artikel, är det 

inte konstigt att anta att dessa två begrepp blir förknippade med varandra i människors 

medvetande.12

Även Lennart Weibull menar att en av anledningarna till den negativa inställningen till islam kan 

vara att islam ofta förknippas med terrorism.13

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur muslimer framställs i svensk nyhetspress ”en vanlig 

dag”. Alltså under en period då det inte skett någon extrem händelse i vår närhet där muslimer 

misstänkliggjorts och som kan tänkas ta över medieagendan.

För att uppfylla syftet utgår vi från följande frågeställningar: 

- I vilka sammanhang skriver tidningar om muslimer? 

- Vilken framställning är vanligast i artiklarna? Positiv, negativ eller neutral? 

- Vilken form av diskriminering förekommer i artiklarna, om det förekommer?

- Hur mycket av rapporteringen handlar om muslimer i Sverige respektive andra länder?

1.3 Problematiken med begreppet muslim
Vi inser att det kan finnas en paradox i hur vi använder ordet muslim i denna uppsats när vi 

kritiserar sättet man i media buntar ihop muslimer till ett folk med gemensam kultur och 

värderingar. Detta är dock något vi inte kommer runt. Eftersom artiklarna inte särskiljer mellan 

exempelvis olika inriktningar inom islam när de nämner muslimer kan inte heller vi göra det när vi 

analyserar tidningarna. Vi vill påpeka att vi är medvetna om att vi täcker många nationaliteter, 

4

11 Hoey, Michael (2005) Lexical Priming: A New Theory of Words and Language, London: Routledge. Citerad i Baker, Paul (2010) 
Representations of Islam in British broadscheet and tabloid newspapers 1999-2005, Journal of Language and Politics 9:2 s. 310-338

12 Baker, Paul (2010) Representations of Islam in British broadscheet and tabloid newspapers 1999- 2005, Journal of Language and 
Politics 9:2 s. 310-338

13 Weibull (2012) i Bergström, Oscarsson & Weibull (red.)



kulturer, olika inriktningar och grad av religiositet i ordet muslim. Vi vill dock undersöka vad 

tidningarna förmedlar för bild av människor med muslimsk tillhörighet, oavsett nationalitet och så 

vidare.

1.4 Disposition
Upplägget för uppsatsen ser ut som följer:

• Tidigare forskning - i detta avsnitt presenteras tidigare studier genomförda inom vårt område samt 

dess resultat.

• Teoretiska utgångspunkter - avsnittet presenterar de teorier studien tar utgångspunkt i. Dessa är 

orientalism, nyhetsvärdering, stereotyper i media, naturlig inkludering samt diskriminering. Det 

förs också en jämförande diskussion kring dessa teorier.

• Metod - i uppsatsen används kvantitativ innehållsanalys som metod. I detta avsnitt beskrivs 

metoden samt hur den tillämpas i studien. Här förs också en diskussion kring studiens validitet 

och reliabilitet.

• Material - avsnittet redovisar för vilket analysmaterial som använts samt hur det avgränsats.

• Resultatredovisning - avsnittet presenterar analysresultaten i form av diagram och text.

• Diskussion och slutsatser - i detta avsnitt diskuteras resultaten i förhållande till varandra, tidigare 

forskning och teorier. Resultaten sammanfattas genom slutsatser. Det ges också förslag till vidare 

forskning.

2. Tidigare forskning

Vår litteraturgenomgång visar att många tidigare studier om muslimer och islam i media är 

kopplade till en extrem händelse förknippad med muslimer. De metoder som använts mest frekvent 

i denna forskning är innehållsanalys samt diskursanalys, ibland i kombination. Forskningen söker 

utreda hur muslimer och islam framställs i massmedia, främst nyhetspress, och ofta som en 

jämförelse med hur ämnet behandlades innan terrorattackerna i USA den 11 september 2001 och 

hur det fortsättningsvis har behandlats, vilket till exempel Paul Baker har gjort. Merparten av 

forskningen kommer fram till att sättet pressen framställer muslimer på försämrar muslimers status i 

västvärlden. Forskarna Kanso, Nelson och Trevino bemöter i sin studie mediefördomar mot 

muslimer i tre stora amerikanska morgontidningar. Genom innehållsanalys av tidningarnas 

söndagsbilagor kommer de fram till att rapporteringen om muslimer var till största delen negativ 

redan innan attackerna i USA år 2001 och att rapporteringen efter attacken är fortsatt negativ mot 

muslimer men delen neutrala artiklar har ökat. De använde fler ofördelaktiga ord för att beskriva 
5



muslimer än fördelaktiga, de vanligaste orden märkte muslimer som terrorister, extremister, 

fundamentalister, radikala och fanatiska.14

Forskaren Ylva Brune skriver om hur morgontidningar rapporterar om invandring i Sverige. Det är 

myndigheter och experter som definierar vad frågor och problem består i och hur de ska lösas. 

Invandring som inte är initierad av svenska myndigheter beskrivs som ett konfliktladdat tema i 

medierna och människor benämns som muslimer eller invandrare i största allmänhet. När det 

däremot handlar om flyktinginvandring som är initierad av svenska myndigheter, när människor 

söker skydd i Sverige, skrivs det mer konkret om vilka de är och vilka länder människorna kommer 

ifrån.15

Forskarna Lars Nord och Jesper Strömbäck har studerat hur Sveriges största morgontidningar, 

kvällstidningar samt nyhetsprogram beskrev terrorattentaten i USA, USA:s attacker mot 

Afghanistan respektive kriget i Irak. Studien utfördes med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys då 

de undersökte kvaliteten på nyhetsrapporteringen genom variabler som användning av källor, 

förekomst av spekulationer, förekomst av stereotypa beskrivningar och om rapporteringen var anti-

amerikansk eller anti-muslimsk. Författarna kom fram till att journalister stereotypiserade muslimer 

som mest under terrorattentaten i USA men att det såg bättre ut under de andra två tillfällena. När 

det gällde huruvida rapporteringen var anti-amerikansk eller anti-muslimsk var framställningen 

överlag neutral och varken för USA eller emot muslimer. Författarna konstaterar dock att 

journalister tenderar att simplifiera, personifiera, konkretisera och att de ofta blandar fakta och 

spekulationer, vilket inte anses vara bra journalistik. De ser också tendenser till att muslimer buntas 

ihop till ett folk med gemensam kultur och värderingar.16 Genom en kritisk diskursanalys kommer 

forskaren Syed Abdul Siraj fram till att sättet media i väst rapporterar på skapar en förenklad 

föreställning om att alla muslimer tänker och tycker likadant. En bidragande orsak till detta problem 

är enligt Siraj för dålig kunskap hos journalister vilket leder till att bilden av muslimer tenderar att 

vara skev i nyhetsmedia. Siraj har undersökt vad förtroendevalda personer i samhället säger om 

muslimer. Han kommer fram till att många förtroendevalda i väst uttalar sig negativt om muslimer i 

media. Eftersom journalisterna är dåligt insatta i ämnet muslimer och religionen islam tar de dessa 

6

14 Kanso, M. Ali, Nelson, Richard Alan, Trevino, Melina (2010) Islam through editorial lenses: How American elite newspapers 
portrayed Muslims before and after September 11, 2001, Journal of Arab & Muslim Media Research, 3:1-2 s. 3-17

15 Brune, Ylva (2000) Stereotyper i förvandling. Svensk nyhetsjournalistik om invandrare och flyktingar, Utrikesdepartementet, 
Enheten för Mellanöstern och Nordafrika, MENA-projektet s.8

16 Nord, W. Lars & Strömbäck, Jesper (2005) Reporting more, informing less: A comparison of the Swedish media coverage of 
September 11 and the wars in Afghanistan and Iraq, Journalism, 7:85 s. 85-110



personers ord som sanning. Konsekvensen blir att de förenklar, stereotypiserar, skapar sensationella 

nyheter och personifierar. För att lösa problemet med att muslimer framställs i dålig dager i media 

hävdar Siraj att fler högt uppsatta muslimer måste ta för sig mer i samhället och arbeta för att 

komma till tals i media.17 

Förutom dålig kunskap hos journalister bidrar även det höga tempot i nyhetsproduktionen till den 

förenklade bilden av muslimer och islam. Ylva Brune menar att man för att kunna förstå varför 

nyhetstexter om muslimer och islam ser ut som de gör måste man också förstå att nyheter 

produceras snabbt och rutinmässigt och ska kunna konsumeras ännu snabbare. Det höga tempot 

kräver att välkända stereotyper, tankemönster och symboler används.18 Även Jesper Strömbäck tar 

upp att medierna använder stereotyper för att vi snabbare ska kunna ta till oss ny information och 

känna igen oss i texten vilket leder till en form av identifikation. Om vi som läsare känner igen 

något tar vi det lättare till oss.19

Paul Baker har gjort en kvantitativ innehållsanalys på brittisk morgon- och kvällspress åren före och 

efter terrorattentaten i USA. Han kommer fram till att tidningarna ofta förknippar muslimer och 

islam med våld, krig, terror och skev kvinnosyn. I tidningarna förekommer även ordet terrorist 

frekvent i samband med orden muslim eller islam. En skillnad mellan de olika typerna av tidningar 

är att kvällspressen kopplar muslimska individer till terrorism i större utsträckning än 

morgonpressen som skriver om terrorism i relation till religionen islam. Genom detta skapar 

tidningarna en negativ bild av muslimer samt en skev bild av begreppet terrorist, som förekommer i 

de flesta religioner världen över.20 Konsekvensen av detta blir, menar forskarna Maria Ghersetti och 

Anna Levin, att vi i väst endast förknippar terror med muslimer och muslimer med terror,21 trots att 

det är en väldigt liten del extremistiska muslimer som bedriver någon form av aktivitet som kan 

benämnas som terror. När vi hör orden terror och terrorattack förknippar vi dem med muslimer. 

Forskarna Pernilla Ouis och Anne Sofie Roald håller med Ghersetti och Levin, men hävdar även att 

det i vissa fall till och med gått så långt att människor hävdar att Koranen uppmanar till 
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18 Brune (2000) s.19

19 Johansson, Bengt (2004) Journalistikens nyhetsvärderingar, i Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.) Medierna och demokratin, 
Lund: Studentlitteratur. s.230

20 Baker, Paul (2010) Representations of Islam in British broadscheet and tabloid newspapers 1999- 2005, Journal of Language and 
Politics 9:2 s. 310-338

21 Ghersetti, Marina & Levin, Anna (2002) Muslimer och islam i svenska nyhetsmedier. Om rapporteringen av terrorattackerna i 
USA den 11 september 2001, Integrationsverkets skriftserie III, Elanders Novum



terrorhandlingar.22 Problemet med detta är att det återigen sker en förenkling. Forskaren Christer 

Hedin håller med om att det finns visst fog för att Koranen tenderar att uppmana till att man ska 

kämpa för sina rättigheter och arabiska språket är ett komplext språk vilket innebär att många ord i 

sig kan tolkas på olika sätt. Det är detta som gör det möjligt att överhuvudtaget kunna kritisera 

Koranen för att den uppmanar till terrorhandlingar. Hedin menar att ordet jihad och Koranen ofta 

tolkas på ett felaktigt sätt och att jihad felaktigt stämplats med betydelsen heligt krig. Vilket det inte 

nödvändigtvis måste betyda. Detta har genom historien lett till problem för hur muslimer blir 

tolkade och bemötta i Västvärlden.23

Vidare menar Oius och Roald att medias rapportering får konsekvenser, eftersom att Sverige redan 

är ett sekulariserat samhälle där invandrare många gånger bor i särskilda stadsdelar. Detta leder till 

att kunskapen om muslimer i det svenska samhället är mycket liten och vi baserar vår bild av 

muslimer på de rykten vi hör från andra människor. Rykten tenderar oftast att vara negativa, vilket 

leder till att vår bild av muslimer blir negativ. Ytterligare en konsekvens blir att vi ser muslimer som 

en grupp, trots att de kommer från helt olika länder, har olika kultur och olika utbildning. Dessutom 

gör dessa individer egna tolkningar av sin religion. För varje person finns en tolkning av islam. 

Detta glömmer vi ofta bort och ser endast islam som den gemensamma nämnaren och därför roten 

till de problem som uppstår med muslimer i Sverige.24

Vi kan konstatera att de flesta studier vi presenterat ovan är utförda på morgonpress och vissa är 

utförda på morgonpress tillsammans med andra medier. När de sökt material har de sökt på 

allmänna termer som är typiska för muslimer, som koranen, allah, burka, muslim och så vidare. 

Detta gör att våra resultat kan jämföras med de tidigare studierna. Sammanfattningsvis kommer den 

forskning vi tagit del av fram till att muslimer och islam representeras på ett negativt sätt i 

nyhetsmedia. Vi anser dock att detta inte är särskilt förvånande då journalister ofta jobbar för att 

skapa uppseendeväckande nyheter och därför oftast skriver om muslimer då det inträffar radikala 

händelser. Ju större det geografiska avståndet är desto mindre blir intresset och konsekvensen blir 

då att händelsen måste vara allvarligare för att få uppmärksamhet hos svenska läsare. Dessutom är 

många av undersökningarna gjorda i samband med en specifik terrorattack och de kommer fram till 

att rapporteringen om muslimer och islam är negativ. Eftersom den tidigare forskningen många 
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gånger är kopplad till extrema händelser eller valt att göra någon typ av jämförelse vill vi undersöka 

hur det ser ut i svensk nyhetspress under en period då det inte inträffat en extrem händelse som kan 

tänkas ta över medieagendan. Även om det finns tidigare studier som liknar vår menar vi att det 

fortfarande är relevant att genomföra vår undersökning då den är mer uppdaterad och ger en bild av 

dagens nyhetspress.

3. Teoretiska utgångspunkter

3.1 Orientalism
Edward W. Said benämns som skaparen av orientalismen. Författaren definierar ordet dels i 

akademiska termer och dels i allmänna termer. Den akademiska innebär att den som undervisar, 

skriver eller forskar kring Orienten (norra Afrika samt mellanöstern) kallas orientalist och 

verksamheten personen bedriver kallas för orientalism. Den mer allmänna termen beskriver istället 

orientalismen som ett perspektiv där ”västerlandet” (västra Europa och numera även USA) förhåller 

sig på ett sätt och Orienten på ett annorlunda, ofta motsatt sätt.25 Genom detta har det skapats en 

skillnad mellan oss i västvärlden och de andra i öst, ett Vi och Dem. Said menar att de stora 

kolonialländerna under artonhundratalet, Frankrike och Storbritanniens, intresse för länder i norra 

Afrika och i mellanöstern alltid handlade om att stärka ländernas makt som kolonier. Detta har i sin 

tur färgat västra Europas bild av orienten. Vilket har lett till att vår bild av orienten är vriden och 

starkt präglad av västerländska forskare. Det var dessa forskare som hade makten i öst och det var 

deras kunskap och bild av detta samhälle som fördes tillbaka till väst.26

Orientalismen är även en politisk norm som kolonialländerna använde emot Orienten eftersom att 

denna del av världen var ett svagare samhälle än västerlandet. Västerlänningar ser alltid Orientens 

olikhet med västerlandet som en svaghet, som utnyttjas för att förminska denna del av världen och 

dess folk.27 Religionen Islam och dess utövare muslimer har alltså genom historien alltid varit 

förtryckta av rikare och mäktigare länder från väst och detta har satt sin prägel på båda sidor. Från 

och med Andra Världskrigets slut är det USA som styr bilden av Orienten, eftersom att USA klassas 

som en stormakt efter kriget. Efter kriget sågs inte längre judar som fientliga, de var nu ett folkslag 

som behövde hjälp. Istället vände USA sina blickar till mellanöstern och mot araber. Detta fick till 

följd att karikatyrer av judar istället blev karikatyrer av araber, bilderna såg likadana ut men det 
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spelade ingen roll. Araberna framställdes som ondskefulla, det var de som lade beslag på all olja, 

vilket ledde till bensinbrist i USA.28 

Said tar upp en text skriven av Balfour och Cromer där de lägger fram en teori om att det finns 

västerlänningar och så finns det orientaler. Västerlänningarna är de dominerande och orientalerna 

måste kontrolleras. Denna kontroll sker genom att man ockuperar länder, kontrollerar dessa länders 

interna angelägenheter och deras blod och tillgångar måsta kontrolleras av någon västerländsk 

stormakt.29 Boken Orientalism är alltså en maktanalys som utgår från att föreställningarna om 

Orienten tjänar ett konkret syfte; politisk och ekonomisk makt över en region rik på råvaror och 

miljontals människor. Synen på Orienten som ett område som behöver västerlandets hjälp för att 

utvecklas har gjort att Orienten utgjort en karriär för västerlänningar. Den har krävt västerlänningars 

aktiva inblandning i form av politiker, akademiker, militärer, entreprenörer, tjänstemän, journalister 

och så vidare. Said konstaterar att Orienten är en del av Europas materiella civilisation och kultur.30 

3.2 Nyhetsvärdering och medielogik
Nyhetsjournalistiken utgör den viktigaste källan till information om vad som sker i världen vilket 

gör att den kan ha stor makt över våra tankar och uppfattningar om verkligheten. Det är därför 

viktigt att vara medveten om att nyhetsjournalistiken inte fungerar som en neutral spegel av 

verkligheten utan nyheterna bör ses som sociala konstruktioner av den. Nyheterna har en bild av 

verkligheten, även om nyhetsjournalistiken skulle ha alla rätta fakta är mediernas format begränsade 

medan verkligheten är obegränsad. Journalistik handlar om att välja och välja bort, vilket innebär 

att mediernas bild av verkligheten alltid är ofullständig.31

När det gäller nyhetsvärdering kan man säga att det på en övergripande nivå handlar om huruvida 

ett ämne är intressant eller viktigt. Jesper Strömbäck refererar i sin bok Makt, medier och samhälle 

till Bengt Johansson som beskriver detta som två typer av styrfält. Intresse som styrfält innebär att 

medierna skapar nyheter som de tror att publiken är intresserad av vilket handlar om att erbjuda ett 

utbud som kan leva upp till publikens efterfrågan. Vikt som styrfält betyder att medierna väljer att 

göra nyheter av det som de anser vara allmännyttigt. Det som är viktigt att publiken känner till. 

Dessa två huvudfaktorer hänger ihop med andra faktorer på en lägre nivå exempelvis geografisk, 
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social och tidsmässig närhet, hur samhällseliter agerar, graden av överraskning och graden av 

sensation. När nyheter värderas handlar det inte bara om den potentiella nyhetens objektiva 

egenskaper utan även huruvida den passar mediets format. En teori som beskriver detta är teorin om 

medielogik enligt vilken ett mediums innehåll ytterst beror på vilket medieinnehåll som passar 

mediumets format, dess organisation, interna arbetsvillkor, normer och behov av uppmärksamhet.32

Enligt teorin om medielogiken har medierna utvecklat olika berättartekniker för att kunna hantera 

en situation i ett överskott av information och ett underskott av uppmärksamhet. Till dessa 

berättartekniker hör tillspetsning, förenkling, polarisering, konkretion, intensifiering, personifiering 

och stereotypisering. Ju mer en nyhet kan formas med hjälp av dessa tekniker desto större är 

sannolikheten att den kommer publiceras i slutändan. Teorin om medielogiken handlar egentligen 

inte om nyhetsvärdering och nyhetsurval men den har enligt Jesper Strömbäck många likheter med 

andra teorier om hur nyheter värderas och väljs ut. Den understryker det faktum att nyhetsvärdering 

och nyhetsurval inte handlar om de potentiella nyheternas objektiva egenskaper, utan om hur 

nyheten kan omformas för att möta mediernas behov av att reducera information och skapa 

uppmärksamhet hos läsarna. Ur detta perspektiv kan man se tre centrala faktorer för journalistikens 

nyhetsvärdering och urval; vikt, intresse och mediernas egna format och behov.33

3.3 Stereotyper i media
Ylva Brune förklarar hur journalistiken skapat och skapar motsatsparet invandrare/svensk. Hon 

menar att nyhetsjournalistik är en motsägelsefull budbärare och krönikör. Dels har den 

sanningsanspråk, syftet är att berätta om det viktigaste som har hänt den senaste tiden. Men 

journalistiken infogar dessa händelser i lättförståeliga historier och de fasta format som 

nyhetsmedia erbjuder. Problem uppstår när dessa historier uppfattas som en neutral avspegling av 

verkligheten och blir till ”vår” egen kunskap. Detta tycks ha hänt i förhållande till de som ses som 

invandrare i Sverige. Oavsett vad man har för egen erfarenhet finns en utbredd kunskap om hur 

invandrare är. Man vet en hel del om ”invandrarkillen” eller ”invandrarförorten”, det handlar om 

fixa bilder i människors huvuden - stereotyper.34
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När begreppet ”invandrare” introduceras på 70-talet tycks det välvilligt i jämförelse med tidigare 

benämningar på människor som är födda utanför landets gränser. Men samtidigt laddas det med 

problematik från början, invandrare undersöks, räknas och åtgärdas och invandrarexperter uttalar 

sig om invandrarproblem. Brune skriver: ”Medieinvandraren föds i korsningen mellan 

nyhetsjournalistikens rutiner, myndigheternas diskurser och föreställningar om Främlingen”.35

Så småningom framstår praktiska rubrikord som benämningar på verkliga fenomen, till exempel 

invandrarkvinna, invandrartät, invandrarproblem. Att sortera och benämna verkligheten på det sättet 

innebär att journalistiken bidrar till ett segregerat samhälle. Nyhetsarbete består till stor del av att 

översätta myndighetsdiskurser och statistiskt material till texter där allmänheten kan möta en 

abstrakt problematik i konkret form. Även denna vanliga nyhetsteknik bidrar till konstruktionen av 

”invandrare” som ett problematisk kollektiv. Bland annat genom att statistiska skillnader mellan 

kategorierna ”svenskar” och ”invandrare” översätts till egenskaper eller brister hos invandrare och 

strukturella samhällsproblem blir till svårigheter som invandrare har. På det här sättet skapas ”den 

typiska invandrarkvinnan” i dagstidningarna 1975. De porträtteras på vissa sätt vilket leder till 

stereotypisering, men när man jämför denna bild av invandrarkvinnorna som isolerade 

hushållsarbetare mot statistik från verkligheten genom statistiska centralbyrån visar det sig vara en 

fantasifigur. Just bilden av den isolerade invandrarkvinnan har mist sin aktualitet men samma 

tekniker används fortfarande. Rubriker som ”Invandrare klarar skolan sämst” och 

”Invandrarkvinnor ofta offer” är rubriker till artiklar som tar sig uppgiften att berätta om hur det är 

för många invandrare.36 Nyheternas stereotypisering upprättar skillnader mellan kulturer, som att 

svenskt är lika med modernt, fritt och jämställt medan muslimskt är traditionellt, förtryckande och 

patriarkalt. Vidare innebär stereotypiseringen att olikheter mellan kulturer översätts till egenskaper 

hos individer.37

Genom upprepning och daglig innötning av olika sammansättningar av begreppet ”invandrar- ” får 

vi bekräftat att det finns en kategori invånare i speciella bostadsområden som är annorlunda. Detta 

gör att vi tror att vi vet hur vissa grupper av människor är vilket leder till att det blir svårt för dessa 

människor att definiera sin egen identitet. Nyheternas skildringar av invandrarförorten och 

kategorin invandrare bidrar alltså till en faktiskt segregation.38
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Håkan Hvitfelt skriver att medierna använder symboler och stereotyper i hög grad när det gäller 

muslimer och islam. En del symboler är traditionella medan andra är utvecklade av medierna själva. 

Stereotyper och symboler sätter tonen för hur artikeln ska tolkas genom att de har laddats med ett 

visst värde efter en återupprepad sammankoppling med negativa händelser. Exempel på mediernas 

symboler för islam; fundamentalism, allah, jihad, koranen, islamist.39 Även Ylva Brune 

exemplifierar olika stereotyper som förekommer i samband med islam: ”I mediebilden av islam är 

den ”mörka magin” ritualiserad i några få stereotyper (den fanatiske ayatollan, missiler, 

demonstrerande massor, kvinnor i huvudduk) som tycks ha införlivats i verklighetsuppfattningen 

hos en majoritet av den svenska befolkningen.”40

3.4 Naturlig inkludering
De stora nyhetsmedierna säger sig eftersträva naturlig inkludering av människor med olika 

bakgrund i den dagliga rapporteringen. Detta innebär att invandrare får vara med och diskutera 

generella samhällsfrågor på lika villkor som infödda svenskar. Personer som har invandrat ska alltså 

i första hand inte enbart få uttala sig i invandrarfrågor eller problem och avvikelser som gäller den 

egna gruppen.41

Naturlig inkludering fungerar ofta bra när det gäller invandrare med maktpositioner i samhället, så 

som högt uppsatta politiker, forskare och tjänstemän. Här tenderar reportagen och intervjuerna 

fokusera på deras kompetens snarare än deras bakgrund. Personer med lägre maktposition eller 

”vanliga människor” löper större risk att utsättas för kategoriseringar och bedömningar som härrör 

från deras invandrarbakgrund. Nyhetsmedierna ser ofta dessa personer som representanter för ett 

geografiskt och kulturellt ursprung vilket medför att bakgrund kommer före kompetens i 

nyhetsrapportering, deras prestationer bedöms i relation till att de har en ”annan bakgrund”.42

3.5 Diskriminering med ord
Kristina Boréus har i boken Diskriminering med ord urskiljt fyra typer av diskriminering. 

Utestängning, nedvärdering, objektifiering och förslag som pekar mot negativ särbehandling är de 
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fyra typer av språklig diskriminering som Boréus menar leder till negativ särbehandling. I sin 

undersökning granskar Boréus hur människor som benämns som ”dövstumma”, ”sinnesslöa” och 

”invandrare” har diskriminerats. När människor orättfärdigt särbehandlas för att de tillhör ”en annan 

grupp” har de utsatts för diskriminering enligt Boréus. Viktiga förutsättningar för diskriminering är 

ojämlikhet, kategorisering och distansering.43

3.5.1 Utestängning
Att inte få delta i en diskussion eller debatt om sådant som är viktigt för en grupp kan ha direkta 

konsekvenser. Det innebär att en grupps åsikter kan representeras i debatten utan att gruppen det 

berör fått uttala sig. Istället refereras det till gruppens uttryckta åsikter.44 En annan typ av 

utestängning är när en grupp osynliggörs genom att inte avbildas eller omtalas. Att kunna spegla sig 

i sin omgivning är en bekräftelse som alla behöver. Men även synliggörande kan vara ett problem 

om det är så att en grupp endast förknippas med ett visst ämne.45

3.5.2 Nedvärdering
Den mest uppenbara formen av språklig diskriminering anser Boréus vara nedvärdering. Här 

framställs människor som tillhör ”en annan grupp” som mindervärdiga bland annat genom 

nedsättande benämningar som rör grupptillhörigheten. När grupper av människor tillskrivs vissa 

egenskaper eller sätt att vara sker värderande generaliseringar.46 Dagens debatt är mer försiktig och 

negativa generaliseringar förekommer oftast som antydningar genom till exempel användandet av 

metaforer då man gör en betydelseöverföring från ett område till ett annat.47 Boréus menar att ett 

vanligt sätt grupper nedvärderas är genom associativa mönster som uppstår i debatter. Om ett visst 

uttryck används i samband med en viss grupp tillräckligt ofta skapas associationer mellan gruppen 

och uttrycket.48

3.5.3 Objektifiering
Boréus definierar objektifiering som att man behandlar en människa som att hon är ett ting, eller en 

sak. Detta görs exempelvis genom att man använder människor som verktyg eller behandlar dem 

14

43 Boréus, Kristina (2005) Diskriminering med ord, Umeå: Boréa bokförlag. s.14-23

44 Boréus (2005) s.28f

45 Boréus (2005) s.31f

46 Boreus (2005) s.33ff

47 Boréus (2005) s.35ff

48 Boreus (2005) s.40f



som om de saknar känslor, initiativ och handlingsförmåga. En människa objektifieras med språkliga 

medel genom att frågor behandlas utifrån en annan grupps behov utan att de berörda människornas 

egna behov, känslor eller önskemål tas med i kalkylen över vad som behöver göras.49

3.5.4 Förslag som pekar mot negativ särbehandling
Detta innebär ”att man föreslår en behandling av en grupp människor som är sämre än den 

behandling man förordar eller förutsätter för den egna gruppen”. Ett exempel på förslag till negativ 

särbehandling är förslaget till att vissa människor skulle tvångssteriliseras. Oftast tycker inte de som 

lägger fram förslaget att det är en orättfärdig negativ särbehandling men den grupp som utsätts för 

förslaget uppfattar det oftast så.50

3.6 Diskussion teoretiska utgångspunkter
Orientalismen hävdar att vi i väst styr vilka nyheter som förmedlas om Orienten till oss i 

västvärlden. Därför nås vi aldrig av den bild som människorna som bor i öst förmedlar utan snarare 

av en bild av hur vi i väst uppfattar det. Detta får konsekvenser för nyhetsvärderingen då den 

handlar om vilka nyheter som förmedlas och på vilket sätt de förmedlas. Orientalismen bygger på 

våra föreställningar om öst vilket ofta leder till förenkling och stereotypiseringar. Journalister som 

rapporterar från öst har ofta för lite kunskap för att kunna förmedla en rättvis bild av hur det 

verkligen ser ut. Detta kan få konsekvenser för vad människor tycker och tänker om öst.

Enligt teorin om medielogiken har det utvecklats berättartekniker för att skapa uppmärksamhet hos 

mediepubliken. Några av dessa är förenkling, polarisering och stereotypisering. Eftersom muslimer 

från början kommer från en främmande kultur med en främmande religion tror vi att det är ett ämne 

som är relativt enkelt att forma efter dessa berättartekniker. Vi tror att orientalismen och dess 

skapande av ett vi och dem tillsammans med mediernas behov av spännande berättelser har skapat 

en orättvis bild av muslimer och islam. Mediebilden är full av stereotypiseringar och den dagliga 

innötningen gör att många tror att de ”vet hur en muslim är”. Eftersom många har tidningar som 

första källa till kunskap om det de inte har direkt erfarenhet av leder detta till att tidningarnas 

sanning blir en allmän sanning, och det i sig leder till en ökad segregering i samhället. Vi anser att 

man idag kan se en typ av orientalism i Sverige. Det handlar inte längre om det geografiska väst och 

öst utan ”svenska områden” och invandrartäta områden.
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Medielogikens mönster i kombination med orientalismens åtskillnad mellan ett ”vi” och ett ”dem” 

leder tillsammans till en risk att muslimer diskrimineras i svensk press. Orientalismen upphöjer väst  

som överlägset öst vilket i sig kan anses som diskriminerande. Dessutom innebär medielogikens 

berättartekniker i kombination med journalisters brister på kunskap om öst att muslimer riskerar bli 

diskriminerade i svensk nyhetspress.

Vi tycker att alla ovanstående teorier undervärderar människors förmåga att att tolka och granska 

information kritiskt. Idag har vi dessutom via internet tillgång till så mycket mer information än vad 

som finns i tidningarna och kan därigenom skapa oss en egen bild av världen. Men detta ställer krav 

på oss som informationskonsumenter, vi har själva ansvar för att få information från flera källor för 

att kunna göra en självständig tolkning. Vi är medvetna om att det är långt ifrån alla som gör detta 

men vi tycker att ovanstående teorier generaliserar för mycket i förhållande till hur det ser ut idag.

4. Metod

4.1 Kvantitativ innehållsanalys
Vi använder oss av kvantitativ innehållsanalys. Detta är en bra metod för att objektivt, systematiskt 

och kvantitativt beskriva ett manifest kommunikationsinnehåll.51 Innehållsanalysen har två 

egenskaper som gör att forskarens personliga värderingar inte påverkar resultaten i en större 

utsträckning. Dessa är objektivitet och systematik. Objektiviteten bygger på att det tydligt framgår 

hur vi som uppsatsförfattare, innan vi startar analysen, tydligt beskriver vad vi ämnar undersöka 

samt med hjälp av vilka variabler vi undersöker och hur vi kategoriserar dessa, i till exempel 

positiva/negativa/neutrala. Systematik handlar om att reglerna som gäller för objektiviteten följs 

konsekvent genom hela studien, för att undvika att olika material tolkas på olika sätt. Som följd av 

att dessa två punkter följs ges goda möjligheter till att en annan forskare som bedriver samma studie 

kommer fram till samma resultat.52 Ytterligare två egenskaper är viktiga att ha i åtanke vad gäller 

denna typ av analys. Nämligen att de valda variablerna är möjliga att beskrivas och mätas 

kvantitativt, i omfång eller frekvens, för att kunna påvisa statistiska mönster. Det är även centralt 

att, som beskrivet ovan, enbart det innehåll i texten som är manifest analyseras. Alltså enbart det 

som klart och tydligt står i texten, skrivet med ord och utan inblandning av implicita budskap.53 

Tanken med användningen av innehållsanalys är att vi får en övergripande bild av hur de valda 
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tidningarna tenderar att framställa muslimer. Vi har en deskriptiv ansats i vår innehållsanalys i och 

med att vi kommer att beskriva innehållet i artiklarna utifrån ett specifikt tema.

När man i en innehållsanalys ska undersöka om innehållet är för eller emot något kan man till 

exempel koda hur en aktör omtalar en annan. Eller så kan man titta på om budskapet i artiklarna är 

alarmerande, lugnande eller neutralt. Ytterligare ett sätt är att ha en variabel som syftar till att 

beskriva attityden (offensiv, defensiv, neutral) hos de aktörer som kommer till tals i artikeln. Detta 

kallas valenskodning. Risken med denna typ av kodning är att det blir svårt att upprätthålla 

reliabilitet då det är problematiskt att tolka ovanstående på ett objektivt sätt, det är lätt hänt att 

forskarens subjektiva bedömningar spelar in.54 Därför blir det än mer viktigt att man skriver tydliga 

kodanvisningar som följs noggrant. Vi har utgått från våra frågeställningar då vi valt variabler och 

satt ihop vårt kodschema.

Med hjälp av ovanstående får vi fram olika statistiska samband som vi vill använda för att föra en 

diskussion om hur muslimer och islam framställs i svensk nyhetspress.

4.2 Kodschema och kodanvisningar
På grund av att verkligheten är komplex skapar vi variabler för att sammanfatta och förenkla denna 

verklighet. Dessa variabler sätter vi ihop till en datamatris. Datamatrisen består av analysenheter, 

variabler samt variabelvärden. Analysenheterna visar vilka objekt vi ska undersöka, variablerna 

vilka egenskaper som ska beskrivas och förklaras hos dessa objekt och variabelvärdena är de olika 

egenskaper variablerna har.55 Ett exempel från vår undersökning: analysenheten = artikel, variabel = 

typ av artikel, variabelvärde = 2 (kultur). Varje artikel har en egen blankett där vi skriver ner 

variabler och variabelvärden. När alla artiklar sen är kodade sammanfattas datan från alla artiklar i 

en datamatris. För att kunna genomföra kodningen av artiklarna har vi skrivit ett kodschema och en 

kodmanual. Kodschemat är en uppställning av de variabler med variabelvärden vi ska mäta i 

artiklarna. I kodmanualen definierar vi variablerna och dess olika värden för att den ska fungera 

som instruktion för hur artiklarna ska kodas. Det är viktigt för undersökningens reliabilitet att vi är 

mycket noggranna när vi gör detta för att vi ska kunna koda alla artiklar efter samma principer.

Samtliga variabler svarar på uppsatsens frågeställningar. Vissa variabler svarar på en frågeställning 

medan andra svarar på flera. Nedan följer en redogörelse för vilka variabler (V) som svarar på vilka 
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frågeställningar. (Se bilaga 2 för fullständigt kodschema). Genom V5 typ av artikel, V6 inrikes/

utrikes, V8 ämnesområde samt V9 inriktning kan vi svara på i vilka sammanhang tidningarna 

skriver om muslimer. Genom V9 inriktning, V11 framställning, V20 relevant att nämna 

religionstillhörighet samt V22 faktaruta kan vi svara på hur tidningarna framställer muslimer. 

Genom V10 objekt för artikeln, V12-V17 som handlar om aktörerna i artiklarna samt V18-V19 

första och andra typ av diskriminering kan vi avgöra i vilken grad det förekommer diskriminering 

av muslimer i tidningarna. Slutligen kan vi genom V6 Inrikes/Utrikes avgöra hur stor del av 

artiklarna som handlar om muslimer i Sverige respektive andra länder. På vilket sätt variablerna 

svarar på frågeställningarna framgår under avsnitten resultatredovisning samt diskussion och 

slutsatser.

4.3 Validitet och reliabilitet
Esaiasson et al. menar att man kan definiera begreppet validitet på tre olika sätt. 1; 

överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator, 2; frånvaro av 

systematiska fel och 3; att vi mäter det vi påstår att vi mäter. Definition 1 och 2 hör ihop, 

tillsammans blir de begreppsvaliditet. Definition tre innebär resultatvaliditet. Begreppsvaliditet i 

kombination med hög reliabilitet resulterar i god resultatvaliditet. Att vi mäter det vi påstår att vi 

mäter (resultatvaliditet) innebär frånvaro av systematiska fel (begreppsvaliditet) och osystematiska 

fel (reliabilitet).56

Genom att vi översätter den teoretiska definitionen till korrekta operationella indikatorer undviker 

vi systematiska fel. Det leder till god begreppsvaliditet. För att göra detta har vi skapat variabler och 

variabelvärden som anses centrala när det gäller vårt syfte och våra frågeställningar samt definierat 

hur dessa ska mätas. Här har vi stött på en del problem under uppsatsens gång. Vissa av våra 

variabler är på gränsen till att klassas som för kvalitativa, vi tänker då främst på de variabler som 

mäter diskriminering. Vi har dock jobbat hårt med att försöka skapa så snäva definitioner av 

begreppen som möjligt. Definitionerna har vuxit fram genom att vi upprepade gånger kodat samma 

artikel var och en för sig för att sedan se i vilken grad vår kodning överensstämde. Där det rådde 

oklarheter gick vi tillbaka och diskuterade hur vi tolkade begreppet, för att sedan sätta upp en ny 

definition. Detta har gjort begreppen lättare att mäta och det blir lättare för en utomstående att 

rekonstruera vår studie. Vi menar att vi då får en god begreppsvaliditet. Det i kombination med god 

reliabilitet, att vi undviker osystematiska fel, leder till god resultatvaliditet - vi mäter det vi påstår 
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att vi mäter. För att undvika osystematiska fel har vi under samtliga moment av kodningen varit 

noggranna med att undvika slump- och slarvfel. Detta genom att flera gånger gå tillbaka för att 

kolla att kodningen verkligen blev rätt, vilket stärker reliabiliteten i vår studie.57

Interkodarreliabilitet handlar om i vilken utsträckning två eller flera kodare kodar material på 

samma sätt. I vår undersökning försvagas denna genom risken att vi i rollen som forskare gör 

subjektiva bedömningar, något vi försöker undvika genom att konstruera ett tydligt kodschema och 

en tydlig kodmanual som vi följer konstant genom analysen av alla artiklar. Som vi skrivit ovan har 

vi flertalet gånger omarbetat vårt kodschema samt kodmanual, för att försöka bibehålla en så 

objektiv granskning som möjligt. Vi har också testat interkodarreliabiliteten genom att vi har kodat 

samma artiklar för att sedan jämföra resultaten och se i vilken grad de överensstämmer. Om det är 

hög överensstämmelse har studien hög reliabilitet. Efter två testtillfällen (med ett sammanlagt antal 

artiklar av 15) och ändringar i variabler eller kodmanual har vi nått ett snittvärde av 90 % gällande 

överensstämmelse. Detta resultat gör att vi känner oss tillfreds med interkodarreliabiliteten.

Utöver detta har vi även testat intrakodarreliabiliteten vilket handlar om huruvida vi som individer 

kodar artiklarna likadant. Här har vi helt enkelt kodat 3 artiklar var för att sedan, några dagar senare 

gått tillbaka och kodat samma artiklar igen. Även här nådde vi likvärdiga resultat som vad gäller 

interkodarreliabiliteten. Därför anser vi oss också ha god intrakodarreliabilitet.

Tack vare att vi gått igenom ovanstående har vi god intern validitet i vår studie. Den externa 

validiteten handlar om huruvida vi kan generalisera resultaten från undersökningen till ett större 

urval.58 Genom att det material vi analyserar är hämtat från olika datum jämt fördelade över året 

anser vi att vi kan generalisera resultaten till hur rapporteringen om muslimer såg ut år 2012 i 

svensk morgonpress. Dessutom kan vi säga något om hur just SvD och DN tenderar skriva om 

muslimer överlag.

5. Material

5.1 Urval
Vi har valt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter eftersom de är stora och rikstäckande, 

därigenom når de många människor och har stor chans att påverka. Svenska Dagbladet är en 
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Stockholmsbaserad morgontidning som ges ut över hela Sverige sju dagar i veckan. Tidningen når 

över 400 000 läsare varje dag och klassas som obunden moderat.59 Även Dagens Nyheter är en 

Stockholmsbaserad morgontidning som ges ut över hela Sverige sju dagar i veckan. DN når över 

800 000 läsare varje dag och är oberoende liberal.60 Vi har en uppfattning om att människor är en 

aning kritiska när de läser tidningar som Expressen och Aftonbladet då det är allmänt känt att de 

driver en sensationsjournalistik. DN och SvD har en mer seriös framtoning och vi tror att människor 

i allmänhet tar deras texter som sanning i större utsträckning än kvällstidningarna. Detta stärks av 

Nord och Strömbäck då de säger att morgontidningarna traditionellt sett är kända för deras kvalitet 

då det gäller nyhetsrapportering medan kvällstidningar generellt sett ses som mer marknadsdrivna 

och inriktade på infotainment.61 Även Ylva Brune tar upp att morgontidningar har kvalitetsmediets 

krav på sig att informera om samhällsrelevanta frågor. Det faktum att DN och SvD är 

prenumeranttidningar gör att de inte är i behov av sensationsjournalistik på samma sätt som 

kvällstidningarna.62 Vi tycker därför att det är viktigt och intressant att undersöka just 

morgontidningars bild av muslimer. Genom att vi analyserar artiklar från två olika tidningar kan vi 

generalisera resultaten i större utsträckning än om vi använt oss av endast en tidning.

För att hitta artiklar som handlar om muslimer har vi använt oss av mediearkivet där

vi begränsat sökningen till nämnda tidningar, vi har använt sökorden muslim [or] muslimer för att 

få fram relevanta artiklar. Vi har valt att söka på detta sätt för att få mer material att arbeta med. 

Genom att sökningen tar med båda begreppen, muslim och muslimer, får vi fler träffar än om vi 

endast söker på ordet muslim.

Urvalet består av 78 artiklar. Vi har valt ut en artikel från varje vecka under 9 olika månader under 

år 2012. Eftersom det oftast skrivits fler än en artikel varje vecka har urvalet skett genom lottning 

då vi numrerat artiklarna och dragit ett nummer, det blir då ett slumpmässigt urval. Anledningen till 

att vi ville sprida ut urvalet under året är för att kunna generalisera resultatet i större utsträckning än 

om vi valt exempelvis en månad. Något vi har haft i åtanke vid val av tidsperiod är Åsa Nilssons 

påminnelse om att det är viktigt att tänka på att det inte sker något stort och världsomfattande event 
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som kan dominera medieagendan under perioden.63 Bryman menar att om man ska fokusera på en 

fråga som är kontinuerlig kan man inleda undersökningen när som helst för att sedan bestämma sig 

för när man ska sluta.64 Detta har legat till grund när vi gjort vårt urval då vi hävdar att rapportering 

om muslimer är något som pågår kontinuerligt. Vi valde året 2012 för att materialet ska vara så 

aktuellt som möjligt. På grund av vissa händelser vissa månader har vi inte kunnat ta med alla 

månader i vårt urval. Oktober valde vi bort på grund av att årsdagen för stockholmsbombaren år 

2010 infaller under månaden. September går bort på grund av årsdagen för terrorattentaten i USA år 

2001. December har ännu inte inträffat när vi gör vårt urval. De månader som då återstår är januari, 

februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti och november.

4.2 Avgränsningar
För att ha endast relevanta artiklar i vårt urval väljer vi bort vissa texter. I några fall har vi 

konstaterat att våra sökord endast förekommer som del av någons namn vilket gör att artikeln är 

irrelevant för vår studie. Det har också förekommit reseguider i vårt urval vilka vi väljer bort för att 

de i sig inte har något att göra med varken muslimer eller islam. Vi tar också bort artiklar som helt 

enkelt inte bidrar till någon bild av muslimer och islam. Till exempel de artiklar som handlar om 

pridefestivalen och att antimuslimska grupper är där och demonstrerar. Vi väljer också bort 

insändare då vi anser att de på grund av sin korta längd innehåller för lite information för att vi ska 

kunna använda vårt kodsystem. För att få ett hanterbart antal artiklar avgränsar vi oss till 4-5 

artiklar per månad i respektive tidning, beroende på hur många veckor det är i månaden, det ger oss 

ett urval på 78 artiklar.

Vi är medvetna om att vi går miste om material genom våra sökord eftersom det finns artiklar som 

handlar om muslimer utan att själva ordet nämns i texten. Det blir dock problematiskt att hitta 

sådant material då vi inte med säkerhet kan uttala oss om att artikeln behandlar det ämne vi avser 

undersöka i studien utan att själva orden finns explicit i texten. Ett möjligt alternativ skulle vara att 

söka på nationalitet eller nationer där majoriteten av befolkningen är muslimer. Detta skulle dels ta 

väldigt lång tid vilket vi inte har att disponera men vi kan inte heller vara säkra på att en person som 

benämns som till exempel somalier verkligen är muslim.
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6. Resultatredovisning

Nedan redovisar vi de resultat vi fått fram genom vår innehållsanalys av tidningarna. Då vi inte sett 

någon väsentlig skillnad mellan DN och SvD separerar vi inte resultaten tidning för tidning utan 

alla diagram redovisar det totala antalet artiklar vi analyserat. På grund av avrundning till heltal i 

diagrammen kan den totala summan i vissa fall bli någon procent mer eller mindre än 100. 

6.1 Typ av artikel

        Diagram 1: Typ av artikel

Att muslimer har ett stort värde inom nyhetsartiklar framgår tydligt av vår undersökning, 59 % av 

vårt material består av just nyhetsartiklar. En central del av rapporteringen där muslimer nämns är 

alltså daglig nyhetsrapportering. Vidare är de typer av artiklar där en person förknippad till 

tidningen står bakom inlägget vanliga. Här ingår ledarsidor 10 %, debatt 6 % samt krönikor 8 %, 

vilket innebär ett sammanlagt värde av 24 % av det totala antalet artiklar. Fortsättningsvis kommer 

vi kalla dessa tre typer för debatterande texter. Detta indikerar att muslimer även är ett område som 

DN och SvD tenderar att uttrycka mer personliga åsikter om. Utöver detta förekommer muslimer 

även inom notiser, sport och kategorin övrigt vilka är en liten del av vårt urval. 

Det stora antalet artiklar återfinns alltså i centrala delar av tidningarna. Genom dessa siffror kan vi 

konstatera att muslimer är ett ämne som är återkommande, dag efter dag och att ämnet klassas som 

så pass aktuellt att det ofta presenteras inom kategorin nyheter. Ytterligare en aspekt som pekar mot 
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att muslimer återfinns inom centrala ämnen är längden på artiklarna. 50 % av artiklarna i vårt urval 

är längre än 500 ord vilket vi anser är en stor artikel då den tar upp ungefär en halv tidningssida. 26 

% är mellan 400-500 ord vilket visar att endast en liten del kvarstår, 24 %, vilka vi definierar som 

korta. 

       Diagram 2: Inriktning/Typ av artikel

Dessutom är det ett ämne som det återkopplas till relativt frekvent genom att 24 % av artiklarna 

angående muslimer förekommer i debatterande sektioner. I dessa sektioner tar man ofta upp ämnen 

som tidningen, eller någon annan tidning, har tagit upp tidigare. Dessa sektioner speglar vilka 

ämnen som diskuteras i samhället och det är ofta ämnen som ses som ett samhällsproblem. Alltså 

ämnen som är viktiga att ta upp till diskussion, ämnen som berör stora delar av samhället och ofta 

ämnen där det finns någon typ av problem som tidningen anser behöver belysas eller analyseras. 

Det här tyder alltså på att man ofta nämner muslimer som ett ämne eller inom ett ämne som ses som 

problematiskt. Det kan handla om integration eller oförståelse för religiösa eller kulturella 

traditioner. Nästan samtliga texter inom den debatterande kategorin är kodade som 

konfliktinriktade. Detta beror till största del på att det hör till denna genre att man står på ena sidan i 

en fråga, och ifrågasätter den andra. När det gäller framställningen av muslimer i dessa texter håller 

sig skribenten ofta neutral. Man framställer dem vare sig som offer eller förbrytare, men om man 

gör det visar man ofta båda sidor.
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Nyhetsartiklarna, som är en stor del av vårt urval, är även de mestadels konfliktinriktade. Detta 

beror troligtvis på att nyhetsartiklar överlag ofta är konfliktinriktade för att skapa ett intresse hos 

läsarna. Eller att något förändrats från ett läge till ett annat. När det gäller vårt urval handlar de 

konfliktinriktade artiklarna ofta om oroligheter i muslimska länder. Krig och konflikt är ett tacksamt 

ämne att applicera medielogikens berättartekniker på. Det är enkelt att personifiera, intensifiera och 

polarisera samtidigt som det krävs en förenkling av situationen på grund av begränsat utrymme i 

tidningen. När det gäller framställning är det vanligast att muslimer framställs som förbrytare i 

nyhetsartiklarna, detta på grund av att man ofta skriver om extremist-grupper. Näst vanligast är det 

att man förhåller sig neutral men det är sällan man påpekar att det många gånger är muslimer som 

också drabbas av konflikterna.

6.2 Ämnesområde

        Diagram 3: Ämnesområde

Här kan vi se att det ämne som oftast behandlas i de artiklar som nämner muslimer är politik. 35 % 

av vårt urval består av detta ämnesområde. Det kan vara artiklar som handlar om det Egyptiska 

valet, politiska konflikter i muslimska länder, eller om det svenska partiet Sverigedemokraterna. 

Därefter kommer artiklar där kärnan är religion. Dessa handlar bland annat om det ska vara lagligt 

med omskärelse av pojkar eller inte, ramadan, eller förhållandet mellan kristendom och islam. Den 

tredje största delen artiklar är kodade som ämnesområde krig/konflikt. Dessa texter handlar ofta om 
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muslimska extremist-grupper eller motsättningar mellan muslimer och kristna i olika länder. 9 % av 

artiklarna har kodats med ämnesområde terror. Dessa handlar om bevakning av terrorister och 

utförda terrorbrott i olika länder.

Att den största delen artiklar har ämnesområde politik kan bero på att artiklarna är skrivna under 

efterdyningarna av den arabiska våren. Den arabiska våren är en serie politiska protestyttringar som 

startade i Tunisien 2010 med krav på demokratiska reformer. Dessa massdemonstrationer har spridit  

sig till flera länder i arabvärlden och har varit startskottet till omfattande politiska förändringar. 

Eftersom dessa politiska förändringar är pågående med fortsatta demonstrationer och konflikter 

mellan den protesterande allmänheten och rådande politiskt styre i olika länder blir en stor del av 

vårt urval kodat som ämnesområde politik och inriktning konflikt. 

En stor del av de artiklar som är inom ämnesområde religion belyser okunskapen vi har om 

religionen islam och försöker rätta till den fördomsfulla bild som finns genom att förklara vissa 

traditioner och låta människor berätta om sin tro. Artiklarna visar att det inte är på grund av själva 

religionen konflikter uppstår utan de människor som tolkar den, till exempel extrema islamister. 

Däremot har det debatterats en del om omskärelse av pojkar vilket förmedlat en bild av de gör något 

som är fel.

Något som förvånade oss var det låga antalet artiklar som handlar om terrorism. Efter vad vi läst i 

tidigare forskning förväntade vi oss en större del. Detta kan bero på att journalister blivit bättre på 

att poängtera att det är extremistiska islamister som begår terrorbrott och inte vanliga muslimer.

6.3 Aktör
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         Diagram 4: Aktör

Vi kan se att det är redaktionella medarbetare som för talan i den största delen av artiklarna i vårt 

urval. Det är exempelvis artiklar där ingen blivit citerad eller krönikor och debatt-artiklar där det 

inte är någon annan än författaren som ”ska” uttala sig. I de artiklar där det är människor som har 

fått uttala sig är det främst allmänheten som citeras. De finns i 21 % av vårt urval. Strax därefter 

kommer företrädare för organisation eller förening, det kan vara religiösa ledare som imamer, det 

kan vara människor från organisationer som jobbar med muslimers rättigheter eller en person som 

ingår i rebellrörelser. Det är också relativt vanligt att någon typ av expert citeras, det är mestadels 

forskare. Även politiker och olika tjänstemän som polis eller ambassadörer förekommer men i lite 

mindre utsträckning.
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      Diagram 5: Aktör, nationalitet, kön

När det gäller nationalitet och kön är det oftast män från västvärlden som uttalar sig i artiklarna. I 

diagrammet ovan kan vi se i vilken roll aktörerna uttalar sig, om den representerar öst (dom) eller 

väst (vi) samt om det är en kvinna eller man. Det visar också i vilken utsträckning dessa egenskaper 

inte framkommer i artiklarna. När en expert uttalar sig i den gällande frågan är det endast personer 

som representerar väst, oftast manliga forskare vid ett svenskt universitet. När allmänheten citeras 

är det människor som representerar öst och oftast kvinnor. Också företrädare för organisation eller 

förening är oftare representanter för öst än väst, här är det däremot mer män än kvinnor. 

32 % av de som för talan i artiklarna är redaktionella medarbetare, 31 % är västerländska medan 1 

% representerar öst. Även samtliga experter som uttalar sig i olika frågor i artiklarna är 

västerländska. Totalt sett är de som uttalar sig i artiklar som nämner muslimer till 54 % människor 

från västvärlden. Det är alltså ”vi” som uttalar oss om ”dom”. Det här är en form av orientalism. Att 

det är så stor del redaktionella medarbetare kan bero på tidsbrist, det tar ibland för lång tid att 

komma i kontakt med människor som kan uttala sig i frågan. Att det endast är västerländska 

experter som citeras kan också bero på tidsbrist, det är lättare att få tag på en forskare på ett svenskt 

universitet än någon i ett annat land. Svenska journalister har ett bredare kontaktnät i Sverige och 

troligtvis mycket lättare att komma i kontakt med en svensk expert framför en utländsk.
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Det är i stort sett lika vanligt att allmänheten som företrädare för organisation/förening uttalar sig i 

artiklarna. Allmänheten finns i 21 % av urvalet och företrädare för organisation i 20 %. När 

allmänheten citeras är det i stort sett endast representanter för ”dom” som uttalar sig. Det är oftast 

människor som lever nära konflikterna och berättar om sina upplevelser och syn på saken. När det 

är en företrädare för organisation/förening som citeras finns det en viss fördelning mellan ”vi” och 

”dom”, men det är fortfarande mestadels ”dom”. Detta visar på att det ändå är en relativt stor del 

representanter för muslimer som citeras i artiklarna, men beroende på ursprung uttalar sig 

människor i olika roller.

6.4 Diskriminering

        Diagram 6: Diskriminering

Vi har registrerat två typer av diskriminering, dessa är utestängning och förstärkning av stereotyper. 

Totalt förekommer det diskriminering i 47 % av artiklarna i vårt urval. Diagrammet ovan visar hur 

de två typerna av diskriminering är fördelade på de olika typerna av artiklar. Båda typerna av 

diskriminering är vanligast förekommande i nyhetsartiklar, men överlag är utestängning vanligast. 

Det förekommer i alla typer av artiklar utom sport och notis, förutom i nyhetsartiklar främst i 

ledartexter. Förstärkning av stereotyper förekommer förutom i nyhetsartiklar i relativt liten 

utsträckning inom kultur, sport och krönikor. Annars inte alls. Ett exempel på denna typ finns i en 

kolumn som behandlar kvinnors rättigheter där Egyptens nya grundlag tas upp: ”Utkast visar att 

konstitutionen kommer att öppna upp för sharialagar som i praktiken kan innebära att flickor tillåts 
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giftas bort vid tolv års ålder, att könsstympning återigen legaliseras och att kvinnor marginaliseras 

ännu mer”65.

Utestängning finns i en artikel om texten behandlar frågor som är relevanta för muslimer utan att en 

muslim får uttala sig i frågan. Till exempel kan det vara så att man citerar en västerländsk forskare 

istället för att låta exempelvis en imam uttala sig i religionsfrågor. Att utestängning är vanligt i 

debattartiklar kommer naturligt eftersom det oftast är en person som uttrycker sina egna åsikter i en 

fråga, här är det inte meningen att man ska låta en andra person uttala sig. Utestängning i 

nyhetsartiklar kan ha flera orsaker, bland annat misstänker vi att det precis som när det gäller vilka 

aktörer som citeras kan bero på tidsbrist. Det kan också ha med igenkänningsfaktor och närhet att 

göra. Den större delen av läsarna är infödda svenskar vilket gör att de troligtvis känner sig närmare 

en svensk forskare än exempelvis en utländsk imam. Kanske har man också ett större förtroende för 

den svenska forskaren. Ulrika Olausson skriver om den nationella identiteten vilken är starkt 

präglad av den dominerande etniska gruppen och vi tror att man tilltalar denna identitet hos läsaren 

genom att låta en svensk forskare uttala sig i artikeln. Det finns ett nationellt Vi och forskaren är en 

del av detta Vi vilket en utländsk imam inte är. Forskning har visat att den nationella identiteten i 

medierna exkluderar människor som tillhör etniska minoriteter.66

Förstärkning av stereotyper kan dyka upp lite här och var men i liten utsträckning, främst finns det i 

nyhetsartiklar. Det här är en del av medielogikens berättartekniker vilka är till för att skapa 

uppmärksamhet hos läsaren och ju mer en nyhet kan formas efter dessa desto större chans är det att 

den publiceras. Det finns många stereotyper när det gäller muslimer vilket gör att de är lätta att ta 

till när man snabbt ska skriva en text. Man beskriver människor med hjälp av dessa stereotypa 

bilder, vid de tillfällen man talat med en muslim beskriver man gärna hans skägg eller hennes sjal 

som täcker håret och huruvida han tar i hand när han hälsar på det motsatta könet. Vi kan se i 

diagram: 4 att 35 % av de som uttalar sig i artiklarna representeras av ”dom”, det motsvarar 27 

artiklar. 16 av de artiklarna är kodade som nyhetsartiklar. Detta visar att när ”dom” uttalar sig är det 

vanligast att det sker i nyhetsartiklarna, vilket förklarar varför stereotypisering är så pass vanligt i 

den typen av artikel.
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6.5 Framställning

        Diagram 7: Framställning

I diagrammet ovan kan vi se att det är vanligast att muslimer varken framställs som offer eller 

förbrytare. Alltså neutralt. Men näst vanligast, i 26 % av artiklarna framställs de som förbrytare, 

eller ”de onda”. I 19 % framställs muslimer som offer, det är i artiklar där man framhäver att 

muslimer drabbas av konflikter till exempel genom att de är en utsatt minoritet i ett land. I 21 % av 

artiklarna framställs de som både offer och förbrytare, vilket är ett sätt att neutralisera. Man visar att 

det finns muslimer som gör ont men att det också är muslimer som drabbas av detta. Genom att man 

gör detta visar man att det finns flera sidor och tolkningar av islam och man undviker att bunta ihop 

muslimer vilket bland annat Nord & Strömbäck och Ouis & Roald skrivit om.

        Diagram 8: Framställning/Objekt
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Diagrammet ovan visar hur muslimer framställs beroende på vem som är huvudobjekt för artikeln. 

Män finns som artikelns objekt i 17 % av artiklarna. Inom de artiklar där en man eller män är 

huvudobjekt för artikeln är det vanligast att muslimer varken framställs som offer eller förbrytare, 

alltså neutralt. Men när de framställs som något av det är förbrytare vanligast. Kvinnor återfinns 

som objekt i en väldigt liten del av vårt urval, 8 %. I den största delen av dessa artiklar framställs 

muslimer som både offer och förbrytare. Genom detta framstår avsändaren som neutral och man 

visar upp båda sidor men man presenterar en konflikt vilket gör artikeln intressant. I resten av 

artiklarna framställer man dem på varken det ena eller andra sättet. Så när artiklarna talar om 

enskilda individer, alltså män eller kvinnor, framställer man muslimer mestadels på ett neutralt sätt 

genom att man antingen benämner dem som både offer och förbrytare eller inget av det. 

Man skriver om muslimer som grupp i 36 % av artiklarna, i dessa är det mer jämt fördelat i hur 

muslimer framställs. Men den största delen av artiklarna är kodade som ”varken eller” i 

framställning, men bara ett par procent efter kommer den del som kodats som offer, därefter 

kommer förbrytare och sist båda delar. När artiklarna handlar om muslimska länder framställs 

muslimer på ett neutralt sätt genom att man varken beskriver dem som offer eller förbrytare. 

Därefter är det vanligast att man visar båda sidor. Det är lika många artiklar som framställer 

muslimer som antingen offer eller förbrytare. Man ger alltså en neutral bild när man skriver om ett 

muslimskt land eller muslimer som grupp genom att man varken benämner dem på det ena eller 

andra sättet. Däremot är det nästan lika vanligt att man framställer muslimer som offer när man 

skriver om muslimer som grupp, det kan vara ett lands befolkning eller en minoritet i ett land. I 

ingen annan typ av artikel är det lika vanligt att man visar en bild av muslimer som utsatta. Det kan 

bero på att ju större avstånd det är mellan oss och händelsen desto större behöver händelsen vara för 

att det ska bli en nyhet här. Exempelvis ”räcker det” att en person i Sverige blir dödad för att det ska 

bli en stor nyhet men när det är så långt borta som till exempel Egypten krävs det att det är många 

fler som råkar illa ut. Det kan vara en förklaring till varför det är så vanligt att muslimer som grupp 

beskrivs som offer och inte enskilda individer.

När organisationer är objekt för artikeln är det lika stora delar offer som ”båda delar”. Delen 

förbrytare är dock överlägset störst, i 58 % av dessa artiklar framställs muslimer på detta sätt. Detta 

kan bero på att många artiklar handlar om extremist-grupper. Det finns också exempel på när en 

organisation är huvudobjekt i en artikel och denna organisation är den som utmålar muslimer som 
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onda, exempelvis när Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) uttalar sig i frågan 

gällande omskärelse av pojkar. Organisationer kan vara alltifrån extremist-grupper till religiösa 

samfund.

6.6 Inrikes / Utrikes

          Diagram 9: Inriktning

Här kan vi se i vilken utsträckning artiklarna fokuserar på konflikt eller samförstånd beroende på 

om det är utrikes- eller inrikesnyheter. 64 % av artiklarna har konfliktinrikting. Oavsett om det är 

inrikes- eller utrikesnyheter så har den största delen av urvalets artiklar den inriktningen. Annars är 

de neutrala. Det är en väldigt liten del som visar upp en bild av samförstånd, endast fem procent. 

Detta tyder på att det oftast skrivs om muslimer i konfliktsammanhang vilket stämmer överens med 

tidigare undersökningar, till exempel Representations of Islam in British broadscheet and tabloid 

newspapers 1999-2005 av Paul Baker 2010.

Att så stor del av artiklarna som nämner muslimer är utrikesnyheter kan ge en bild av att muslimer 

är människor som befinner sig långt borta och därigenom blir något främmande för oss i väst. Att 

artiklarna dessutom är mestadels konfliktinriktade skapar en bild av att muslimer i andra länder är 

våldsamma. Även av de artiklar som kodats som inrikes är en stor del konfliktinriktade vilket kan 

ge en bild av att det finns problem med muslimer i Sverige. Det här kan tolkas som att tidningarna 

bidrar till ett upprätthållande av orientalismens vi och dem, där ”vi” är fredliga och ”dem” i öst 

krigar. Vi kan också koppla detta till Hoey och Baker som båda menar att när man ofta skriver om 

något eller någon i samband med ett visst område kopplar man ihop dessa även när de står fritt från 

varandra. Att DN och SvD ofta nämner muslimer i konfliktsammanhang kan alltså bidra till att 

människor ser islam som en våldsam religion. Vi kan dock se att det ofta finns faktarutor som 

förklarar bakgrunden till artikeln. Särskilt vanligt är det i utrikesnyheter vilket vi tycker är positivt 
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då det kan minska den okunskap som bidrar till exempelvis fördomar eller bilden av muslimer som 

ett våldsamt folkslag. Om man förstår hela situationen finns det mindre rum för egna slutsatser. 

Dessutom är det här ett bra sätt att komma runt problemet med platsbrist som bidrar till 

förenklingen som är vanlig inom nyhetsjournalistiken, man får plats med relativt mycket fakta på 

liten yta. Det gör att de negativa aspekter som följer med förenkling minskar. Dessa faktarutor kan 

också bidra till en bättre förståelse av det som står i artikeln, det är en plats som kan fungera som en 

konkretisering av all den fakta som finns i texten.

6.7 Relevant att nämna religionstillhörighet?

       Diagram 10: Relevans

När artiklar tar upp religionstillhörighet har det oftast relevans för artikeln. Man ger alltså skäl till 

varför religionstillhörighet nämns. I 26 % av vårt urval anser vi att det inte har relevans. Ett 

exempel är när man ska informera om personers ursprung i en artikel då man skrivit: ”–Ännu vet vi 

inte vilken koppling det finns mellan dagens händelse och den som har drabbat de unga militärerna, 

varav en kommer från Västindien och två är muslimer”.67 Även om vi anser att det inte är bra att en 

relativt stor del av vårt urval nämner religionstillhörighet utan att det finns skäl för det så har ändå 

den största delen artiklar som nämner detta kodats som att det faktiskt är relevant. Det är alltså bra i 

de flesta fall, men inte tillräckligt bra då vi strävar efter ett jämställt samhälle.

7. Diskussion och slutsatser
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Vi har konstaterat att muslimer är ett ämne som har ett stort nyhetsvärde genom att de flesta av våra 

artiklar återfinns i centrala delar av morgontidningarna. Det kan bero på att det är ett ämnesområde 

som lätt kan formas med hjälp av medielogikens berättartekniker vilket gör att det ofta blir 

intressant. Konsekvensen har blivit att muslimer förknippas med konflikt vilket inte är bra. När det 

är utrikesnyheter handlar det ofta om våld medan inrikesnyheter fokuserar på problem. Detta 

behöver nödvändigtvis inte vara falsk rapportering men den är ensidig. Det här leder till att läsarna 

genom tidningarna skapar sig en bild av att muslimer är ett folk som bråkar mycket eller i alla fall 

innebär problem. Som Ylva Brune skrivit om den dagliga innötningen av invandarbegreppet i olika 

sammanhang och vad det kan leda till kan även den dagliga rapporteringen om muslimer i samband 

med konflikt leda till en stereotyp bild av dem. Detta är också ett upprätthållande av orientalismen, 

”vi” är fredliga medan ”de” är våldsamma eller har problem med att anpassa sig till vår kultur.

Att muslimer ofta kopplas ihop med konflikt i nyhetsrapporteringen är ett resultat som många andra 

forskare har kommit fram till innan oss, i olika undersökningar och länder. Exempelvis Baker har 

konstaterat att just ordet terror ofta används i samband med ordet muslim, vilket även diskuterats av 

Ghersetti och Levin. Det har dock visat sig att det inte är särskilt vanligt i just denna undersöknings 

analysmaterial vilket gör att vi kan säga att det är ett mindre problem i DN och SvD idag än vad 

tidigare forskning har sagt om nyhetsrapporteringen i stort. Det förekommer men i liten 

utsträckning. Det här resultatet stämmer överens med Strömbäcks slutsats om att stereotypa 

benämningar av muslimer, som exempelvis terrorist, var vanlig under rapporteringen av 

terrorattackerna i USA för att sedan minska.

Att just sambandet mellan muslimer och terror är liten i morgontidningarna gör inte att problemet 

med kopplingen mellan muslimer och konflikt är mindre. Anledningen till att vi fått så pass få 

positiva artiklar i vårt urval kan bero på att journalister inte benämner personer som muslimer när 

det handlar om mer generella nyheter. Att det av någon anledning anses viktigare att nämna 

människors religiösa tillhörighet i samband med konflikter. Frågan är dock hur detta problem ska 

lösas. Det blir svårt att väga upp för de negativa kopplingarna till muslimer genom att skriva fler 

positiva nyheter om muslimer, eftersom man då fortfarande benämner människor efter vilken 

religion de har vilket man sällan gör med exempelvis kristna. Man ska fortfarande kunna skriva att 

en människa är muslim, men det ska vara relevant för sammanhanget. Däremot kan man minska 

antalet artiklar som kopplar just muslimer till negativa händelser genom att skriva nationalitet 

istället.
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I denna undersökning har vi kommit fram till att det är relevant att nämna religionstillhörighet i 64 

% av de artiklar det nämns. Det kan vara reportage där människor berättar om sin religion, när det 

handlar om sedvänjor som har med religion och inte kultur att göra eller artiklar som berättar om 

konflikter mellan grupper med olika religion. I 26 % av artiklarna anser vi att det inte är relevant, 

vilket kan anses som en liten del men frågan är varför det finns där över huvud taget. Enligt Ylva 

Brune bidrar det höga tempot i nyhetsproduktionen till den förenklade bilden av muslimer. Vi 

misstänker att man många gånger använder ordet muslim av ren rutin, det är så man har beskrivit 

människor från mellanöstern och nordafrika under lång tid. Det kan också vara på grund av att det 

är ett mer målande ord än exempelvis egyptier. Ordet muslim är förknippat med så mycket mer än 

själva religionen islam, man kopplar det till många fler värdeladdade ord än en nationalitet som är 

mer neutralt. Det går alltså snabbare att både producera och konsumera artikeln. Men det borde gå 

snabbare att inte nämna religionstillhörighet över huvud taget, varför inte skriva att den här 

personen har gjort det här istället för den här personen är muslim och har gjort det här? Vi kommer 

då in på nyhetsvärdering och medielogiken. Stereotyper och förenkling gör nyheten mer intressant 

för läsaren. Ordet muslim i sig har i det här läget blivit en stereotyp.

När vi har undersökt förekomsten av diskriminering i artiklarna har stereotypisering varit en typ. Vi 

har dock ändrat variabeln till förstärkning av stereotyper på grund av att det varit svårt att urskilja 

tydliga fristående stereotyper. Stereotypen förtryckta kvinnor skrivs inte ut men man har skrivit att 

en man inte tar i hand när han hälsar på en kvinna. Man har också skrivit att islamisters lagförslag 

kan innebära marginalisering av kvinnor i än högre grad. Vi anser att dessa typer av beskrivningar 

förstärker befintliga stereotyper. Vi tror som vi skrivit under resultatredovisning att den höga graden 

av utestängning beror på att det är en stor del debatterande texter samt användning av den nationella 

identiteten. Den höga graden av utestängning är en av anledningarna till att människor har en 

förenklad bild av muslimer, om fler fick uttala sig skulle vi få se fler sidor av saker och 

nyanseringen i hur man tolkar islam skulle bli tydligare. Det skulle också kunna minska delen 

artiklar som framställer muslimer som förbrytare och kanske öka delen där de ses som offer. När 

Boréus använder begreppet utestängning gäller det inte bara medier utan förekomst av utestängning 

i olika sammanhang i samhället. När vi registrerat utestängning i artiklarna anser vi inte att det är så 

allvarligt som begreppet diskriminering indikerar, vi skulle istället vilja säga att man marginaliserar 

muslimer i tidningarna. Men vi kommer trots detta, av respekt för Boréus, i fortsättningen använda 

oss av begreppet diskriminering. Vi kunde inte registrera övriga typer av diskriminering som 
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Boréus tagit upp. Detta kan dels bero på att hon funnit dem i andra institutioner i samhället men 

också att de inte förekommer explicit i texterna. De kan vara svåra att registrera i en undersökning 

med kvantitativ ansats eller så finns de helt enkelt inte i vårt urval av artiklar.

Att den vanligaste framställningen av muslimer är att de presenteras som varken offer eller 

förbrytare, det vill säga neutralt, är något som förvånar oss. Då flertalet forskare som bland annat 

Jesper Strömbäck, Lennart Weibull, Kanso et al. samt Paul Baker, i olika studier, kommer fram till 

att media tenderar att framställa muslimer som någon typ av förbrytare. Vi ser också tecken på att 

DN och SvD framställer muslimer som förbrytare men i denna undersökning är det den näst 

vanligaste framställningen efter den just nämnda neutrala framställningen. Utöver det framställs 

muslimer som både offer och förbrytare i 21 % av vårt material samt som offer i 19 %, vilket kan 

bidra till att människor får en vidare bild av muslimer. Tidningarna visar att muslimer inte enbart är 

förbrytare, de är även offer, och det kan dessutom vara muslimer som utsätter andra muslimer för 

brott. Dessa typer av rapportering är en förutsättning för att öka det svenska folkets förståelse för 

religionen islam och minska skepsisen. Det visar läsarna att muslimer inte är ett och samma folk 

som tänker likadant, det finns många olika värderingar inom islam, precis som inom alla andra 

religioner. 50 % av det svenska folket är negativt inställda till islam enligt SOM-rapporten 2012. En 

del av denna skepsis har med tidningarnas rapportering om muslimer att göra. Vi kan alltså genom 

att jämföra våra resultat med tidigare studiers resultat se att tidningarnas rapportering om muslimer 

blir mer neutral ju längre tiden går, något som även styrks av Nord och Strömbäck i studien 

Reporting more, informing less. Vi kan belysa ytterligare ett samband då SOM-rapporten 2012 visar 

att svenskars attityd till islam har, liksom medias rapportering om muslimer, blivit bättre med åren. 

När vi tittar på framställningen av muslimer i förhållande till artikelns objekt finns det en tydlig 

avvikelse. Artiklar som har huvudobjekt man, muslimer som grupp och muslimer som land är 

överhängande neutrala. De artiklar som har kvinnor som huvudobjekt visar oftast upp båda sidor 

genom om att de benämner muslimer som både offer och förbrytare, resten av artiklarna är neutrala. 

Men när vi kommer till de artiklar där organisationer är huvudobjekt framställer man muslimer som 

förbrytare i 58 %, övriga typer av framställningar ligger på 17 % eller mindre. Detta visar att 

tidningarna är bättre än vi misstänkte på att visa att det är särskilda grupper som utför våldsamma 

handlingar och inte var och varannan muslim.
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Den största delen artiklar har ämnesområde politik och inriktning konflikt. Vi tror som vi skrivit 

ovan att det beror på arabiska våren och att det sker många förändringar i olika delar av arabvärlden 

där befolkningen är mestadels muslimer. Det finns ett intresse hos allmänheten för vad som händer i 

världen men vi misstänker också att tidningarna anser att detta är allmännyttigt. Så vi menar att 

Bengt Johanssons båda styrfält inom nyhetsvärdering finns med som anledning till varför denna typ 

av nyhet får så pass mycket utrymme. Det finns också en tidsmässig närhet samt att det handlar om 

hur bland annat samhällseliter agerar. Vi anser att detta kan ha både positiva och negativa effekter 

vad gäller människors uppfattning om muslimer. Dels visar tidningarna upp en bild av att 

människor slåss för demokrati och större frihet. Det är vanliga människor som protesterar och 

kämpar mot förtryck vilket kan ge en känsla av sympati och att vi står på deras sida. Detta är en stor 

kontrast mot den tidigare bilden av muslimer som terrorister. Men det kan också bidra till känslan 

av annorlundaskap, det är så långt ifrån ”vår verklighet” att behöva slåss för grundläggande 

rättigheter och befinna sig i det kaos som bilderna visar. Vi kopplar detta till Ylva Brunes 

resonemang om stereotypisering. Man kan anse att nyheternas skildring i det här fallet bidrar till en 

förstärkning av den stereotypa bilden av skillnaderna mellan kulturer. Som att svenskt är lika med 

modernt, fritt och jämställt medan muslimskt är traditionellt, förtryckande och patriarkalt.

När vi undersökt vem som uttalar sig i artiklarna är det till största delen ”vi”. Men vi vill påpeka att 

en överhängande del är redaktionella medarbetare, alltså journalister eller debattörer. Att 

journalisterna har kodats som aktör gör alltså att delen ”vi” är så pass stor. Men det som slår oss är i 

vilken roll aktörerna uttalar sig beroende på nationalitet. Alltså om det är representanter för ”vi” 

eller ”dom”. När journalisterna låter experter eller tjänstemän uttala sig, alltså de lite mer 

auktoritativa rollerna, är det 0 % som kodats som ”dom”. Däremot är det vanligast att ”dom” citeras 

när det gäller allmänheten och företrädare för organisation. Alltså när ”viktiga” personer citeras är 

det västerländska personer. Om vi ska hårdra detta ger tidningarna en bild av att det inte finns 

muslimer med auktoritativa positioner som har kompetens nog att uttala sig. Det här leder oss in på 

Sirajs slutsats i sin artikel Critical analysis of islamphobia in the West and the Media. Han menar att 

högt uppsatta muslimer måste se till att de kommer till tals i media för att lösa problemet med en 

stereotyp bild av muslimer. Detta resonemang går dock inte ihop med Brunes diskussion om 

naturlig inkludering. Hon hävdar att högt uppsatta muslimer helt enkelt inte benämns som 

muslimer, vilket är positivt. Så även om fler personer med muslimsk bakgrund på statuspositioner 

syns i media kommer de inte benämnas som just muslimer. På grund av just detta kan inte vi uttala 

oss i denna uppsats om hur många högt uppsatta aktörer som faktiskt är muslimer, då vi stort sett 
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endast får upp artiklar där de är muslimer eller i alla fall kopplas ihop med muslimer. Det positiva 

med att det är så pass stor del aktörer som kodats som ”allmänheten” och ”dom” är att tidningarna 

visar en bild av hur människor upplever verkligheten där nyheten utspelar sig. 

7.1 Slutsatser

- I vilka sammanhang skriver tidningarna om muslimer?

I den största delen av vårt urval är konflikt utgångspunkten, vare sig det gäller politik, religion eller 

något annat område. Vi kan därför konstatera att konflikt är det vanligaste sammanhanget när DN 

och SvD skriver om muslimer.

- Vilken framställning är vanligast i artiklarna, positiv, negativ eller neutral?

Trots att det vanligaste sammanhanget att rapportera om muslimer är konflikt, så är den största 

delen av artiklarna neutrala vad gäller framställningen av muslimer. Här vill vi dock klargöra att det 

finns en stor skillnad. Muslimer som individer framställs ofta som varken förbrytare eller offer, 

medan å andra sidan muslimska organisationer i 58 % av fallen framställs som förbrytare. Detta 

innebär att ”vanliga” människor framställs neutralt medan organiserade eller starkt troende 

muslimer framställs som farliga.

- Vilken form av diskriminering förekommer i artiklarna, om det förekommer?

Vi kan konstatera att det förekommer två typer av diskriminering i vårt urval, nämligen förstärkning 

av stereotyper och utestängning. Förekomsten av utestängning är relativt vanlig då det förekommer 

i 32 % av alla artiklar. 24 % av dessa är nyhetsartiklar och 19 % är ledare. Förstärkning av 

stereotyper förekommer totalt i 15 % av artiklarna, den största delen av dessa är nyhetsartiklar.

- Hur mycket av rapporteringen handlar om muslimer i Sverige respektive andra länder?

61 % av rapporteringen under perioden som ingår i vår uppsats handlar om muslimer i länder 

utanför Sverige. 33 % behandlar muslimer i Sverige medan vi i 6 % av artiklarna inte har kunnat 

fastställa om artiklarna rapporterar om utrikes- eller inrikesrapportering av muslimer. Vi menar att 

den stora delen utrikesnyheter är problematisk eftersom den oftast är inriktad på konflikt. Detta 

förstärker den negativa bilden vissa människor har av muslimer och islam.
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Således kan vi konstatera att DN och SvD genom sitt sätt att rapportera om muslimer överlag 

förmedlar en neutral bild av den enskilde muslimen, medan tidningarna genom att fokusera mycket 

på konflikter i olika muslimska länder förmedlar en bild av att ”det muslimska folket” är ett 

konfliktinriktat sådant. Att tidningarna använder sig av utestängning i 32 % av artiklarna och 

förstärkning av stereotyper i 15 % är problematiskt, detta borde inte förekomma alls i dagens 

tidningar. DN och SvD bidrar även till att muslimer känns som ett främmande folk och inte en del 

av Sverige genom att 61 % av artiklarna är utrikesnyheter. Därför menar vi att rapporteringen av 

muslimer i DN och SvD under år 2012 inte är till fördel för muslimer.

7.2 Förslag till vidare forskning
Vi har i vissa fall fått en känsla av att artiklarna förmedlar något som inte går att fastställa genom en 

kvantitativ undersökning då det inte är explicit information utan mer implicit. Ett alternativ är att 

man utvecklar denna undersökning genom att göra en kvalitativ textanalys på ett mindre antal 

artiklar ur vårt urval. Detta för att kunna bekräfta de implicita budskap som finns i artiklarna.

8. Sammanfattning

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur muslimer framställs i svensk nyhetspress ”en vanlig dag”. 

Alltså under en period då det inte skett någon extrem händelse i vår närhet där muslimer 

misstänkliggjorts. Detta gör vi genom en kvantitativ innehållsanalys där vi skapat ett kodschema 

med variabler samt en kodmanual som beskriver hur dessa variabler ska tolkas. Urvalet består av 78 

artiklar som innehåller ordet muslim eller muslimer från Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter 

under år 2012.

Vår litteraturgenomgång visar att många tidigare studier om muslimer och islam i media är 

kopplade till en extrem händelse förknippad med muslimer. De metoder som använts mest frekvent 

i denna forskning är innehållsanalys samt diskursanalys, ibland i kombination. Forskningen söker 

utreda hur muslimer och islam framställs i massmedia, främst nyhetspress, och ofta som en 

jämförelse med hur ämnet behandlades innan terrorattackerna i USA den 11 september 2001 och 

hur det fortsättningsvis har behandlats. Merparten av forskningen kommer fram till att sättet pressen 

framställer muslimer på försämrar muslimers status i västvärlden.

Studien har tagit utgångspunkt i ett antal teorier. Orientalism som handlar om hur det har skapats en 

skillnad mellan väst och öst och ett Vi och Dem. Nyhetsvärdering och medielogik som handlar om 
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hur nyheter väljs ut och hur de nyheterna kan formas med olika berättartekniker. Avsnittet om 

stereotyper i media förklarar hur nyheternas stereotypisering kan påverka människors uppfattning 

om andra människor. Naturlig inkludering handlar om hur nyhetsmedierna säger sig eftersträva en 

inkludering av människor med olika bakgrund i den dagliga rapporteringen utan att de kategoriseras 

eller bedöms efter exempelvis en invandrarbakgrund. Detta fungerar olika bra beroende på vilka 

positioner människor har i samhället. Diskriminering med ord handlar om de fyra typer av 

diskriminering Kristina Boréus menar leder till negativ särbehandling av människor som ”tillhör en 

annan grupp”. Dessa är utestängning, nedvärdering, objektifiering och förslag som pekar mot 

negativ särbehandling.

Vi har kunnat konstatera att DN och SvD genom sitt sätt att rapportera om muslimer överlag 

förmedlar en neutral bild av den enskilde muslimen, medan tidningarna genom att fokusera mycket 

på konflikter i olika muslimska länder förmedlar en bild av att ”det muslimska folket” är ett 

konfliktinriktat sådant. Det förekommer diskriminering i 47 % av artiklarna vilket är en 

problematisk siffra, 32 % av diskrimineringen är utestängning och 15 % är förstärkning av 

stereotyper. Det är vanligast i nyhetsartiklar och ledare. Det förekommer också en stor del 

konfliktinriktad utrikesrapportering vilket förstärker den negativa bilden vissa människor har av 

muslimer och islam. 

Vi menar alltså att rapporteringen av muslimer i DN och SvD under år 2012 inte är till fördel för 

muslimer.
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Bilaga 1 - Kodblankett

Artikel ID: 78
Variabel Variabelvärde

V1 2

V2 1

V3 24, 04

V4 11

V5 1

V6 2

V7 Muslimsk oro efter ökande 
extremism

V8 9

V9 1

V10 3

V11 1

V12 4

V13 2

V14 1

V15 7

V16 4

V17 4

V18 6

V19 6

V20 1

V21 -------

V22 2

Registrering värdeladdade ord:



Bilaga 2 - Kodschema

V1 Kodar-ID     1 = Filip Skog
       2 = Emilia Eriksson

V2 Tidning     1 = Dagens Nyheter
       2 = Svenska Dagbladet

V3 Datum      Ex. 01

V4 Längd på artikel    1 = 1-50
       2 = 51-100
       3 = 101-150
       4 = 151-200
       5 = 201-250
       6 = 251-300
       7 = 301-350
       8 = 351-400
       9 = 401-450
       10 = 451-500
       11 = 501 -

V5 Typ av artikel     1 = Nyhetsartikel
       2 = Kultur
       3 = Sport
       4 = Ledarsida
       5 = Debatt
       6 = Notis
       7 = Insändare
       8 = Övrigt

V6 Inrikes/Utrikes    1 = Inrikes
       2 = Utrikes
       3 = Framgår ej

V7 Rubrik      text

V8 Ämnesområde     1 = Krig/Konflikt
       2 = Religion
       3 = Skola/Utbildning
       4 = Sport
       5 = Ekonomi
       6 = Kultur
       7 = Politik
       8 = Sociala frågor



       9 = Främlingsfientlighet
        10 = Övrigt

V9 Inriktning     1 = Konflikt
       2 = Samförstånd
       3 = Neutral

V10 Objekt för artikeln    1 = Man/Män
       2 = Kvinna/Kvinnor
       3 = Muslimer som grupp
       4 = Organisation
       5 = Muslimskt land
       6 = Övrigt

V11 Framställning     1 = Muslimer som offer
       2 = Muslimer som förbrytare
       3 = Båda delarna
       4 = Varken eller

V12 Huvudaktör     1 = Redaktionell medarbetare
       2 = Expert
       3 = Politiker
       4 = Företrädare för organisation/förening
       5 = Tjänsteman/Myndighet
       6 = Allmänheten
       7 = Övrigt
       8 = Ej urskiljbar

V13 Nationalitet huvudaktör   1 = ”Vi”
       2 = ”Dom”
       3 = Går ej att fastställa

V14  Kön huvudaktör    1 = Man
       2 = Kvinna
       3 = Framgår ej

V15 Annan aktör     1 = Expert
       2 = Politiker
       3 = Företrädare för organisation/förening
       4 = Tjänsteman/Myndighet
       5 = Allmänheten
       6 = Övrigt
       7 = Finns ej

V16 Nationalitet annan aktör   1 = ”Vi”
       2 = ”Dom”
       3 = Går ej att fastställa
       4 = Finns ej



V17 Kön  annan aktör    1 = Man
       2 = Kvinna
       3 = Framgår ej
       4 = Finns ej

V18 Första typ av diskriminering   1 = Utestängning
       2 = Nedvärdering
       3 = Objektifiering
       4 = Negativ särbehandling
       5 = Stereotypisering
       6 = Ingen

V19 Andra typ av diskriminering   1 = Utestängning
       2 = Nedvärdering
       3 = Objektifiering
       4 = Negativ särbehandling
       5 = Stereotypisering
       6 = Ingen

V20 Relevant att nämna religionstillhörighet? 1 = Ja
       2 = Nej
       3 = Nämns ej

V21 Bild/Illustration    Text  

Registrering av värdeladdade ord:



Bilaga 3 - Kodmanual

Artikel-ID fylls i högst upp på blanketten

V1 Kodar- ID
Anger vem som har kodat artikeln.

V2 Tidning
Anger om artikeln är hämtad från SvD eller DN.

V3 Datum
Anger vilket datum i augusti 2012 artikeln publicerades.

V4 Längd
Anger artikelns längd i antal ord. Bildtext räknas inte.

V5 Typ av artikel
Anger i vilken del av tidningen artikeln är publicerad.

V6 Inrikes/Utrikes
Anger om artikeln rapporterar om något i Sverige eller ett annat land.

V7 Rubrik
Rubriken citeras.

V8 Ämnesområde
Anger vilket ämnesområde artikeln huvudsakligen behandlar.

V9 Inriktning
Anger om artikeln presenterar en konflikt, till exempel att det finns två motsatta åsikter i en fråga, 
eller samförstånd då flera personer kommit överens och enats i en fråga. Samt neutral där varken 
konflikt eller samförstånd är ett ämne i texten.

V10 Objekt för artikeln
Anger vad eller vem artikeln handlar om.

V11 Framställning
Anger om artikeln utmålar muslimer som offer eller förbrytare, eller om den visar att det finns flera 
sidor. Exempel; Tar artikeln upp att även muslimer drabbas av det våld som muslimska 
extremistgrupper utför.

V12 Huvudaktör
Anger vem som huvudsakligen uttalar sig om ämnet i artikeln.

V13 Nationalitet huvudaktör
Vi utgår från orientalismens vi och dom. Är det ”vi” som uttalar oss och berättar om ”dom” eller får 
”dom” föra sin egen talan?



V14 Kön huvudaktör
Anger om huvudaktören är kvinna, man eller om det ej framgår.

V15 Annan aktör
Anger om det finns en andra person som uttalar sig i mindre utsträckning än huvudaktören i 
artikeln.

V16 Nationalitet annan aktör
Vi utgår från orientalismens vi och dom. Är det ”vi” som uttalar oss och berättar om ”dom” eller får 
”dom” föra sin egen talan?

V17 Kön annan aktör
Anger om annan aktör är kvinna, man eller om det ej framgår.

V18 Första typ av diskriminering
Anger vilken typ av diskriminering som går att utläsa i artikeln, om det finns. Finns det flera är 
detta den typ det finns mest av. Här utgår vi från Kristina Boréus begreppsapparat och Ylva Brunes 
text om stereotypisering i medier.

Utestängning - När någon annan, till exempel en västerländsk forskare, uttalar sig i en fråga som rör 
muslimer utan att en representant för gruppen muslimer får uttala sig. När t.ex. åsikter blir 
refererade till istället för att någon får uttala sig.

Nedvärdering - Nedsättande benämningar som rör grupptillhörigheten muslim.

Objektifiering - Människor behandlas som ting. Frågor behandlas utifrån en annan grupps behov 
utan att de berörda människornas (muslimer) egna behov, känslor eller önskemål tas med i kalkylen 
över vad som behöver göras.

Förslag som pekar mot negativ särbehandling - Man föreslår en behandling av en grupp människor 
(muslimer) som är sämre än den behandling man förordar eller förutsätter för den egna gruppen. 
Någon uttalar sig om och står bakom förslaget i artikeln.

Stereotypisering - Nyheternas stereotypisering upprättar skillnader mellan kulturer, som att svenskt 
är lika med modernt, fritt och jämställt medan muslimskt är traditionellt, förtryckande och 
patriarkalt. Vidare innebär stereotypiseringen att olikheter mellan kulturer översätts till egenskaper 
hos individer. Exempel på stereotyper: den fanatiske ayatollan, missiler, demonstrerande massor, 
kvinnor i slöja, män som ber. För att vi ska bedöma något i en text som stereotyp ska det gå att läsa 
explicit, vi ska inte dra slutsatser av underliggande värderingar och känslan i texten.

V19 Andra typ av diskriminering
Anger vilken typ av diskriminering det finns näst mest av, då det finns flera.

V20 Relevant att nämna religionstillhörighet?
Anger om det är relevant att nämna att en person är muslim, om detta har relevans för artikelns 
ämne. Det är inte relevant att benämna personer som figurerar i en artikel som muslimer så länge 
artikeln inte handlar om religion. Eller då artikeln beskriver en konflikt som handlar om religion, 



exempelvis stridigheter mellan kristna och muslimer. Det är relevant om det handlar om något som 
är specifikt för islam och muslimer. Om artikeln anger skäl till varför religionstillhörighet nämns är 
det relevant.

V21 Bild/Illustration
Förklarar kortfattat i text vad som syns i den bild som hör till artikeln, explicit. Till exempel ”man 
med vapen”. Finns ingen bild dras ett streck.

V22 Faktaruta
Anger om det finns en faktaruta som förklarar bakgrund eller på annat sätt gör att man förstår 
artikeln bättre.

Registrering av värdeladdade ord
Här antecknar vi värdeladdade ord som används i samband med muslimer.
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@;<;9(/18(118/53/(8);<.0.&/=1.<<KG).0K;1 2 2 1 1

M.<'>+<<2=1)(1.&/

Kvinna och 
barn

Bild 1: 
Poliser 

med vapen 
Bild 2: 

Karta över 
Thailand 

Bild 3: Man 
i rånarluva 
hålls (leds) 

av två 
personer

Man i 
glasögon

Man som 
ler

H(:1()21( 2 ! ! !
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2 2 2 2 2 1 1
1 1 1 1 1 1 1

1, 03 6, 03 12, 03 20,03 27, 03 605 1105
11 9 11 11 11 10 7
1 1 1 1 5 1 1
2 2 2 2 1 2 1

”Det finns 
ingen 

opposition 
värd 

namnet i 
Iran”

”Vi 
konstruerar 
inte några 
nukleära 
vapen”

Rituell slakt 
het fråga i 

valkampanj

Seriemord 
förbryllar 

fransk polis

I tystnaden 
vilar 

förnekelse
n av 

orättvisorn
a

Populiströs
ter kan 
avgöra 
dagens 

presidentv
al

Stockholm
s okända 

karta

7 7 7 1 11 7 8
1 1 1 3 1 3 3
5 5 3 1 3 1 2
3 4 1 4 2 1 4
6 3 7 5 8 6 6
2 2 2 3 1 3 2
2 1 1 1 2 2 2
6 7 2 2 6 5 7
2 4 1 3 1 2 4
1 4 1 1 1 1 4
6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6
1 3 1 1 3 1 1

kvinnor 
med slöja 
och mobil 
+ män i 
rörelse, 

betongväg
g med 

affischer i 
bakgrunde

n

Två män i en 
soffa. Den 

ena mannen 
håller upp 

handenmed 
handflatan 

mot kameran.

människor i 
ett slakteri

poliser och 
gråtande 

människor

Tre 
människor, en 

håller för 
ögonen, en 
håller för 

munnen, en 
håller för 
ögonen

Bild 1: Två 
män 

hänger mot 
ett staket 

Bild 2: 
Kvinna står 

vid sitt 
barn, ler, 

folk i 
bakgrunde

n Bild 3: 
Ung man 

står framför 
nedgången 

lägenhet

Kvinna i 
slöja sitter 
på en bänk

& ( & & ( & (
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2 2 2 2 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1

3, 08 18, 08 23, 08 29, 08 211 711 1211
6 5 9 5 6 7 11
1 6 1 1 1 7 4
2 1 2 2 2 2 2

Symbollad
dat 

ministerskä
gg 

skrämmer 
liberala 
egyptier

Fastan är 
över - nu 

blir det fest

Sms stryps 
i försök att 

stoppa 
hämndrykt

en

Mord 
utlöste 

våldsamma 
upplopp

Samarbete 
ledstjärna 
när kopter 
väljer påve

Fundament
alismen är 
farlig – inte 
trostillhörig

heten

Moln över 
Rangoon

7 2 1 1 2 2 7
3 3 3 1 1 1 1
1 3 6 4 4 3 3
4 4 2 2 2 1 1
7 6 7 1 1 1 1
3 2 3 1 1 1 1
3 1 3 1 1 1 1
6 7 4 7 7 7 7
2 4 3 4 4 4 4
2 4 3 4 4 4 4
6 6 5 1 5 6 1
6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1

Man i 
kostym, 

gestikulera
r

ett bord 
fyllt med 

mat

Människor 
som trängs 

på en 
tågstation

en man, 
blå uniform 
med hjälm 
och vapen, 

eld i 
bakgrunde

n

Tre män i 
skägg -----

Man i kavaj 
vinkar och 

ler

# ! ! # ! # #
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1 1 2 2 2 2 1
1 1 2 2 2 2 2

2211 3011 3, 01 10,01 16,01 31,01 203
7 8 10 10 11 8 11
7 2 8 5 1 1 1
1 1 1 1 1 1 2

Ökad 
religiös 

makt har 
aldrig lett 
till fred

Detta är 
Europa, 

detta är nu

Barnkonve
ntionen 
används 

som 
murbräcka

Rättighet 
före frihet

Med 
nyheter 

som vapen

Sju år för 
terrorbrott 
mot tidning 
i Danmark

Frihetens 
låga 

brinner i 
Damaskus

2 9 2 2 7 10 7
1 1 1 1 3 3 1
3 3 3 3 1 1 5
2 1 4 2 5 2 3
1 1 2 2 7 1 6
1 1 1 1 2 1 2
2 2 2 2 1 1 2
7 7 7 7 7 7 5
4 4 4 4 4 4 2
4 4 4 4 4 4 1
1 1 1 1 6 6 6
5 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 2 2 1

----- ----- ----------- ----------

En man 
med stor 

datorskärm 
i 

bakgrunde
n

------

Bild 1: 
Grupp 

människor 
och flaggor 

Bild 2: 
Kvinna 

samt man i 
kostym, 

flagga Bild 
3: Tom 

glassbar 
Bild 4: Död 
människa 

kramas om

! ! ! ! ( ! (
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1 1 1 1 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2

1003 1703 2303 2603 2, 05 14, 05 18, 05
11 11 11 11 11 11 11
1 1 8 8 1 1 5
2 2 2 1 2 2 1

Våldtäkter 
en del av 
Syriens 
vapen

Fånge i 
familjen

Morddrama 
kan öka 

spänningar

Vårt behov 
av att hitta 
syndabock
ar är evigt

”Vi gör det 
för våra 
barn”

Balibombar
e ångrar 

dådet

Ökad 
jämlikhet 

om vi 
förstår 

vardagsreli
gion

7 7 7 8 1 10 2
1 1 1 3 1 3 1
2 2 3 3 4 1 3
3 3 2 1 3 2 4
6 6 4 1 4 1 2
2 2 2 2 2 1 1
2 2 1 2 1 1 1
5 5 7 7 7 7 2
2 2 4 4 4 4 1
2 2 4 4 4 4 2
6 6 6 1 5 6 6
6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 2 2 1 3

Bild 1: Två 
kvinnor vid 

ett bord 
Bild 2: Två 

kvinnor 
Bild 3: 

Demonstra
tion, plakat

Bild 1: 
Kvinna vid 
hydda Bild 
2: Kvinna 
och barn 
sitter på 
marken 
Bild 3: 
Kvinna 

sitter vid 
bord Bild 4: 
Kvinna och 

barn vid 
bord

----- Illustration 
av DNA

Man i 
soffa, bild 
avskuren 
ovanför 
skägget

Man med 
skägg i vit 
dräkt och 

huvudbona
d. Två män 

i 
bakgrunde

n.

moské och 
kyrka 

bredvid 
varandra

( ( ) ) ( ( )
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$ 2 1 1 1 1 1
$ 2 2 2 2 2 2

$()*"& 24, 05 107 1007 1607 2707 308
## 11 9 11 11 8 11
# 8 4 1 1 1 1
$ 2 2 2 2 2 2

+,,-,.*/012.34-,*5*.3544060
Helig tills 
mjölken 

sinar

Fler val 
hejdar 

Brödraskap
et

Valet som 
bryter mot 

trenden
Det är nu 
det gäller

Stor seger 
för liberal i 
Libyenval

Kvinnorna 
tar kampen 

i 
arabvärlde

n

# 2 7 7 7 7 7
# 3 1 3 1 3 1
% 3 5 5 5 1 2
# 4 4 4 1 4 3
! 2 2 5 6 1 6
# 1 1 1 2 1 2
# 1 1 1 1 2 2
2 2 7 7 5 7 3
% 1 4 4 2 4 2
# 1 4 4 1 4 2
' 1 1 6 6 5 5
' 6 6 6 6 6 6
# 3 1 1 2 2 2

7860*/649.-:45,;*<52*1,*:-..;0-<
trafikerad 
gata + kor ------

Bild 1: 
Kvinna 

bland bilar 
viftar med 
flagga Bild 

2: Man i 
kostym 

med 
armarna i 

kors

Bild 1: Man 
sitter på 
knä på 

torg, folk 
runt om 

Bild 2: Man 
står i en 
ingång, 
varor vid 
sin sida 

Bild 3: Man 
går förbi 

valaffischer

Man i 
kostym gör 
segertecke

n

Bild 1: 
Kvinnor 

med plakat 
Bild 2: 
Kvinna 

släpas bort 
av poliser 

Bild 3: 
Kvinna 
sitter på 

sten i 
vattnet Bild 
4: Kvinna 
lutad mot 

träd

# $ $ # # # #
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1 1 1 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2

1008 2008 3008 5, 11 9, 11 15, 11 23, 11
7 11 10 9 11 8 9
1 1 7 1 1 2 1
2 2 1 2 2 1 1

Religiös 
sekt levde 
under jord

Terrorgrup
per vinner 

mark i 
Syrien

Nationalis
m bäst i 
måttliga 
klunkar

jubel när 
kopter 

valde ny 
ledare

Jordanien 
andas ut 

efter 
Obamas 

seger

Farligt 
försvara 

yttrandefrih
eten

Nya män i 
SD-toppen

11 10 6 2 7 6 7
1 3 1 1 1 2 3
4 4 3 4 3 3 3
1 2 1 2 4 4 1
4 2 1 6 4 1 2
2 1 1 3 3 1 1
1 1 1 2 1 1 1
7 7 7 6 5 7 2
4 4 4 1 3 4 1
4 4 4 1 2 4 1
6 5 6 6 6 6 1
6 6 6 6 6 6 6
2 2 1 1 3 3 3

------

Bild 1: Man 
med vapen 

i 
krigshärjad 
stad Bild 2: 
Kart över 

Syrien

------
Applåderan
de leende 
människor

Man i 
kostym, 

pekar mot 
kameran. 
(obama)

------- tre män i 
kostym

( ' ( ( ( ( '



!" !! !# !$ !% !& #'

2 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1

30, 11 202 802 1702 2702 906 1106
10 6 11 10 11 11 9
7 1 4 7 1 1 1
3 2 1 2 1 2 1

kvinnors 
rättigheter 

alltid 
sekundär 

fråga

Våldsamm
a protester 
inför valet

Hatet som 
gör mig 
politiskt 

deprimerad

Marie Le 
Pen är 

trots allt en 
Le Pen

Säpo 
bevakar 

terrorträna
de 

svenskar

Regimens 
”spöken” 
sprider 
fasa i 
Syrien

Svensk var 
hemlig 
agent

7 7 6 7 10 1 10
3 1 1 1 1 1 1
2 3 3 4 4 4 1
3 2 1 1 2 3 2
4 1 1 1 5 6 4
2 1 1 1 1 2 3
2 1 2 1 1 1 1
7 7 7 7 1 7 7
4 4 4 4 1 4 4
4 4 4 4 2 4 4
5 1 1 1 1 5 5
6 6 6 6 5 6 6
2 1 1 1 2 1 2

----- Karta över 
Kuwait

Teckning 
där pilar 

kastas mot 
ballonger

------

Bild 1: Män 
i uniform, 

med vapen 
och 

ammunitio
n Bild 2: 

Uppbränd 
bil

Bild 1: Två 
skäggpryd
da män i 
bil, ena 

riktar pistol 
mot den 
andres 

huvud Bild 
2: Man i 

skägg visar 
muskler 
Bild 3: 

Skäggig 
man med 
vapen Bild 
4: Skäggig 
man under 

porträtt

Ett hotell

( ) ( ( ) ) (
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1 1 1 1 1 1 2
1 1 2 2 2 2 2

1106 2206 804 1304 2304 2104 1, 02
11 7 9 8 10 11 11
1 5 1 1 4 8 5
2 1 2 2 1 3 1

Kristna 
palestinier 
satsar på 
att brygga 

öl

Vi måste 
visa 

respekt för 
rätten att 

vara 
annorlunda

Bildt slår 
ifrån sig 
kritiken

Oron kvar 
på 

tidningen

Den 
konservativ

a och 
invandring

en

Effektiv 
prosa visar 
nytt USA 

efter 
terrorn

Ökad 
intolerans 

efter 
upproret

2 2 7 10 6 11 2
3 1 1 1 3 1 1
2 3 1 3 3 1 3
4 3 1 2 4 4 3
4 1 4 1 1 7 1
1 1 2 1 1 1 1
2 2 2 1 1 2 1
5 3 3 6 7 7 7
1 1 2 1 4 4 4
1 2 1 1 4 4 4
1 1 6 1 1 6 1
6 6 6 5 6 6 6
1 2 2 2 2 1 1

Bild 1: 
Kvinna 

lutad mot 
pelare Bild 
2: Kvinna 

vid en tank 
Bild 3: 

Ölflaska 
Bild 4: Man 

i kavaj

Dans kring 
midsomma

rstång

Bild 1: Bildt 
i kostym 
Bild 2: 

Kvinna i 
kavaj Bild 
3: Bild i 

skyddväst 
(FN-blå)

----- ------ Porträtt av 
kvinna

Män i vit 
klädnad + 

huvudbona
der. Glada. 
håller i en 

barn.

" # # " # # #
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2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2

11, 02 17, 02 19, 02 4, 06 14, 06 18, 06 30, 06
11 11 11 9 9 11 4
3 1 8 1 1 1 1
1 2 2 2 2 2 1

Rallykung 
och 

prickskytt

USA är 
frihet för 
muslimer

En längtan 
värd att dö 

för

Fjordman 
kan 

”punktera” 
Breivik

Religiösa 
strider 
skakar 
Burma

Frustration 
i egyptiskt 

val

Många 
söker sig 

till 
nykterhetsr

örelsen

4 2 1 9 1 7 11
3 2 3 1 1 3 3
1 3 5 3 3 5 4
4 4 3 4 3 4 4
7 4 6 7 1 6 4
2 2 2 1 1 2 1
1 1 1 1 1 1 2
7 7 6 7 7 5 $
4 4 2 4 4 2 4
4 4 1 4 4 2 4
5 6 6 6 1 6 1
6 6 6 6 6 6 6
2 1 3 1 1 1 2

Man i röda 
kläder, 

med texten 
citroeng. I 
bakgrunde
n, tält med 

texten 
citroeng

Kvinnor i 
slöja, på 
knä med 
pannan 

mot 
marken

två män 
springer 

genom rök. 
två män, 

sårade och 
smutsiga i 
ansiktet. 

folksamling
, eld i 

bakgrunde
n. område 
med tält, 

stor 
byggnad i 
bakgrunde

n. olika 
diagram.

------
Kvinnor 
och barn 
på en båt

folkmassa 
med skyltar öl

' & & ' & & '
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2 2 2 2
1 1 1 1

7, 04 13, 04 18, 04 24, 04
11 9 7 11
1 2 4 1
2 3 2 2

Seriemord
ens 

efterspel i 
fokus inför 

valet

Schlager-
EM i 

Azerbajdjz
an hotat av 
terrordåd

Extremister
s 

tankevärld 
flyter ihop

Muslimsk 
oro efter 
ökande 

extremism

7 6 9 9
1 1 1 1
3 4 3 3
2 2 4 1
3 4 1 4
1 1 1 2
1 1 2 1
3 3 7 7
1 1 4 4
2 1 4 4
6 5 6 6
6 6 6 6
1 1 1 1

poliser, svart 
rånarluva + 

vapen. 
Folkmassa, 

flaggor, man i 
kostym i 

fokus. 
Folkmassa. 

En kvinna, en 
man och ett 

barn vid 
middagsbord.

bild på 
christer 

björkman
------- -------

% & & &



Bilaga 5 - Förteckning över analysmaterial

Annans fredsplan i spillror. Svenska Dagbladet 2012-05-29
Balibombare ångrar dådet. Svenska Dagbladet 2012-05-14
Barnkonventionen används som murbräcka. Svenska Dagbladet 2012-01-03
Bildt slår ifrån sig kritiken. Svenska Dagbladet 2012-04-08
Den konservativa och invandringen. Svenska Dagbladet 2012-04-23
Det finns ingen opposition värd namnet i Iran. Dagens Nyheter 2012-03-01
Det är nu det gäller. Svenska Dagbladet 2012-07-16
Detta är Europa, detta är nu. Dagens Nyheter 2012-11-30
Dubbelmoralen i Moskén. Dagens Nyheter 2012-05-16
Effektiv prosa visar nytt USA efter terrorn. Svenska Dagbladet 2012-04-21
En längtan värd att dö för. Svenska Dagbladet 2012-02-19
Europa måste respektera sina minoriteter. Dagens Nyheter 2012-07-26
Extremisters tankevärld flyter ihop. Dagens Nyheter 2012-04-18
Farligt försvara yttrandefriheten. Svenska Dagbladet 2012-11-15
Fastan är över – nu blir det fest. Dagens Nyheter 2012-08-18
Fjordman kan ”punktera” Breivik. Svenska Dagbladet 2012-06-04
Fler val hejdar Brödraskapet. Svenska Dagbladet 2012-07-01
Frihetens låga brinner i Damaskus. Svenska Dagbladet 2012-03-02
Frustration i egyptiskt val. Svenska Dagbladet 2012-06-18
Fundamentalismen är farlig – inte trostillhörigheten. Dagens Nyheter 2012-11-07
Fånge i familjen. Svenska Dagbladet 2012-03-17
Gud för mig är livet, utan Gud kan jag inte leva. Dagens Nyheter 2012-01-23
Hatet som gör mig politiskt deprimerad. Dagens Nyheter 2012-02-08
Helig tills mjölken sinar. Svenska Dagbladet 2012-05-24
Historiskt val i Egypten kan gynna ex-militär. Dagens Nyheter 2012-05-23
I tystnaden vilar förnekelsen av orättvisorna. Dagens Nyheter 2012-03-27
Jordanien andas ut efter Obamas seger. Svenska dagbladet 2012-11-09
Jubel när Kopter valde ny ledare. Svenska Dagbladet 2012-11-05
Korta nätter gör fastan svår för muslimer. Dagens Nyheter 2012-07-18
Kristna palestinier satsar på att brygga öl. Dagens Nyheter 2012-06-11
Kritik mot terrorlag efter friande dom. Dagens Nyheter 2012-01-21
Kvinnorna tar kampen i arabvärlden. Svenska Dagbladet 2012-08-03
Kvinnors rättigheter alltid sekundär fråga. Svenska Dagbladet 2012-11-30
Läs på! Världen har förändrats. Dagens Nyheter 2012-01-05
Marie Le Pen är trots allt en Le Pen. Dagens Nyheter 2012-02-17
Med nyheter som vapen. Svenska Dagbladet 2012-01-16
Moln över Rangoon. Dagens Nyheter 2012-11-12
Mord utlöste våldsamma upplopp. Dagens Nyheter 2012-08-29



Morddrama kan öka spänningar. Svenska Dagbladet 2012-03-23
Muslimer och judar upprörs över domslut. Dagens Nyheter 2012-07-14
Muslimsk oro efter ökande extremism. Dagens Nyheter 2012-04-24
Många söker sig till nykterhetsrörelsen. Svenska Dagbladet 2012-06-30
Nationalism bäst i måttliga klunkar. Svenska Dagbladet 2012-08-30
Nya män i SD-toppen. Svenska Dagbladet 2012-11-23
Oron kvar på tidningen. Svenska Dagbladet 2012-04-13
Polis beslagtog flera ton med bombkemikalier. Dagens Nyheter 2012-01-17
Populiströster kan avgöra dagens presidentval. Dagens Nyheter 2012-05-06
Rallykung och prickskytt. Svenska Dagbladet 2012-02-11
Rebellerna ska stoppas för att rädda världsarvet. Dagens Nyheter 2012-07-05
Regimens ”spöken” sprider fasa i Syrien. Dagens Nyheter 2012-06-09
Religiös sekt levde under jord. Svenska Dagbladet 2012-08-10
Religiösa strider skakar Burma. Svenska Dagbladet 2012-06-14
Rituell slakt het fråga i valkampanj. Dagens Nyheter 2012-03-12
Rättighet före frihet. Svenska Dagbladet 2012-01-10
Samarbete ledstjärna när kopter väljer påve. Dagens Nyheter 2012-11-02
Schlager-EM i Azerbajdzjan hotat av terrordåd. Dagens Nyheter 2012-04-13
Seriemord förbryllar fransk polis. Dagens Nyheter 2012-03-20
Seriemordens efterspel i fokus inför valet. Dagens Nyheter 2012-04-07
Sju år för terrorbrott mot tidning i Danmark. Svenska Dagbladet 2012-03-31
SMS stryps i försök att stoppa hämndrykten. Dagens Nyheter 2012-08-23
Staten är ingen imam. Dagens Nyheter 2012-05-30
Stockholms okända karta. Dagens Nyheter 2012-05-11
Stor seger för liberal i Libyenval. Svenska Dagbladet 2012-07-27
Svensk var hemlig agent. Dagens Nyheter 2012-06-11
Symbolladdat ministerskägg skrämmer liberala egyptier. Dagens Nyheter 2012-08-03
Säpo bevakar terrortränade svenskar. Dagens Nyheter 2012-02-27
Terrorgrupper vinner mark i Syrien. Svenska Dagbladet 2012-08-20
USA är frihet för muslimer. Svenska Dagbladet 2012-02-17
Valet som bryter trenden. Svenska Dagbladet 2012-07-10
Vi gör det för våra barn. Svenska Dagbladet 2012-05-02
Vi konstruerar inte några nukleära vapen. Dagens Nyheter 2012-03-06
Vi måste visa respekt för rätten att vara annorlunda. Dagens Nyheter 2012-06-22
Våldsamma protester inför valet. Dagens Nyheter 2012-02-02
Våldtäkter en del av Syriens vapen. Svenska Dagbladet 2012-03-10
Vårt behov av att hitta syndabockar är evigt. Svenska Dagbladet 2012-03-26
Ökad intolerans efter upproret. Svenska Dagbladet 2012-02-01
Ökad jämlikhet om vi förstår vardagsreligion. Svenska Dagbladet 2012-05-18
Ökad religiös makt har aldrig lett till fred. Dagens Nyheter 2012-11-22




