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ABSTRACT 

This study concerns how Muslims are portrayed in a choice of twelve news articles from Swedish 

dailies and tabloid newspapers on the aftermath of the film Innocence of Muslims published on 

YouTube. All articles are distributed in the newspapers Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter 

and Svenska Dagbladet in the period of September 11
th

, 2012 until September 30
th

, 2012. 

For this study, a qualitative text analysis has been embraced and focus has been on van 

Dijk‟s Critical discourse analysis to the texts, with additional features from semiotics applied on 

the images. 

The theories consist of Critical discourse analysis, hegemony, ideology and power, 

postcolonialism and stereotyping. 

In the qualitative content analysis, concrete examples from the articles are retrieved and 

commented. These have been divided into various themes, which are trends that the authors have 

been able to distinguish in the analysis. 

The result shows that Muslims in the analyzed newspapers are portrayed as the others, 

unimportant and extremely religious, in a negative manner rather than a positive. Moreover the 

press has tendencies to generalize Muslims as a group. The study thus strengthens the earlier 

research findings: that Muslims are not portrayed fairly in the media. 

  

 

  

Key words: Critical discourse analysis, newspapers, newspaper articles, Aftonbladet, Expressen, 

Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, muslimer 

Authors: Yasmine Winberg & Tanya Schulte 

Subject: Media and communication science 

Title: “The muslims who sets the world on fire” - a qualitative study about how Muslims are 

portrayed in Swedish press 

Tutor: Peter Berglez 

Location: Örebro University 

Number of pages: 63 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. Inledning ............................................................................................................................... 5 

    1.1 Problemformulering ....................................................................................................... 6 

    1.2 Syfte ............................................................................................................................... 7 

        1.2.1 Frågeställningar ....................................................................................................... 7 

    1.3 Avgränsningar ................................................................................................................ 7 

    1.4 Disposition ..................................................................................................................... 8 

2. Bakgrund .............................................................................................................................. 8 

    2.1 Kort om religionen islam ................................................................................................ 8 

    2.2 Filmen och dess konsekvenser ....................................................................................... 9 

    2.3 Tidigare händelser .......................................................................................................... 10 

    2.4 Det politiska klimatet i Europa ....................................................................................... 11 

    2.5 Tidningarnas historia ...................................................................................................... 13 

        2.5.1 Aftonbladet  ............................................................................................................. 13 

        2.5.2 Expressen ................................................................................................................ 13 

        2.5.3 Dagens Nyheter ....................................................................................................... 14 

        2.5.4 Svenska Dagbladet .................................................................................................. 14 

3. Tidigare forskning ................................................................................................................ 14 

    3.1 Artiklar ........................................................................................................................... 14 

    3.2 Diskussion av artiklarna ................................................................................................. 18 

4. Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................... 19 

    4.1 CDA ............................................................................................................................... 19 

        4.1.1 Hegemoni, ideologi och makt ................................................................................. 19 

            4.1.1.1 Postkolonialism ................................................................................................ 21 

            4.1.1.2 Stereotypisering ................................................................................................ 22 

    4.2 Konkretisering ................................................................................................................ 23 

5. Metod och material ............................................................................................................... 24 

    5.1 Val och tillämpning av metod ........................................................................................ 24 

        5.1.1 Kritisk diskursanalys – CDA ................................................................................... 24 

            5.1.1.1 Kritisk diskursanalys på makro- och mikrostrukturell nivå ............................. 25 

        5.1.2 Sociokultur .............................................................................................................. 27 

        5.1.3 Semiotik .................................................................................................................. 28 

        5.1.4 Metod för analysen .................................................................................................. 29 

    5.2 Metodproblem ................................................................................................................ 30 

    5.3 Reliabilitet och validitet ................................................................................................. 31 

    5.4 Material och urval .......................................................................................................... 32 

6. Analys ................................................................................................................................... 34 

    6.1 Vi och dom ..................................................................................................................... 34 

        6.1.1 Expressen ................................................................................................................ 35 

        6.1.2 Aftonbladet .............................................................................................................. 37 

        6.1.3 Dagens Nyheter ....................................................................................................... 38 

        6.1.4 Svenska Dagbladet .................................................................................................. 41 

    6.2 Förekomsten av otydlig information .............................................................................. 43 

        6.2.1 Expressen ................................................................................................................ 44 

        6.2.2 Dagens Nyheter ....................................................................................................... 45 



        6.2.3 Svenska Dagbladet .................................................................................................. 47 

    6.3 Frånvaron och förekomsten av pluralism ....................................................................... 48 

        6.3.1 Expressen ................................................................................................................ 48 

        6.3.2 Aftonbladet .............................................................................................................. 49 

        6.3.3 Dagens Nyheter ....................................................................................................... 49 

        6.3.4 Svenska Dagbladet .................................................................................................. 51 

    6.4 Förekomsten av generaliseringar ................................................................................... 51 

        6.4.1 Expressen ................................................................................................................ 51 

        6.4.2 Aftonbladet .............................................................................................................. 55 

        6.4.3 Dagens Nyheter ....................................................................................................... 56 

7. Slutsatser och diskussion ...................................................................................................... 57 

    7.1 Muslimer som de andra  ................................................................................................. 57 

    7.2 Muslimer som extremt troende ...................................................................................... 59 

    7.3 Muslimer som ”många” ................................................................................................. 60 

    7.4 Muslimer som oviktiga ................................................................................................... 61 

    7.5 Slutligen ......................................................................................................................... 63 

    7.6 Förslag på fortsatta studier ............................................................................................. 63 

Sammanfattning 

Käll- och litteraturförteckning 

Bilagor 

 

 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

 



 

 5 

1. INLEDNING 

År 2010 påpekade den svenska journalisten och författaren Dilsa Demirbag-Sten på Dagens 

Nyheters (DN) debattsidor att skäggiga islamistiska män, som bränner böcker och hatar 

individuell frihet, har blivit representanter för alla muslimer. Hon skrev: 

Fortfarande är anhängare av islamistiska organisationer och rörelser en minoritet bland 

muslimer i Europa. Men de har fått tolkningsföreträdet för muslimer i det politiska och 

offentliga rummet. Hur kommer det sig? (Demirbag-Sten 2010). 

Några år senare skanderade tidningen Newsweeks löpsedlar ut: “Muslim rage”, vilket 

resulterade i en så kallad hashtag med samma namn på det sociala mediet Twitter, där tidningen 

ville diskutera det muslimska hatet (Ahlm 2012). Det senare med anledning av YouTube-filmen 

Innocence of Muslims, som producerats av amerikanen Nakoula Basseley Nakoula och släpptes i 

juli 2012. Filmen, som först uppfattades ha sitt ursprung i USA, spreds som en löpeld på internet 

och var troligtvis en av orsakerna till de starka reaktioner som först väcktes i Egypten och Libyen 

och senare i en del andra länder med muslimsk trosutövning. Nyhetstidningar som DN 

rapporterade att många muslimer tog illa upp, då de menade att filmen i stil med 

Muhammedkarikatyrerna förlöjligar islam. I flera medier har det även diskuterats i vilken grad 

filmens innehåll har påverkat det faktum att ett fåtal extremister bombat amerikanska ambassader 

stationerade i arabiska länder, där 75 personer dödades. 

Det finns en hel del forskare som tidigare har studerat hur muslimer framställs i medier, 

särskilt med fokus på Muhammedkarikatyrerna och terrorattentaten den 11 september 2001.  

Majoriteten av dessa påvisar att medierna på flera ställen i de västerländska länderna 

representerar muslimer på ett ofördelaktigt, subjektivt och postkolonialistiskt sätt, vilket innebär 

att gamla maktstrukturer mellan folkslag hänger kvar från kolonialtiden, kolonialländerna sätter 

sig själva högst i en utvecklingsskala. Då medieflödet och medietillgången hela tiden ökar anser 

vi att det är relevant att med utgångspunkt i en aktuell händelse som filmen Innocence of Muslims 

förnya studierna om medierapporteringen kring muslimer. Det finns ingen studie som tidigare 

behandlat medierapporteringarna av filmen, troligtvis på grund av att händelsen fortfarande är 

relativt färsk. Med utgångspunkt från en händelse ingen tidigare studerat vill vi likt Demirbag-

Sten söka svar på de frågetecken som fortfarande kretsar kring hur muslimer framställs, och vad 

medierna spelar för roll i detta. Det finns dessutom tendenser till att islamofobin ökar och att 

främlingsfientliga politiska partier får allt större makt i både Europa och Sverige. Med tanke på 
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ovanstående anser vi det vara extra relevant med färska och aktuella studier i ämnet. 

Denna kvalitativa studie kommer med utgångspunkt i medierapporteringen av filmen 

Innocence of muslims studera nyhetsartiklar publicerade i fyra av Sveriges största morgon- och 

kvällstidningar, för att undersöka hur muslimer framställs i svensk press. För oss är det tydligt att 

tidningen Newsweeks rubrik “Muslim rage” tenderar att understödja främlingsfientliga krafter 

och deras åsikter. Detta samtidigt som rubriken inte ger rättvisa åt verkligheten när den drar alla 

över samma kam. Vi vill se om det finns liknande drag i svenska tidningar.  

Studien kommer att utgå från Kritisk diskursanalys (CDA) som teori, vilket innefattar 

de teoretiska begreppen hegemoni, ideologi och makt, postkolonialism samt stereotypisering. Vi 

avser att studera processer i mediediskurser som innefattar makt, ideologi och hegemoni. Detta 

kommer ske mer konkretiserat genom postkolonialism och stereotypisering. 

För att analysera språket i valda artiklar kommer utgångspunkten ligga i en kritisk 

diskursanalytisk metod. Denna metod kommer att kompletteras av en grundläggande semiotisk 

bildanalys. Tillsammans utgör dessa två grunden för den analysmodell som kommer att användas 

i denna studie. 

 

1.1 PROBLEMFORMULERING  

Vi kommer att utgå ifrån teorin om postkolonialism, vilket huvudsakligen handlar om hur vi 

föreställer oss dom. (Kamali 2005:9) Teoretiseringen härstammar från kolonialtiden, då vissa 

folkslag framställdes som underlägsna raser och kulturer (Nationalencyklopedin 2012). Dock 

hävdar många teoretiker att vi än idag lever i en postkolonial värld, och postkolonialismen har 

skapat en stark västerländsk kultur i både Sverige och övriga västvärlden. Rasismen har alltså inte 

upphört utan endast utvecklats och antagit en ny form (Carbin 2004:391f).  

Postkolonialismen lever kvar i mediediskursen och kan på så sätt gynna högerextrema 

krafter. Exempelvis tycks tendenser till att främlingsfientliga och högerextrema politiska partier 

får allt större makt i Sverige och även övriga Europa finnas, vilket kan leda till att islamofobin 

ökar. Ett exempel på detta är det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraternas intåg i Sveriges 

riksdag år 2010. Idag är partiet Sveriges tredje största, vilket kan vara en bidragande orsak till att 

klimatet mot muslimer och invandrare tycks ha blivit råare i vårt land. Tidigare var fientligheten 

främst riktad mot judendomen, men har idag istället kommit att riktas mot muslimer och islam 

(Demirbag-Sten 2010). Eftersom medier bevisligen är en stor del människors liv har dessa också 
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stor makt att påverka tankar och åsikter. Vi vill därför undersöka om detta synsätt på muslimer 

finns och/eller återskapas i Sveriges medier samt hur teorin om postkolonialismen, hur vi 

föreställer oss dom, reproduceras i svensk press. 

 

1.2 SYFTE 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur muslimer representeras i ett urval av svensk 

press med fokus på medierapporteringen av filmen Innocence of Muslims publicerad på YouTube. 

  

1.2.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 

1. På vilket sätt framställs och skildras muslimer i texter respektive bilder i valda nyhetsartiklar? 

2. Finns tendenser till postkolonialism i valda nyhetsartiklar och i så fall på vilket sätt?  

 

Dessa frågeställningar i kombination med CDA och de teoretiska utgångspunkterna 

hegemoni, ideologi och makt, postkolonialism samt stereotypisering utgör en bra grund till 

slutsatser som besvarar vårt syfte. En diskussion kommer också i studiens slutskede att föras om 

huruvida nyhetsartiklarna speglar innebörden av dessa teoretiska begrepp eller 

inte.                                                                                                                                         

  

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Vi har valt att studera artiklar som berör konsekvenserna av filmen Innocence of muslims. 

Anledningen är att filmen är en aktuell händelse som därmed genererar aktuella studier. Därför 

har således studier av vardagsrapportering och tidigare händelser kring muslimer som genererat 

internationellt medieuppbåd uteslutits. Filmen och konsekvenserna av filmen Innocence of 

muslims fick stor internationell publicitet. Valet av studier kring denna händelse beror även på att 

ingen annan forskare tidigare har studerat medierapporteringar kring denna film. 

För att avgränsa oss ytterligare har vi gjort valet att enbart använda oss av 

nyhetsartiklar och inte av subjektiv opinionsjournalistik som till exempel reportage, krönikor och 

ledare. Med subjektiv journalistik menar vi i sådana typer av texter där journalistens egna åsikter 

är mer framträdande än i renodlade nyhetsartiklar (Nordenson 2008:9). 
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 1.4 DISPOSITION 

Ovanstående kapitel har behandlat studiens syfte och frågeställningar, problemformulering samt 

avgränsningar. Nästkommande kapitel är Bakgrund, vilket tar upp och beskriver Youtube-filmen 

Innocence of Muslims, det politiska läget i Europa, andra medierapporteringar om muslimer samt 

de valda tidningarnas historia. Därefter presenteras den tidigare forskning som är relevant för 

studien, som bland annat berör terrorattackerna den 11 september 2001, Muhammedkarikatyrerna 

och dessutom generella aspekter om hur muslimer representeras i medier från diverse länder. 

Detta följs av kapitlet teoretiska utgångspunkter som tar upp CDA som teori, samt teoribegreppen 

hegemoni, ideologi och makt, postkolonialism samt stereotypisering. 

Sedan presenteras studiens metod, CDA med inslag av semiotik. Kritisk diskursanalys 

på makro- och mikrostrukurell nivå diskuteras. Vidare behandlas sociokultur, reliabilitet och 

validitet, följt av kapitlet Metodproblem. Kapitlet avslutas även med en analysmodell som utgår 

från CDA. Nästkommande kapitel är Material och urval, där vi ingående beskriver hur vi har gått 

tillväga i val av exempelvis tidningar, artiklar och händelser. Sedan följer vår metodanalys där 

exempel från artiklarna kommenteras i löpande text strukturerade under olika teman och 

avslutningsvis redovisas våra slutsatser i kapitlet Slutdiskussion. 

  

2. BAKGRUND 

I det här kapitlet följer en kort presentation av religionen islam samt en presentation av de 

händelser som utlöstes efter Innocence of Muslims. Därefter behandlas ett urval av andra 

händelser som lett till internationell medierapportering innehållande muslimer. Dessa är 

terrorattackerna den 11 september 2001, Muhammedkarikatyrerna samt Lars Vilks rondellhund. 

Sedan följer information om ett urval av de högerextrema politiska partier som finns runtom i 

Europa för att återge en bild av hur det aktuella politiska klimatet ser ut. Slutligen följer en kort 

bakgrund till de tidningar, varifrån artiklarna som ska analyseras i denna studie är hämtade.   

 

2.1 KORT OM RELIGIONEN ISLAM 

Människor som tillhör islam kallas för muslimer och Koranen är den heliga skriften inom 

religionen. Bönehusen kallas moskéer, där en imam leder bönestunderna. Den viktigaste tiden i 
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veckan att be på är på fredagsförmiddagar och det är även viktigt att be fem gånger dagligen 

(Egan 2002:2f).  

Guden inom islam heter Allah och det är han som enligt religionen skapade världen. 

Allah influerar muslimernas liv och ska vägleda dem till ett bättre levnadssätt. Därför är 

muslimernas viktigaste uppgift att dyrka Allah och se honom som den enda riktiga guden. Allah 

har genom åren berättat om sig själv genom olika profeter, varav den sista och största profeten 

var Muhammed. Det anses vara ytterst viktigt att visa stor respekt för dessa profeter och i 

synnerhet gentemot profeten Muhammed. Det är därmed enligt en del muslimska trosinriktningar 

även förbjudet att porträttera och avbilda Muhammed (Egan 2002:2f). 

Inom ramen för islam finns olika rörelser. Ett exempel på en sådan kallas islamister och 

är en typ av politiska fundamentalister. Såväl bin Laden som al-Qaida kan sägas tillhöra 

islamistgruppen. Islamister ska således inte blandas ihop med icke-islamistiska muslimer (Fuller 

2004:3). 

Antalet muslimer uppgår till ungefär 1,3 miljarder världen över. Den största muslimska 

populationen finns i Indonesien och uppgår till cirka 200 miljoner, den näst största finns i Indien - 

med cirka 160 miljoner muslimer. Idag är islam den näst största religionen såväl i Europa som i 

Sverige (Nationalencyklopedin 2012). 

  

2.2 FILMEN OCH DESS KONSEKVENSER 

Den 55-årige egyptienfödde och numera amerikanske medborgaren Nakoula Basseley Nakoula 

producerade under juli 2012 en film kallad The Innocence of Muslims. Filmen är en 

lågbudgetfilm, vilket gör sig tydligt i såväl skådespelarinsatser som manuskvalitet, filmsätt, 

klippning, kostym och kuliss. Genom hela filmen finns en tydlig konflikt mellan muslimer och 

koptiskt kristna. Handlingen kantas av våld mot kvinnor och barn där gärningsmännen är 

muslimer. Profeten Muhammed framställs som en aggressiv, sexlysten och troende man som 

mördar människor, använder sig av slavhandel och rånar i Guds namn. På många ställen har 

filmen dubbats om i efterhand. Detta kan tydligt urskiljas både genom ljudkvalitet och att 

skådespelarnas läpprörelser inte motsvarar orden som uttalas. Skådespelarna var således 

möjligtvis inte medvetna om syftet med denna film (Innocence of Muslims Full Movie). 

Regissören Nakoula är inte muslim, utan sällar sig till trostillhörigheten koptiskt 

kristen. Under pseudonymen Sam Bacile laddade han upp en 13 minuter lång trailer på 
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filmklippssidan YouTube den 2 juli 2012. En av de många uppladdningar som finns tillgänglig på 

trailern är A Stupid Movie Not Worthy of Global Turmoil, vilken i skrivande stund har över 17 

miljoner visningar (A Stupid Movie Not Worthy of Global Turmoil 2012). Den 9 september 

visades ett utdrag ur filmen på den egyptiske islamistkanalen Al-Nas-TV (Flock 2012). 

Demonstrationer och våldsamheter utbröt först i Egypten den 11 september 2012 och 

spreds sedan vidare till både arabiska och västerländska länder (Ohlsson 2012:18). Många 

amerikanska ambassader blev föremål för våldsamheter och i Libyen dödades tre 

ambassadanställda av islamister. Även USA:s ambassadör i Libyen dog i attacken. 

Den 16 september lades den fullständiga filmen upp. Denna var en timme och 14 

minuter lång, och har idag fått cirka 400 000 visningar (Innocence of Muslims Full Movie 2012). 

Totalt har filmen lagts ut med många olika rubriker och på flera olika språk med miljontals 

tittare. Den 7 november 2012 dömdes Nakoula för att ha brutit mot sin tidigare villkorliga 

frigivning i och med att filmen släpptes. Han fick efter gripandet ett års fängelse med fyra års 

villkorlig frigivning (AFP 2012). Totalt sett har demonstrationerna som uppkommit på grund av 

filmen hittills lett till att hundratals människor har blivit skadade och över 50 personer avlidit (AP 

2012). 

  

2.3 TIDIGARE HÄNDELSER 

Terrorattacken mot World Trade Center i New York den 11 september 2001 fick stor 

internationell uppmärksamhet och är idag känd världen över. Ganska tidigt gick bin Laden och 

al-Qaida ut och tog på sig dådet, men trots detta har attacken varit fokus för en rad 

konspirationsteoretikers diskussioner ända fram till idag. Terrorattacken har också varit fokus för 

många forskare som utifrån händelsen har studerat hur islam och muslimer framställs i medier. 

Före filmen Innocence of Muslims har profeten Muhammed porträtterats offentligt flera 

gånger. Som nämnts tidigare kan muslimer känna sig förnedrande på grund av en sådan 

exponering eftersom Muhammed inte får avbildas inom islam (Haraldsson 2006). År 2005 

publicerades de så kallade Muhammedkarikatyrerna i danska Jyllandsposten, vilket genererade 

internationellt medieuppbåd och en våg av protester i flertalet länder. Den danska ambassaden i 

Syrien sattes i brand som konsekvens av publiceringen (Stiernstedt 2012). 

En svensk utställning ställde år 2007 ut en teckning föreställande en rondellhund med 

Muhammed som huvud. Det var den svenske konstnären Lars Vilks som tecknat bilden. Enligt 
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honom själv var anledningen till konstverket snarare yttrandefrihet än provokation. 

Morgontidningen Nerikes Allehanda valde att publicera hunden samma år, vilket slutligen ledde 

till starka demonstrationer såväl lokalt som internationellt. Medier kring hela världen 

dokumenterade händelseutvecklingen och al-Qaida satte ett pris på Vilks huvud. Medieuppbådet 

nådde sin kulmen då FBI avslöjade att den konverterade islamisten och amerikanen Coleen 

Larose, i medierna ofta omnämnd som Jihad Jane, planerat att mörda Vilks (P1 Dokumentär 

2012: Jihad Jane och Rondellhunden). 

  

2.4 DET POLITISKA KLIMATET I EUROPA 

Postkolonialistiskt präglade tankesätt lyfter fram rasistiska handlingar av olika slag. På 

geografiskt nära håll har Europa ett förflutet av politisk rasfientlighet. Ett tydligt exempel på detta 

skedde under 1900-talet, då Nazityskland successivt utökade hatet mot det främmande, vilket 

slutligen ledde till massmord på miljontals judar. 

För att få en djupare förståelse för postkolonialismens konsekvenser, samt dess existens 

i dagens samhälle är det viktigt att få en inblick i hur det politiska klimatet ser ut både i Sverige 

och i övriga Europa. Detta på grund av att högerextrema partier fått allt större politiskt fotfäste i 

dagens Europa. Det går dock att urskilja en trendförändring från tidigare. Det hat som tidigare 

riktade sig mot judendomen, har idag successivt övergått till att beröra muslimer och islam. 

Dessa har idag blivit “det stora hotet” och det finns tendenser till en relativt utbredd islamofobi 

(Demirbag-Sten 2010). Det bör dock poängteras att islamofobin inte står i paritet till 

antisemitismen, då förutsättningarna är komplexa och ser mycket olika ut i de båda fallen. 

Däremot finns en del likheter då båda kulturerna är (och har varit) utsatta för hat och förföljelse 

(Svensson 2011).  

Den politiska situationen i Sverige innehåller idag flera invandrarfientliga partier, men 

ett mäktigare än andra. Sverigedemokraterna har bytt linje från att historiskt sett varit 

antisemitiska till att idag vara islamkritiska. Precis som de senaste valen och de aktuella 

partisympatiundersökningarna visar, har vi sett tendenser i vår närhet till att fler och fler svenskar 

sympatiserar med partiet. Vi, svenskarna är fientliga mot dom, invandrarna. Enligt SIFO:s 

väljarbarometer för december 2012 stödjer tio procent av befolkningen Sverigedemokraterna, 

vilket gör dem till Sveriges tredje största parti. Detta kan ställas i jämförelse med 

partisympatiundersökningen under samma månad år 2011, då Sverigedemokraterna erhöll cirka 
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fem procent av rösterna (SIFO 2012). Partiet har under de senaste åren fått stor uppståndelse i 

media, speciellt efter intåget i riksdagen år 2010, där de med 5,7 procent fick 20 mandat 

(Sverigedemokraterna 2012). De har under båda de två senaste valen (år 2006 och år 2010) 

nästintill fördubblat sitt väljarstöd och samhällets fientlighet mot invandrare har till synes därmed 

ökat (Mattson 2009:187). Partiet har som förslag att kraftigt begränsa asyl- och 

anhöriginvandringen. De vill även att de människor som redan invandrat måste anpassas till det 

svenska samhället bättre (Sverigedemokraterna 2012). 

I Västeuropa finns ett antal partier med aktuellt eller historiskt fotfäste i respektive 

lands parlament, som även de präglas av postkolonialistiska tankesätt och kan ses som 

föregångare till Sverigedemokraterna. I förlängningen påverkar naturligt det rådande politiska 

samhällsklimatet även hela samhället, inkluderat medier. En ond cirkel kan således lätt skapas, 

där postkolonialistiska tankesätt ökar istället för att dö ut. Många av partierna är framgångsrika 

även idag, medan andra historiskt sett varit betydelsefulla för den invandrarfientliga politiska 

utvecklingen.  

 I början på 1970-talet grundades det högerextremt invandrarfientliga partiet Front 

National i Frankrike och följdes något år senare av Fremskrittspartiet även i Norge. De båda 

partierna har starkt väljarstöd i sina respektive länder; Fremskrittspartiet är med 22,9% Norges 

näst största, medan Front National under valet 2011 fick 18% av rösterna. Därmed erhöll Front 

National sin högsta siffra någonsin (Nationalencyklopedin 2012). 

I Danmark bildades under mitten på 1990-talet det nationalistiska, invandrarfientliga 

Dansk Folkeparti. Partiet har under åren starkt drivit dess argumentation i flykting- och 

invandrarfrågor. Deras principprogram innehåller punkter som bland annat berör kraven på 

avskaffad rösträtt för invandrare, stoppat u-landsbistånd och avskaffad modersmålsundervisning. 

Sedan starten har partiets kurva pekat rakt uppåt. Detta med undantag i valet 2011, då trenden 

vände och partiet förlorade delar av sitt inflytande över regeringspolitiken (Nationalencyklopedin 

2012). 

I Nederländerna har främlingsfientligheten främst tagit islamofobiska uttryck. I början 

på 2000-talet bildades där ett parti med en islamfientlig politisk agenda. Partiet kom efter 

grundaren att kallas för Pim Fortuyns lista (Nederländska: Lijst Pim Fortuyn, LPF) och nådde 

under kort tid mycket stora framgångar. Fortuyn räknas idag som den förste holländske politikern 

som offentligt kritiserade invandring och islam (Tyler 2012). Strax efter skapandet av partiet 
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mördades Fortuyn och partiets framgång blev därmed kortvarig. Pim Fortuyns lista gick från att 

ha varit landets näst största, till att upplösas efter bara några år på grund av bristande ledarskap 

(Osborn 2002). Trots partiets korta vistelse i parlamentet öppnade det dörrar för andra 

högerextrema partier och deras framgång i Nederländerna. Frihetspartiet med Geert Wilders som 

partiledare är precis som Pim Fortuyns lista islamfientligt, och har nått stora framgångar inom 

den nederländska politiken under de senaste åren (Zuiderveld 2010).   I och med att de rådande 

politiska klimaten i Europa ser ut på ovanstående sätt förstärks teorin om postkolonialismen och 

synen på vi och dom, där vi sätter oss själva främst. Detta har bidragit till utvecklingen av en 

tydlig västerländsk kulturtradition, inte bara i Sverige utan även i övriga västvärlden. Eftersom 

det rådande klimatet i ett samhälle påverkar alla delar är även medierna en bidragande orsak till 

att den postkolonialistiska tankebanan fortsätter. Detta kan i sin tur bidra till att de högerextrema 

makterna gynnas, då allmänheten påverkas av den information medierna förmedlar. Apropå 

situationen i Sverige har vi sett tendenser till att även sådan publicitet som är negativ för 

Sverigedemokraterna i medierna ändå är publicitet, och kan därmed också gynna partiet i 

slutänden.  

 

2.5 TIDNINGARNAS HISTORIA  

Nedan presenteras en kort bakgrund om kvällstidningarna Aftonbladet (AB) och Expressen samt 

morgontidningarna Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD). Samtliga nyhetsartiklar 

som kommer att undersökas i denna studie härstammar från dessa tidningar.   

 

2.5.1 AFTONBLADET 

Aftonbladet är Sveriges största tidning och grundades år 1830 av Lars Johan Hierta. AB är 

obunden socialdemokratisk. Tidningen har runt 2,6 miljoner läsare varje dag, varav 943 000 läser 

AB i tryckt format (Aftonbladet 2012). AB är en del av norskägda Schibstedkoncernen, där även 

SvD ingår (Aftonbladet 2010). 

 

2.5.2 EXPRESSEN 

Expressen är en riksspridd tidning som startade år 1944. Tidningen ägs av Bonnier AB, som även 

äger DN och är en av norra Europas ledande medieföretag. Expressen är liberal och anser att 
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yttrandefrihet, frihet och förnuft är viktigt. Totalt har Expressen tillsammans med GT och 

Kvällsposten (utgåvor med fokus på regionalt innehåll) ungefär 1,6 miljoner läsare dagligen runt 

om i hela landet. Enligt Expressen är tidningens målgrupp personer i hela Sverige med olika 

åldrar, kön och utbildningar (Expressen 2009). 

 

2.5.3 DAGENS NYHETER 

Dagens Nyheter utkom första gången i pappersform år 1864. Tidningen ägs av Bonnier AB. DN 

läses i tryckt format av cirka 824 500 personer varje dag. Tidningen är oberoende liberal och 

menar att det är viktigt att alla personer, oavsett social bakgrund, ska ha möjlighet att ta del av 

världsnyheter och även kunna delta i debatter gällande viktiga samhällsfrågor (Dagens Nyheter 

2012). 

  

2.5.4 SVENSKA DAGBLADET 

Svenska Dagbladet grundades år 1884 och ingår likt AB i Schibstedkoncernen. SvD är obunden 

moderat och når cirka 500 000 läsare varje dag över hela Sverige med Stockholm som bas. 

Tidningen ges dagligen ut i tre delar: Nyheter, Kultur samt Näringsliv (Svenska Dagbladet 2012). 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 

Nedan redovisas den tidigare forskning vi anser vara relevant för vårt forskningsområde. Först 

redovisas artiklar och dess innehåll, och sedan avslutas kapitlet med en diskussion kring dessa 

artiklar. 

 

3.1 ARTIKLAR 

Bland de artiklar som kan relateras till vårt forskningsområde har vi funnit att en hel del 

forskning utgått från efterdyningarna av Muhammadkarikatyrerna som publicerades i danska 

Jyllandsposten år 2005. En av de författare som studerat detta ämne är Karin Creutz-Kämppi. 

Hon har i sin artikel The Othering of Islam in a European Context analyserat ”othering”-

diskurser om islam. Syftet i artikeln är att undersöka bilden som förmedlas av religionen i 

svenskspråkig finsk press. Creutz-Kämppi har studerat tidningsartiklar som täcker debatten om 
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Muhammadkarikatyrerna från sju svenskspråkiga dagstidningar i Finland under första halvåret av 

2006. Hon har utgått från antagandet att muslimer porträtteras som de andra. Utifrån detta har 

hon i tidningsartiklarna studerat islam i samband med fyra diskurser: våldsdiskursen, 

kolonialistdiskursen, sekulariseringsdiskursen och civilisationsdiskursen. Creutz-Kämppi menar 

att pressen skapar kollektiva kategoriseringar av människor, där muslimer skapas och återskapas 

som de andra. Medierna hon studerat har främst rapporterat om islam i samband med händelser 

som förekommit i andra delar av världen. Creutz-Kämppi anser att mediekonsumenterna har ett 

ansvar i att ha en reflexiv inställning till all förmedlad information. Därmed menar hon att 

medierna kan användas som en plattform för en “mer diversifierad verklighet” och få en öppnare 

syn på världen (Creutz-Kämppi 2008). 

Precis som Creutz-Kämppi, undersöker Elizabeth Poole diskursen kring muslimer som 

de andra. I artikeln Change and Continuity in the Representation of British Muslims Before and 

After 9/11 menar Poole att terrorattacken den 11 september 2001 har bidragit till utökningen av 

ett vi och dom-tänkande. Som konsekvens av terrorattacken fick “kriget mot terrorismen” ett 

tydligt avstamp. Poole har under en femtonårsperiod med terrorattacken som mittpunkt, studerat 

vad som rapporterats om muslimer och islam i brittisk press och hur mycket utrymme religionen 

fått. Hennes resultat påvisar att islamofobin har ökat och att bilden av muslimer blivit påverkad 

av detta (Poole 2011). 

Medieprofessor Dina Ibrahim är av en annan åsikt. Tvärtemot Poole menar hon i sin 

studie The framing of islam on network following the september 11th attacks att islam redan före 

terrorattacken i New York porträtterades som en våldsam religion i medier. När Vita huset sedan 

gick ut och betonade att kriget mot terrorismen inte var synonymt med kriget mot islam, skiftade 

representationen av religionen till positiv och inkluderande (Ibrahim 2010). Vi ställer oss 

frågande till denna studie. Kan det verkligen vara så att bilden av islam skildras mer positivt efter 

den 11 september 2001?  

Leonor Camaüer har liksom Creutz-Kämppi utgått från Muhammedkarikatyrerna i sin 

studie Constructing „Close‟ and „Distant‟ Muslim Identities. I studien vill hon belysa hur 

lokaltidningen Nerikes Allehanda (NA) spelar en roll i den transnationella konflikt som råder 

mellan de västerländska länderna och de muslimska länderna. Den konflikt som Camaüer menar 

skapat såväl en kulturell som ideologisk splittring. Camaüer analyserar NA:s nyhetsartiklar och 

jämför dem med artiklar tryckta i länder med en befolkning av muslimsk majoritet, publicerade 
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under perioden 19 augusti-31 december 2007. Hennes slutsats är att det råder en avlägsen och en 

nära muslimsk identitet, där hon menar att den senare är konstruerad av medierna, både som ett 

problem och som en lösning av konflikten (Camaüer 2010). 

Likheter med tidigare ovanstående studier kan även hittas i artikeln Framing the 

Mohammad cartoons issue, där Jesper Strömbäck, Adam Shehata och Daniela D. Dimitrova 

undersöker på vilket sätt svenska och amerikanska nyhetstidningar porträtterade publiceringen av 

Muhammedkarikatyrerna. Fokus ligger på tidningarna Dagens Nyheter samt New York Times. 

Studien innefattar alla nyhetsartiklar inom ämnet publicerade mellan den 1 oktober 2005 och 28 

februari 2006. Författarna såg närmare på hur konflikt, religion, frihet, demokrati, islam samt 

intolerans framställs i de utvalda nyheterna. I studien diskuteras också huruvida artiklarna var 

positivt, negativt eller neutralt skrivna (Strömbäck, Shehata & Dimitrova 2008). Den kvalitativa 

innehållsanalysen gjordes för att identifiera vad som startade, och väckte uppmärksamhet i 

nyhetsvågen kring Muhammedkarikatyrerna. I studien används en så kallad “framing”-teori, där 

utgångspunkten är att nyheter inte speglar verkligheten. Resultatet av studien visar att nyheterna 

innefattade både positiva och negativa uttalanden. Dessutom syns en tydlig skillnad mellan de 

jämförda tidningarna. I Dagens Nyheter hade lite mindre än hälften av artiklarna en negativ 

betoning gällande publiceringen av Muhammedkarikatyrerna och nästan 70 procent hade en 

blandad eller neutral betoning. Inte någon av de svenska artiklarna hade en positiv framställning 

eller var positivt skrivna. I New York Times var fler artiklar än i Dagens Nyheter neutrala samt 

positiva till publiceringen av Muhammedkarikatyrerna. Studien visar även att det mest frekvent 

använda ordet var “konflikt”, vilket fanns med i 70 procent av artiklarna (Strömbäck, Shehata & 

Dimitrova 2008). 

Eftersom artikeln ovan handlar om artiklar innehållande islam är positivt, negativt eller 

neutralt skriva, kan den relateras till vår studie. Även vi ämnar undersöka hur islam framställs i 

olika nyhetsartiklar. Skillnaden mellan vår studie och Framing the Mohammad cartoons issue är 

dock att vi främst ska se till hur just religionen islam framställs i media, jämfört med Framing the 

Mohammad cartoons issue där tyngdpunkten ligger på hur själva Muhammedkarikatyrerna 

framställs i de publicerade artiklarna. Studien är dock relevant i vårt arbete för kännedom och att 

kunna relatera till tidigare liknande händelser samt för att kunna se samband mellan nyheterna 

om Muhammedkarikatyrerna och de om Innocence of muslims. 

Även studien Muslimer och islam i svenska nyhetsmedier av Marina Ghersetti och 
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Anna Levin har likheter med vår. I Ghersetti och Levins studie behandlas 263 olika artiklar tagna 

ur Dagens Nyheter och 240 artiklar från Aftonbladet under år 2002. Alla dessa nyhetsartiklar har 

författarna valt med syftet att undersöka innehållet; omfattningen av, samt förekomsten kring 

muslimer och islam. Författarna vill med hjälp av sina frågeställningar bland annat ta reda på hur 

många av de utvalda artiklarna som tar upp frågor gällande islam, vilka sidor och i vilka delar av 

tidningen artiklarna är publicerade på. Slutligen vill de undersöka vad artiklarna handlar om samt 

hur många av dem som har en svensk vinkel. Några av resultaten författarna kommer fram till är 

att 81 procent av artiklarna med svensk vinkel huvudsakligen handlar om hotfulla, problematiska 

och främmande aspekter av islam och dess anhängare. Ghersetti och Levin menar även att två 

tredjedelar av artikelbilderna associerar till krig och våldshandlingar (Ghersetti & Levin 2002).  

En annan studie vi har valt att titta närmare på är Images of Islam skriven av Tahir 

Abbas. Abbas analyserar illustrationer av islam och muslimer som har publicerats i brittisk press 

åren 1991-1992, och menar att dessa skildrar antimuslimska åsikter. Han går också närmare in på 

begreppet islamofobi, något han menar idag livnär sig på historiska händelser för att fylla ut den 

stereotypiska bilden av muslimer, men också härrör från kolonialism, rasism och invandring 

(Abbas 2000). 

Ytterligare en annan relevant studie är Framing and Praising Allah on YouTube skriven 

av Lela Mosemghvdlishvili. Under 2008 har Mosemghvdlishvili undersökt hur islam framställs i 

videor på YouTube och vilken anledning som finns till att användarna skapar dessa videor. 

Mosemghvdlishvili undersöker huruvida positiva eller negativa mönster uppkommer i dessa 

videor. Vidare har hon i denna studie använt sig av 120 videor och genomfört 15 djupintervjuer 

med skaparna av videorna. Slutsatsen blev att videor och bilder som är olämpliga för mainstream-

TV hamnar på YouTube (Mosemghvdlishvili 2012). 

Även artikeln Content Analysis of the Portrayal of Muslims in American Media skriven 

av Alicia Cagle, Lindsay Cox, Kelly Louma och Anne Zaphiris anser vi vara relevant för oss. 

Detta på grund av att ovanstående studie berör bilden av muslimer i amerikansk press publicerade 

efter 11 september 2001. Författarna har analyserat webbaserade nyhetsartiklar från Fox News, 

CNN och NPR under tidsperioden 1 augusti - 30 september 2010. De fann att många artiklar 

behandlade negativa aspekter av islam, till exempel “firandet” av 11 september. De fann även att 

moskéer som sådana nästan uteslutande beskrivs i negativa ordalag (Cagle, Cox & Luoma 2011). 

  



 

 18 

3.2 DISKUSSION AV ARTIKLARNA 

Samtliga utvalda artiklar behandlar på ett eller annat sätt hur muslimer och islam framställs i 

media, och majoriteten har valt att analysera nyhetsartiklar. När vi sökte efter relevanta artiklar 

från en rad olika databaser, fann vi att ett flertal utgått från konsekvenserna av 

Muhammadkarikatyrerna publicerade i danska Jyllandsposten. Även händelserna den 11 

september 2001 har genererat mycket forskning. Författarna till den tidigare forskningen har 

undersökt press i olika länder: svensk, brittisk, amerikansk och finsk press. 

Nästan genomgående baseras studierna i den tidigare forskningen på textanalyser, men 

några forskare har valt att fokusera på analyser av bild och rörlig bild. Majoriteten av forskarna 

har använt sig av kvantitativ innehållsanalys och kvalitativa metoder. Några få studier baseras 

även på djupintervjuer. 

 Större delen av författarna till studierna har dragit slutsatsen att islam snarare 

porträtteras negativt än positivt och neutralt. En del forskare har från början själva utgått ifrån att 

synen på islam porträtteras negativt, vilket de sedan valt att undersöka i sin studie. Några tar även 

upp journalistens roll i skrivandet som en viktig bidragande orsak till resultaten. Överlag har 

forskarna sett en tendens till att journalister framställer personer med muslimsk bakgrund som de 

andra i relation till oss i de västerländska länderna. Dock har vi inte funnit någon studie som 

ännu behandlar efterdyningarna av filmen Innocence of Muslims. Detta beror troligtvis på att 

händelsen fortfarande är aktuell. Vi anser därför att vi fyller ett hål i den forskning som redan 

finns idag, då vi bidrar med aktuell forskning om en händelse ingen tidigare har studerat. 

Några av forskarna använder i sina undersökningar några av de tidningar vi själva 

kommer att utgå från, vilket kan bidra till att dessa studier blir mer relevanta för vårt arbete. 

Artiklarna som utgör den tidigare forskningen skiljer sig givetvis en del från studien vi ämnar 

genomföra på flera sätt. Ett exempel på detta är Creutz-Kämppis artikel. Denna består till stor del 

av en diskussion ur en utgångspunkt författaren redan hade innan hon genomförde studien. 

Studien behandlar ett betydligt snävare studieobjekt än att se på hur muslimer framställs i press. 

För oss som uppsatsförfattare är det viktigt att inför analysen ha en historisk bakgrund av tidigare 

forskning. Det är också viktigt att ha en uppfattning om hur den rådande synen hos allmänheten 

på händelser kring religionen islam ser ut. Det är intressant hur människor historiskt sett konstant 

distanserat sig från “det främmande”. På detta sätt kommer samtliga utvalda artiklar alla att vara 

till hjälp för oss i vårt fortsatta uppsatsarbete. 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Critical discourse analysis, med den svenska benämningen kritisk diskursanalys (CDA) är i första 

hand en metod som även har utvecklat teori kring relationen mellan samhälle och språk (Berglez 

& Olausson 2008:122-123). Vi anser att  teorin i hög grad innefattar ideologi, hegemoni och 

makt. Dessutom menar vi att postkolonialismen mer specifikt kan sägas vara en konkretisering av 

hegemoniska processer, maktstrukturer och ideologisk ordning. För att ytterligare konkretisera 

och tydliggöra vad studien ska resultera i, ser vi även stereotypisering som en viktig teoretisk 

utgångspunkt, vilken här studeras inom ramen för postkolonialism. På så sätt kan vi se mönster 

av postkolonialistiska tankesätt vilket i sin tur leder oss in i ett större sammanhang; hur vi 

påverkas av relationen mellan samhälle och språk. 

 

4.1 CDA 

Den övergripande teorin om relationen mellan samhälle och språk kommer att utgöra 

utgångspunkten för hela analysen av nyhetsartiklar. CDA som teori har sociala relationer som 

utgångspunkt, där relationen och förändringen mellan medier och språk samt maktstrukturer i 

samhället analyseras. Det handlar om att blottlägga underliggande strukturer i ett visst historiskt, 

politiskt och socialt sammanhang och innefattar bland annat hur intressen, idéer och grupper styr 

och innehar makt i samhället genom språket. En del saker ses som normala och självklara, medan 

andra saker förtrycks och ses som mindre önskvärda. CDA som teori handlar även om hur 

ideologi verkar i språk samt hur språket genomsyras av tal, skrift, etiska uttryck och fotografier.  

Den kan även tillämpas på hur till exempel propaganda och maktintressen 

genomsyrar en nyhetsrapportering av en konflikt. Det är det maktteoretiska perspektivet som 

skiljer CDA från andra typer av diskursanalys (Berglez & Olausson 2008:122-123). 

 

4.1.1 HEGEMONI, IDEOLOGI OCH MAKT 

Teorin om hegemoni, ideologi och dess samverkan med makt ingår i ramverket för CDA som 

teori och är centralt i vår studie framförallt på grund av två saker; dels för att förstå hur samhället 

sprider och reproducerar en rådande ordning om synen på muslimer, men också för att få en 

inblick i mediernas roll i påverkandet på samhället. 
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Nationalencyklopedin beskriver hegemoni inom marxistisk teori som ett betecknande 

på den makt över människo- och samhällssynen som en ledande klass utövar vid sidan av sin 

ekonomiska och politiska dominans (Nationalencyklopedin 2012). Teorin handlar dock inte bara 

om maktdominans, utan är en förhandlingsprocess, där betydelsekonsensus skapas. 

Meningsskapandet ses som en arena för en ständigt pågående kamp mellan olika ideologier som 

strävar efter den hegemoniska positionen (Berglez & Olausson 2008:133). 

Antonio Gramsci (1881-1937) förknippas ofta med begreppet hegemoni. Han menade 

att hegemoni upprätthålls då en ledande makt i samhället (i detta fall medier) skapar en norm för 

tänkandet och handlandet som gör att den ledande makten sällan ifrågasätts av den breda 

allmänheten, och således därigenom också bibehåller sin maktposition. Hegemoni kan sägas vara 

“makten över tanken” eller makten att tolka verkligheten och tala om hur den ser ut - något som 

andra sedan kommer att efterfölja i föreställningar om hur världen är beskaffad (SOU 2006:333). 

Värderingar har därmed större vikt i maktfrågor än det ekonomiska och politiska inflytandet. 

Gramsci menade även att rådande attityder och förhållningssätt avgör vilka normer som skapas i 

samhället (Adamson 1980:170f). 

I denna studie är makt i mediediskurs en viktig del för att förstå hur människor 

påverkas av information från maktingivande instanser. Peter Berglez och Stig-Arne Nohrstedt 

påpekar att begreppet makt är relaterat till medier, där medierna påverkar våra föreställningar om 

vad makt egentligen är samt vad som ses som viktigt eller oviktigt. Medierna kan även själva 

försöka få och utöva makt. Detta kan ske både internt mellan medierna samt i relation till staten, 

politiska partier eller andra institutionella aktörer. Dessutom kan medierna bli påverkade eller 

styrda av staten, aktieägare eller andra makter. Att analysera makt handlar om att studera olika 

relationer, där det till exempel kan röra sig om relationen mellan individer eller mellan olika 

organisationer (Berglez & Nohrstedt 2011:15f). 

Kent Asp menar att medierna kan ha stor makt då de påverkar människors känslor och 

tankar, men samtidigt vara maktlösa i de fall det är andra än massmedierna själva som väljer 

innehållet i dem. Medierna är dock som mäktigast när de både har makt över publiken och det 

egna innehållet (Strömbäck 2009:83). 

Ideologi kan som begrepp härledas till hegemoni och makt. Begreppet används idag 

allmänt i betydelsen åskådning, specifikt samhällsåskådning. En ideologi består av en relativt 

sammanhängande enhet som innehåller både antaganden om hur verkligheten ser ut, värderingar 
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och handlingsnormer. Att vara anhängare av en ideologi innebär således också acceptansen av 

dess verklighetsbeskrivning, grundläggande värderingar och handlingsprogram 

(Nationalencyklopedin 2013). Louis Althusser förklarade ideologi enligt nedan: 

1) Ideologi handlar inte om hur världen är, utan är ett föreställningssätt av världen. 

2) Ideologi handlar inte bara om mentala föreställningar och tankar, utan också om 

praktiskt agerande utifrån ideologin. 

3) Samhället socialiserar in oss utifrån den rådande ideologin. Människor handlar och 

tänker som alla andra och har inte makten att undvika att det händer  

Då en rådande makt (till exempel medier) innehar en hegemonisk position över 

människor i ett samhälle, sprider de också sin föreställningsbild av världen, sin ideologi, vilken 

medierna också praktiskt arbetar efter. Ideologin producerar ett socialt medvetande, och fungerar 

troligtvis bäst då människor inte är medvetna av att de agerar utifrån en viss ideologi. Medierna 

uttrycker alltså sin bild av verkligheten, men det är egentligen deras ideologi som sprids. Har 

medierna således exempelvis en postkolonialistisk prägel på sin ideologi, påverkas människors 

ideologier, åsikter och värderingar omedvetet av detta, vilket i förlängningen gynnar 

främlingsfientliga krafter och därmed även främlingsfientliga politiska partier. På så vis gynnas 

instanser i den hegemoniska maktprocessen och så länge som ideologin inte ifrågasätts kan de 

också fortsätta sprida den (Strinati 2004:136f). 

 

4.1.1.1 POSTKOLONIALISM  

Genom att tillämpa postkolonialismen på studiet av nyhetsdiskurser kan även slutsatser kring 

hegemoni, ideologi och makt i samhället dras, på det sätt som nämns i slutet på ovanstående 

kapitel. Postkolonialismen betonar kolonialismens avgörande betydelse för framväxten av idéer 

om modernitet, humanism och civilisation, vilket utgör grunden för den uppdelning som Stuart 

Hall namngivit the West and the Rest. Med detta menas att den västerländska kulturen placerar 

sig och sin samhällsmodell högst upp i en utvecklingsskala. (Nationalencyklopedin 2012). 

Kärnan i postkolonialismen handlar därmed om hur vi föreställer oss dom (Kamali 

2005:9). Vi kartlägger, värderar, beskriver och diagnostiserar de andra. De sistnämnda tycks 

alltid vara betydligt annorlunda; de behöver hjälp, de ligger efter och de har stagnerat, medan vi, 

vi ligger före, vi är upplysta och vi har historiens facit i vår hand. Vi är säkra på vad de behöver. 

Postkoloniala teorier har kommit att kritisera och problematisera denna bild av framsteg och 
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upplysning. Teoretiker inom området har studerat den västerländska idéhistorien och ifrågasatt de 

allmänt rådande beskrivningarna av världen. 

Vissa teoretiker menar att kolonialismen inte alls tillhör det förgångna, den har idag 

bara antagit en ny skepnad. Försvarare av postkolonialismen menar att begreppet kan användas 

som beteckning på västerländska samhällen, däribland Sverige, då kolonialismen inte bara fått 

konsekvenser för kolonierna. Rasismen har varken avstannat vid nationsgränser eller dött ut, utan 

fortsätter att utgöra en aspekt av identitetsformande även i dagens västerländska samhällen  

Med utgångspunkt från ovan har postkolonialismen skapat en stark västerländsk 

kulturtradition i hela västvärlden, och således även i Sverige. Denna företeelse kan ses som 

hegemonisk i relation till muslimska länder, eftersom den västerländska kulturtraditionen i en del 

avseenden lyfter fram muslimer som ett dom. När muslimer lyfts fram som ett dom, främjas 

troligtvis också stereotypiska bilder av dem, eftersom dom ses som en grupp. Dessutom lyfter 

teorin om postkolonialism fram det som den västerländska kulturen förtrycker, vilket också är en 

bidragande faktor till att en ensidig bild av muslimer skapas. I förlängningen påverkar detta även 

personer med bakgrund i de muslimska länderna, men som är bosatta i de västerländska länderna. 

(Carbin 2004:391f). 

      

4.1.1.2 STEREOTYPISERING 

Det teoretiska begreppet stereotypisering har en nära koppling till postkolonialismen. Teorin om 

stereotypisering kommer att vara till hjälp i vår studie eftersom vi tror att människor, och således 

också journalister, både medvetet och undermedvetet kategoriserar omvärlden i olika fack. 

Därmed finns det risk för generaliseringar av alla människor som tillhör eller tillskrivs en specifik 

grupp. När detta sker i mediesammanhang reproduceras stereotyper, vilket medför att fenomenet 

således fortsätter skapa distans mellan olika typer av människor. 

Forskaren Perry Roy Hinton skriver i Stereotyper, kognition och kultur om 

stereotypisering, som enligt honom sker i tre olika steg. Det första steget handlar om att en grupp 

människor känns igen genom en viss egenskap. Denna egenskap kan till exempel vara etnicitet 

(ex. svart amerikan), religiös övertygelse (ex. muslim), nationalitet (ex. engelsman), kön (ex. 

kvinna), ålder (ex. pensionär), sysselsättning (ex. busschaufför) eller utseende (ex. rödhårig). Ett 

antal människor identifieras således inte bara som en grupp genom att de håller på ett speciellt 

fotbollslag, utan också genom mer fysiska attribut som ålder, etnicitet och kön. Med andra ord 
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medför denna uppdelningsprocess att en grupp människor skiljs från mängden vad gäller en viss 

egenskap (Hinton 2003:29). 

Steg två handlar om att gruppen som helhet tillskrivs ytterligare egenskaper. Rödhåriga 

blir temperamentsfulla och engelsmän förtjusta i traditioner. Dessa egenskaper är ofta 

personlighetsdrag, men behöver nödvändigtvis inte vara det. Det tredje och slutgiltiga steget går 

ut på att när vi väl konstaterat att någon är engelsman, tillskriver vi denna den stereotypa 

egenskapen. Vi drar helt enkelt slutsatsen att den här engelsmannen, liksom alla engelsmän är 

förtjusta i traditioner (Hinton 2003:29). 

Stereotyper förekommer relativt frekvent i många delar av samhället. För inte länge 

sedan debatterades exempelvis påsen till Fazers Kinapuffar, vilken pryddes av en stereotypisk 

kines med gul hud och rishatt (Arnstad 2012). Riktigt så tydliga exempel kommer säkerligen inte 

återfinnas i nyhetsartiklarna, snarare mer dolda varianter av hur vi och dom är. Stereotypiseringar 

upprepas tills vi upplever dem som helt naturliga och neutrala beskrivningar av verkligheten 

(Strömbäck 2009:83). 

 

4.2 KONKRETISERING 

Utifrån ovanstående teoretiska perspektiv väljer vi att fokusera på vissa specifika faktorer i 

nyhetsartiklarna. Till att börja med vill vi studera den eventuella förekomsten av uppdelning 

mellan vi (de västerländska länderna) och dom (länder med muslimsk majoritetsbefolkning). Vi 

vill även undersöka om det finns värderingar, beskrivningar eller diagnostiseringar av människor 

i länder med muslimsk majoritetsbefolkning. Vidare vill vi studera den eventuella 

framställningen av människor i de västerländska länderna kontra människor i länder med 

muslimsk majoritetsbefolkning, i avseende om de förstnämnda framställs på ett annat sätt/i en 

högre skala än de sistnämnda. Slutligen vill vi undersöka den eventuella förekomsten av 

stereotypiseringens tre steg (som anges i 4.1.2). 
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5. METOD OCH MATERIAL 

Nedan presenteras studiens metod, material och urval. 

 

5.1 VAL OCH TILLÄMPNING AV METOD 

Vi planerar att främst använda oss av en kritisk diskursanalytisk metod, som har sin utgångspunkt 

i en kvalitativ textanalys. Denna typ av metod används främst vid analyserandet av ett mindre 

omfångsrikt material, vilket är fallet i denna studie. Den kvalitativa textanalysen inriktar sig på 

begreppet varför, till skillnad från en kvantitativ analys som har fokus på att mäta språket 

(Svenning 2000:67). Denna metod är relevant för vår studie då vi vill ta reda på hur muslimer 

framställs i svensk press. Detta är svårt att mäta och kräver därför ett kvalitativt 

undersökningssätt. Alan Bryman påpekar att denna metod är bra att tillämpa på texter och påvisar 

hur olika versioner av världen, samhället, händelser och inre psykologisk verklighet produceras i 

diskurser (Bryman 2002:347). Majoriteteten av forskare från tidigare studier med liknande ämnen 

har även de använt sig av kvantitativ innehållsanalys med kvalitativa metoder. 

Vi kommer att använda oss av en analysmodell som utgår från CDA och vår ambition 

är att analysera nyhetsartiklarna i sin fulla helhet. För att vi till fullo ska förstå meningar och 

underliggande föreställningar är det relevant att inom ramen för CDA också använda en 

grundläggande, kompletterande analys med semiotiska drag för foto. Metoden är lämplig att 

använda för att finna dolda meningar som gömmer sig i bilder (Bryman 2002:368). Poängteras 

ska, att det fortfarande är text som fokus kommer att ligga på. 

En kombination av en textanalys och en grundläggande bildanalys anser vi ska 

möjliggöra ett nära förhållningssätt till texten. Vi vill dekonstruera texten, det vill säga bryta ned 

den i mindre delar för att försöka hitta betydelser som inte syns vid första anblick. På så vis finns 

möjligheten att se bortom det som i materialet presenteras som rådande sanningar.  

  

5.1.1 KRITISK DISKURSANALYS - CDA 

En kritisk diskursanalys är främst en metod, men har som tidigare nämnt även utvecklats till en 

teori som inbegriper relationen mellan samhälle och språk. För metoddelen handlar det i grund 

och botten alltid om ett sätt att analysera texter (Bergström & Boréus 2005:306).  

 Teun van Dijk är en framträdande teoretiker inom Kritisk diskursanalys. Genom 
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van Dijk konstaterar Berglez att nyhetsdiskurser bör studeras i en strukturell bemärkelse, 

eftersom en nyhetstext inte kan ses som en slumpmässig kombination av tecken. Det som 

möjliggör ett socialt meningsskapande av texten är strukturen, eftersom meningen i texten inte 

blir verklighet förrän vid det tillfälle den mottagits. Berglez menar att det i grund och botten 

handlar om att komma fram till på vilket sätt texten kan sägas vara en produkt av den kultur/det 

samhälle den reproduceras i (Berglez 2000:202ff).  

Den kritiska diskursanalysen strävar efter att lyfta fram de omedvetna sociokulturella 

processerna på en medveten nivå, genom att studera textens design och undersöka varför texten 

ser ut som den gör. Detta besvaras genom att analysera dolda meningar och åsikter och samtidigt 

försöka ställa sig utanför sin egen kultur (Berglez 2010: 274).  

van Dijk själv menar att man vid en textorienterad kritisk diskursanalys ska studera 

texten både på en makro- och en mikrostrukturell nivå. Detta innebär att man genom att studera 

olika nivåer av texten får en djupare inblick och förståelse för den. Den mikrostrukturella (lokala) 

nivån hör i allra största grad ihop med den makrostrukturella (globala) nivån, och vice versa. 

Betydelsen av en hel text har sitt ursprung i enskilda ord och meningar. Den makrostrukturella 

nivån fungerar som en överblicksansats medan den mikrostrukturella nivån istället handlar om 

detaljstudier av texten (van Dijk 1988:27). 

Förutom van Dijk är även Norman Fairclough en viktig person inom diskursanalytiska 

studier. Faircloughs modell liknar van Dijks, men innehåller även en detaljerad lingvistisk analys 

som inkluderar metaforiskt språk (Jørgensen & Phillips 2002:65). Vi kommer att genomföra vår 

analys enligt van Dijks linje utan inblandning av en alltför djupgående lingvistisk analys. I linje 

med van Dijk kommer även analysen av texten att utföras på en makro- och mikrostrukturell 

nivå.  

 

5.1.1.1 KRITISK DISKURSANALYS PÅ MAKRO- OCH MIKROSTRUKTURELL NIVÅ   

Den makrostrukturella nivån består av studiet av nyhetstextens tematiska och schematiska 

struktur. Dessa två begrepp kan behöva en närmare definition. Den tematiska strukturen på en 

nyhetsartikel är den hierarkiska organiseringen av de händelser som nyheten beskriver, alltså hur 

textens olika delar är sammansatta. Artikelförfattaren rankar de olika händelser som ingår i 

nyheten så att sådana som anses vara mindre viktiga får en marginaliserad position. Detta till 

skillnad från att material som anses tillhöra huvudhändelsen ofta hamnar i rubrik och ingress. På 



 

 26 

så vis skapar författaren medvetet (eller omedvetet) en bild av verkligheten utifrån sin egen 

uppfattning. Vad hamnar i fokus och vad får en mer marginaliserad position? (Berglez 

2000:204). 

Den schematiska strukturen innefattar journalistikens regelstyrda berättande. 

Nyhetsartiklar består av konventionella byggstenar, exempelvis rubrik och ingress för 

summering, historisk bakgrund samt återkoppling för kontextuell inplacering. Även brödtexten 

ingår i byggstenarna, samt utrymmet som ges till aktörer och källor som kommenterar och 

bedömer till exempel orsaker och konsekvenser. En analys av en nyhetsartikels schematiska 

struktur syftar således till studiet av hur verkligheten måste anpassas efter dessa byggstenar och 

nyhetsdiskursens specifika karaktär (Berglez 2010:275). Berglez och Olausson menar att en 

analysmodell inte slaviskt ska utformas för att uppfylla alla kriterier i en viss CDA, utan att den 

även kan inhämta inspiration från exempelvis semiotiken. Då vi kompletterar textanalysen med 

bild kommer samspelet dem emellan även att studeras på den makrostrukturella nivån (Berglez & 

Olausson 2008:137). 

I den mikrostrukturella analysen av en nyhetstext är koherens ett centralt begrepp, där 

relationen mellan global och lokal koherens är viktig. Global koherens syftar till textens 

huvudämnen eller teman, hur dessa är organiserade utifrån hierarki och uttryckta i exempelvis 

rubriker och ingresser. Lokal koherens syftar till hur olika påståenden i texten relateras till 

varandra, där en typ av relation exempelvis kan vara orsak och verkan. En andra mening kan 

förklara den första, att de är sammanhängande är en förutsättning för att kunna förstå texten som 

helhet. Detta kan exemplifieras av två meningssatser. 1. Hon skriver tenta. 2. Tentan skrivs för att 

hon ska visa vad hon lärt sig så att hon så småningom ska kunna ta examen. Den första meningen 

behöver alltså den andra för att kunna vara begriplig i ett större sammanhang. Lokal koherens 

innefattar argument, påståenden samt beskrivningar. Förutom att koherens studerar en texts olika 

delar, innebär det också hur sändare och mottagare tillsammans bidrar till textens 

sammanhängande mening, till exempel genom att mottagaren förstår att rubriken Titanic vann 3 

Oscar innefattar film utan att ordet film nämns i sammanhanget (van Dijk 1991:113). 

Vidare studeras textens närvarande implikationer, det vill säga den synliga 

informationen. Detta handlar mer konkret om att undersöka förekomsten av överflödig 

information som egentligen inte tillför något relevant till artikeln (Berglez & Olausson 

2008:130).  
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Dessutom studeras nominering och exnominering, där exnominering innebär att vissa 

saker ses som självklara och naturliga och därmed inte behöver nämnas. Det som däremot 

avviker från det outtalade och underförstådda och inte anses vara normalt nämns istället, vilket 

kallas nominering (Ekström & Moberg 2008:24). 

Analysen kommer också att behandla lexikalitet, det vill säga vilka ordval som görs i 

artikeln. Den kommer dessutom innehålla denotation och konnotation, där det förstnämnda 

innebär ett ords konkreta betydelse, medan det sistnämnda är en benämning på betydelser, idéer, 

associationer, känslor och kulturellt accepterade innebörder. Konnotation innebär en mer 

djupgående betydelse av texten, bilden eller ordet. Det handlar endast om en kulturs 

gemensamma föreställningar och därmed inte om subjektiva tankar och associationer (Ekström & 

Moberg 2008:24). 

Vår analys kommer också att undersöka metonymi, vilket innebär att ett uttryck byts ut 

mot ett annat som står i relation till det första. Det kan till exempel ersätta en del mot en helhet 

eller material mot föremål, som att säga Bryssel när man menar EU-administrationen eller 

flaskan när åsyftningen är alkohol (Nationalencyklopedin 2012). 

  

5.1.2 SOCIOKULTUR 

För att analysen ska kunna genomföras av en annan forskare och få liknande resultat måste denna 

genomföras med sociokultur eller sociokognition, som det också kallas, i bakhuvudet. van Dijk 

förklarar begreppet genom att kritisk diskursanalys av nyhetstexter inte enbart är begränsat till 

textstrukturer. Strukturerna innehåller även en hel del underliggande meningar, åsikter och 

ideologier. För att till fullo förstå en text och hur underliggande meningar relaterar till texten 

krävs att man även förstår mentala strukturer och processer.  

Själva innebörden av en text är gradvis och strategiskt konstruerad och representerad i 

minnet som en textrepresentation. Människor har dessutom en unik och personlig återgivning av 

de händelser som beskrivs i texten, på grund av att alla har olika förförståelser, bakgrunder och 

erfarenheter. I denna studies fall är informationen som beskrivs i texten demonstrationer utförda 

av muslimska människor. Förenklat skapas en händelsemodell i huvudet av det vi förstått av en 

text, samtidigt som vi förstått en text om vi kunnat skapa en mental modell av den. Modellen 

innehåller inte bara det som explicit uttryckts i texten, utan även annan information som vi 

förstått av kontexten, i detta fall till exempel död, våldsamheter, religionskonflikter och 
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samhällsstrukturer. Information som denna redan antas vara känd hos nyhetskonsumenten, på 

grund av att människor redan har skapat en bild av hur världen är uppbyggd och ser ut. Vi vet till 

exempel att samhällsstrukturen i Kairo inte ser ut som samhällsstrukturen i Stockholm, att 

invånarna till mestadels tillhör religionen islam, till skillnad från där de flesta är ateister eller 

kristna. Denna bild kan även vara påverkad av faktorer som exempelvis postkolonialismen, vi 

anser att våldsamma demonstrationer som dessa aldrig skulle kunna hända i vårt samhälle, till 

skillnad från deras. Journalisterna har således också en mental modell av den rådande 

kommunikativa kontexten, vilken styr information som kommer att ingå i artikeln (van Dijk 

1991:117ff). 

Genom att vi förstår detta kan vi även förstå sambandet mellan människor i 

mikrostrukturen (individer) med grupper ur makrostrukturen (journalister, demonstranter, 

minoriteter) och institutioner (tidningar, regeringar och domstolar), och hur dessa påverkar 

varandra i hegemoniska maktprocesser. Därmed blir det också lättare att förklara och förstå hur 

innehållet i en artikel kan bidra till anti-muslimska åsikter och rasism i samhället (van Dijk 

1991:119). Den sociala verklighet som rapporteras och skapas av medierna är anpassad efter 

redan färdiga och sociokulturellt betingade ramar. Detta på samma sätt som 

vardagskommunikation baserar sig på förgivettagna sociokulturella tankekategorier (Berglez & 

Olausson 2008:126). Mot denna bakgrund kan slutsatsen dras att texter inte bara ses som ren 

information utan även som bärare av sociala handlingar och värderingar. Om vi tolkar eller 

förstår en text på ungefär samma sätt som många andra, indikerar detta att vi är en del av en 

större språk- och samhällsgemenskap (Berglez 2010:273). Sociokultur handlar således om hur 

kollektiva former av tänkande och kommunikation etableras och praktiseras, och är den länk som 

förbinder text med kontext (van Dijk 1991:119). 

 

5.1.3 SEMIOTIK 

Semiotik definieras ofta som läran om tecken, där allt som kan tolkas är tecken. Fokus ligger på 

symboler i vardagen som kan vara till användning för alla former av data, genom att saker kan 

betraktas som texter. All kommunikation är meningsskapande. Verkligheten blir till något 

gemensamt och meningsfullt. Semiotiken riktar in sig på att försöka avslöja den dolda mening 

som gömmer sig i texter. Det handlar om att försöka se bortom och bakom det uppenbara i texter. 

 Semiotiken förknippas oftast med lingvistikern Ferdinand de Saussure, som var 
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verksam i början av 1900-talet. Hans huvudsakliga tankar grundade sig på att språket är ett 

system, där relationerna mellan elementen (tecknen) är det centrala. Saussures idéer bidrog till en 

vändpunkt inom lingvistiken. Charles Sanders Pierce är en annan inspirationskälla inom 

semiotiken, där användarnas intryck och tolkningar får större betydelse än hos Saussure. Han 

menade att semiotik inte handlar om att blottlägga ett slutet system av tecken utan snarare att 

undersöka meningsskapande som en ständigt pågående process där människors handlingar och 

tolkningar spelar en avgörande betydelse. Utifrån existerande tecken skapar människan helatiden 

nya tecken i en aldrig avslutad kommunikation och interaktion med den sociala och materiella 

verkligheten. Betydelser skapas genom att tecken används i konkreta handlingar. Roland Barthes 

konkretiserade de tidigare tankarna till den teoretiska utvecklingen av semiotiken för modern 

medieanalys, och menade att en bild alltid har flera möjliga givna innebörder. 

Då bildanalysen i denna studie kommer att fungera som ett kompletterande stöd till 

textanalysen kommer den förstnämnda endast vara influerad av semiotiken och därmed inte 

utgöra en fullständig semiotisk analys. I första hand behandlar denna studie en textanalys, men i 

de fall bilderna är relevanta för studiens syfte inkluderas även dem. Inom ramen för semiotik 

kommer denna grundläggande bildanalys främst behandla konnotation (det betecknade) och 

denotation (det betecknande) (Ekström & Moberg 2008:17ff). 

 

5.1.4 METOD FÖR ANALYSEN 

Artiklarna som valts ut för analys kommer först att analyseras var för sig genom analysmomenten 

i schemat nedan och sedan sammanställas. För varje artikel kommer vi endast att kommentera de 

av analysmomenten som återfinns och är av relevans. Återfinns inte någon av nedanstående 

faktorer nämns detta inte i analysen, utan utesluts. I analysen kommer resultat vara kategoriserade 

i form av underrubriker, där textstycken från nyhetsartiklarna tillsammans med våra egna 

kommentarer och observationer placeras under tillhörande kategori. 

Utifrån den mer generella beskrivningen ovan ska vi titta närmare på följande:  

 

(makrostrulturell nivå) 

• Artikelns olika delar: rubrik, ingress, brödtext 

• Hur samspelar text med bild? 

• Tematiska strukturer: Vad hamnar i fokus och vad fungerar som detaljer? 
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• Schematiska strukturer:  

      - Finns det historieskildringar av tidigare händelseförlopp? 

      - Kommer flera olika röster till tals i texten? 

 

(mikrostrukturell nivå) 

• Hur ser förhållandet ut mellan global och lokal koherens?  

• Vad nomineras och exnomineras? 

• I vilken utsträckning finns närvarande implikationer? 

• Hur ser förhållandet ut mellan det betecknade (konnotation) och det betecknande (denotation)? 

• Förekommer användningen av metonymi och i så fall hur? 

• Vilka ordval görs? 

 

5.2 METODPROBLEM 

Tolkningsaspekten är en typ av problem vi ser vara möjlig med vår studie. Det är i en sådan här 

studie viktigt att genomföra tolkandet på den nivå där relationen mellan producent och 

konsument reproduceras. Därmed ska texten inte övertolkas, alltför subjektiva tolkningar som 

inte kan bindas till diskursen kring vår sociokultur ska undvikas. Relationen mellan konsument 

och producent har att göra med kognition, det vill säga det uppfattande, förståelser och 

memoreringar. För att nyheter ska fungera krävs att nyhetsmakarna frammanar kognitiva 

scheman som läsarna redan på förhand är införstådda med. Bilder och text ska alltså i enlighet 

med sociokulturen tolkas på ett sådant sätt som samhällskulturen gör gällande utifrån de allmänna 

förförståelser som finns. Den ska tolkas av oss i analysen som den skulle tolkas av människor 

med samma förståelse, bakgrund och kultur som vi själva har (Berglez 2010:274). 

Att muslimer framställs på ett visst sätt kan tänkas vara tidsbundet eller vinklat av 

författarna till artiklarna i fråga. Hade urvalsgruppen av artiklar varit andra, alternativt varit från 

andra tidningar eller medieformer skulle möjligtvis andra svar erhållits. Nyhetsartiklar ses som en 

objektiv form av journalistik, till skillnad från till exempel debattartiklar. Därför finner vi denna 

typ av genre intressant att studera, är artiklarna verkligen fria från vinkling, åsikter och 

värderingar? 

Vi ser även ett metodproblem i våra egna begränsningar. CDA kräver ett tränat och 

mycket noggrant öga i upptäckten av vinklade ord och bakomliggande meningar. Detta kan dock 
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motverkas genom att i allra högsta grad eftersträva noggrannhet. 

  

5.3 RELIABILITET OCH VALIDITET 

Reliabilitet handlar om frågor som behandlar ett måtts- samt mätningars pålitlighet och 

följdriktighet. För att se om ett mått är reliabelt studeras tre olika faktorer; stabilitet, intern 

reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Måttet behöver över tid vara så stabilt att det går att 

säkerställa att resultaten av ett urval av artiklar är densamma och alltså inte varierar om man 

mäter något två eller fler gånger efter varandra. Noggrannheten i mätningen är alltså det centrala 

(Bryman 2002:86). 

Validitet handlar om huruvida en eller flera indikatorer verkligen mäter det som är 

avsett att mätas (Bryman 2002:88). Inom vetenskapen är det viktigt att kunna underbygga 

påståenden och slutsatser med hjälp av argument. Dessa måste vara giltiga och tillförlitliga, i 

andra termer valida och reliabla. Inom den empiriskt inriktade vetenskapen underbyggs slutsatser 

med hjälp av empirisk data, exempelvis texter, resultat från intervjuundersökningar eller 

observationer som forskaren senare kan använda som giltiga argument för att påvisa validiteten 

(Ekström & Larsson 2010:14-15). 

Vi måste säkerställa att vår forskning är reliabel genom att inte övertolka i analysen, 

men samtidigt vara ytterst noggranna för att upptäcka underliggande meningar och vinklade ord i 

texterna. För att upprätthålla en hög reliabilitet är det dessutom viktigt att försöka undvika sedan 

tidigare förutfattade hypoteser. Tanken är att om samma frågeställning skulle ställas i en annan 

studie med andra uppsatsförfattare ska resultatet bli likt vårt. Detta möjligtvis med en viss 

vinkling eftersom studien är kvalitativ och till viss del innehåller tolkning. Alla individer är mer 

eller mindre subjektiva, även omedvetet. Då vi använder oss av ett lättillgängligt, tydligt material 

samt tydliga utgångspunkter, både teoretiska och metodval, främjas dock möjligheten till en 

upprepad studie. Vi är dessutom två personer som skriver vilket gör arbetet intersubjektivt, vilket 

innebär möjligheten att kunna diskutera tankar och olika synvinklar. Detta till skillnad från om 

denna studie skrivits av en uppsatsförfattare. Dock är det viktigt att vi i den mån det är möjligt 

inte påverkar studien med egna tolkningar och värderingar. 

För att vi ska kunna uppnå kraven på validitet har vi noggrant gått igenom vårt syfte 

och frågeställningar och sedan valt ut tolv artiklar som vi anser har med ämnet att göra. Det är 

även viktigt att vi följer vår urvalsspecifikation för att göra studien så valid som möjligt. Skulle vi 
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till exempel blanda nyhetsartiklar med debattartiklar skulle resultatet inte bli valitt. Om vi skulle 

analysera artiklar som tar upp muslimer, men som inte behandlar den antiislamistiska filmen, 

skulle även då resultatet bli felaktigt och vår forskning skulle därmed inte vara valid. 

  

5.4 MATERIAL OCH URVAL  

Vi har valt att inrikta oss på nyheter om efterdyningarna av den antiislamistiska filmen Innocence 

of muslims som publicerades på YouTube den 2 juli 2012. Utifrån den utgångspunkten har vi 

sedan valt ut två morgon- och två kvällstidningar, vilka tillsammans utgör fyra av Sveriges största 

tryckta nyhetskällor. Kvällstidningarna är Aftonbladet och Expressen och morgontidningarna är 

Dagens Nyheter samt Svenska Dagbladet. Anledningen till att vi valt fyra olika tidningar är för 

att försöka få en så bred och rättvis bild som möjligt av hur muslimer framställs i svensk press. 

För oss är det viktigt att få en stor bredd på både avsändare/författare, innehåll, sätt att skriva 

samt målgruppsanpassning. Det är rimligt att anta att kvälls- respektive morgontidningar 

representerar olika typer av konsumenter. Att vi valt att inkludera artiklar hämtade ur båda dessa i 

vår studie bidrar till studiens ökande av validitet. För att på ett genuint och noggrant sätt uppnå 

syftet med föreliggande studie är det för oss viktigt att försöka täcka olika sorters tidningstyper. 

Det är först då studien faktiskt mäter vad den avsett att mäta. 

Tanken i första hand är inte att jämföra morgon- respektive kvällpress, utan dessa ska 

bidra till en större mångfald. För att ytterligare snäva vårt urval ska endast nyhetsartiklar som 

publicerats i tryckt press granskas. Detta utesluter då naturligtvis all form av nätbaserade nyheter. 

Anledningen till detta är att tidningarna kan göra ändringar eller korrigera misstag i efterhand i 

publicerat material på internet. Tryckt press går däremot inte att uppdatera.  

Vårt urvalsspann kommer att utgöra nyhetsartiklar under perioden 11 september - 30 

september 2012 i valda tidningar. Vi anser dessa datum vara relevanta för vår studie eftersom den 

första attacken mot amerikanska ambassader ägde rum den 11 september. Att tidsspannet sträcker 

sig över resterande september beror på att rapporteringen kring filmen och dess konsekvenser 

under denna period varit som mest intensiv. 

För oss var det viktigt att få en jämn balans mellan morgon- och kvällspress för att vår 

studie ska bli så representativ som möjligt. Därför kommer tre artiklar från vardera tidning väljas 

ut. Analysen kommer därmed att bestå av sammanlagt tolv stycken artiklar med kompletterande 

bilder. Vi anser att detta är en siffra som passar oss väl, då omfattningen av denna studie är 
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begränsad. Även urvalet av artiklar som uppfyller våra kriterier är begränsat. Artikeltitlarna, 

tidning, publiceringsdatum och författarnamn presenteras i bilaga. 

Mot den bakgrunden ska alltså tolv artiklar (i tryckt format) publicerade mellan den 11 

september- 30 september i tidningarna Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet väljas ut. Detta görs med en urvalsmetod som vi konstruerat själva. Vi har i 

mediearkivet sökt fram alla artiklar som behandlar efterdyningarna av filmen publicerade i 

nämnda tidningar, där summan totalt blev 47 stycken artiklar. Materialet är med andra ord långt 

ifrån omfattande. Detta ledde till att olika traditionella urvalsmetoder som exempelvis 

slumpmässigt urval inte var optimalt att genomföra. Eftersom det dessutom inte verkar finnas 

särskilt många journalister som skriver om filmen Innocence of Muslims, har många av 

redaktionerna låtit samma utrikeskorrespondent skriva allt material som finns i ämnet, vilket 

minskade utbudet. Då vi vill söka svar på hur muslimer representeras i svensk press var det 

viktigt för oss att artiklarna skulle vara så representativa som möjligt. Utifrån våra 

frågeställningar utformade vi därför vissa kriterier att följa i urvalsprocessen av de tolv artiklarna. 

Dessa presenteras nedan. 

Urvalskriterier beträffande artikelinnehåll. Artikeln måste: 

• tillhöra kategorin nyheter, för att sålla bort åsiktsbunden journalistik som exempelvis 

insändare, ledare, kolumner och krönikor (Nordenson 2008:9). 

• på ett eller annat sätt behandla information om filmen Innocence of Muslims. 

• innehålla orden eller motsvarande innebörd av muslim, eftersom det är nödvändigt för 

att besvara vårt syfte. 

• innehålla orden eller motsvarande innebörd av orden demonstrant eller protest, då vi har 

en föreställning om att det vi ämnar undersöka på ett tydligare sätt skildras i artiklar 

innehållande ovanstående ord. 

• bestå av minst 1000 tecken inklusive blanksteg, rubrik och ingress, eftersom vi vill sålla 

bort de alltför korta artiklarna som vi anser vara svåra att applicera en CDA på. 

• vara skriven av en unik författare, för att undvika att urvalet är beroende av en 

journalists uppfattning. Är artikeln skriven av fler journalister än en räknas varje 

journalist som unik. 

Det har för oss varit viktigt att inte utesluta artiklar som är lämpade för vårt ämne, bara för att 

urvalsmetoden säger det och därför valde vi att göra på föreliggande vis.   
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Till textanalysen har totalt 5 bilder valts ut till analys. Vi har endast valt ut bilder tagna 

från redan utvalda artiklar till studien och alltså inte gjort en ny sökning i mediearkivet specifikt 

för bilder. Alla artikelbilder har inte analyserats, då bildanalysen inte varit fokus för studien utan 

bara fungerar kompletterande. Mot den bakgrunden har vi selektivt valt ut bilder som vi anser är 

relevanta för vårt syfte och alltså valt bort de bilder som vi inte tycker medför någonting till 

studien. 

 

6. ANALYS 

Analysen är uppdelad med utgångspunkt från vi och dom, förekomsten av otydlig information, 

frånvaron och förekomsten av pluralism samt förekomsten av generaliseringar för en bra 

överblick av vad som framkommit. I varje kapitel finns även indelningen Expressen, Aftonbladet, 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet för att ytterligare skapa struktur. Alla kursiveringar och 

understrykningar som förekommer i analysen är gjorda av oss (författarna) själva. 

 

6.1 VI OCH DOM 

Återkommande i de texter vi har analyserat finns ett vi och dom-tänkande, som står i direkt 

anslutning till teorin om postkolonialism. Detta finns i olika utformningar och ser olika ut i 

artiklarna, men detta kapitel kommer att belysa några av dem. Vi har uppmärksammat vi och 

dom-fenomenet i de texter där det exempelvis förekommer diagnostiseringar, värderingar eller 

beskrivningar av människor i de länder demonstrationerna ägt rum. Överlag har journalisterna 

frekvent använt sig av metonymiska ord och uttryck som exempelvis den muslimska världen och 

arabvärlden. Det bidrar till känslan av att den muslimska världen blir något främmande för oss i 

Sverige. Detta i sin tur förstärker känslan av att muslimer inte hör hemma bland oss i Sverige 

utan istället blir främmande, det skapas ett vi och dom. I och med att uttryck som ovan inte 

efterföljs av en mer ingående förklaring på vilka länder som ingår i dem, är den lokala 

koherensen inte optimal. Detta påverkar i sin tur texternas globala koherens, även om det 

troligtvis inte är avsikten. Den huvudsakliga betydelsen av texten hade blivit en annan om de 

berörda länderna bokstavligen skrivits ut istället för att klumpas ihop till ett samlingsuttryck. 
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6.1.1 EXPRESSEN 

I artikeln Muhammedfilmen som satte världen i brand - Allt började på YouTube, skriven av 

Robert Börjesson och Terese Cristiansson, blir åtskillnaden av vi och dom extra tydlig redan i 

början. Artikeln är av längre karaktär och handlar om demonstrationerna efter filmen i allmänhet, 

och de i Libyen i synnerhet, där flera ur den amerikanska ambassadens personalstyrka dödades. 

Artikeln betonar Egypten som en av de länder som agerat centrum för demonstrationerna. 

Mycket bakgrundsinformation tas upp om Nakoula Basseley Nakoula, hans tidigare dom, om 

filmen och dess innehåll. Även detaljerad information om vad som utlöste demonstrationerna, till 

exempel att filmen visats på arabiska tv-kanaler nämns, liksom vad demonstrationerna hittills 

orsakat. President Obama citeras, liksom några av filmens skådespelare samt en del egyptier. Det 

nomineras att det i detta land finns åtta miljoner koptiskt kristna i minoritet, som nu är i en utsatt 

position. Skribenterna har, som flera andra som skrivit artiklarna vi analyserat, använt sig av det 

metonymiska uttrycket den muslimska världen, på flera ställen där de talar om de länder som 

demonstrerat mot filmen. De skriver: 

Nu har Muhammed-filmen "Innocence of Muslims" orsakat upplopp och våldsamma 

demonstrationer i den muslimska världen. 

Den muslimska världen, har ingen riktig stark denotativ betydelse, uttrycket framstår 

som abstrakt och innebörden blir som att det vore en egen värld, avskärmad från vår. 

Konnotationerna sträcker sig även till flertalet länder och inte endast till ett land eller ett par 

länder, vilket i detta sammanhang var fallet. Här exnomineras de länder där demonstrationerna 

ägt rum utan grund, vilket är långt ifrån alla länder med muslimska invånare. Det framkommer 

inte på något sätt vilka länder som är berörda av demonstrationerna. Problematiken med en sådan 

formulering innebär att vi konnoterar detta till att demonstrationerna äger rum i alla muslimska 

länder som finns. 

Ett annat tydligt exempel på vi och dom-diskurser i denna artikel kommer strax efteråt. 

Skribenterna låter en koptisk kristen kvinna, mamma till en gripen “filmspridare" uttala sig, med 

anledning av att polisen gripit hennes son. I ett citat från artikeln står detta att läsa: 

I går höll hans mamma Kariman tårögd en presskonferens som ett rop på hjälp. 

Detta citat följs strax senare av följande: 

På frågan om hon tänker lämna Egypten som en del kristna har gjort efter revolutionen och 

muslimska brödraskapets maktövertagande får hon tårar i ögonen.   

Ordet tårar i denna kontext konnoterar till en ledsen, sorgsen, rädd, gråtande kvinna. Här behöver 
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journalisten inte säga att kvinnan är ledsen, utan det är underförstått. Det senare citatet påvisar en 

närvarande implikation, då författaren valt att inkludera att en del kristna efter revolutionen och 

det muslimska brödraskapets maktövertagande lämnat Egypten. Detta har egentligen ingen 

betydelse för artikeln, då den handlar om filmen och filmens konsekvenser. Information som inte 

framkommer är dock att det muslimska brödraskapet är en islamistgrupp, och inte en grupp 

bestående av icke islamistiska muslimer. Det förväntas nyhetskonsumenten själv ha förkunskaper 

om. Dessutom är båda dessa citat tydligt vinklade, att författarna målar upp bilden av mamman 

på ovanstående sätt speglar deras värderingar. Den tematiska strukturen i artikeln om vad som 

hamnar i fokus är just detta. Författarna väljer att två gånger under mycket kort utrymme 

understryka att mamman till en av de som hjälpt till att sprida den antimuslimska filmen är 

tårögd. Att de dessutom framhäver att mamman ropar på hjälp under en presskonferens tyder på 

författarnas vilja att väcka medkänslor. Rubriken Muhammedfilmen som satte världen i brand - 

Allt började på YouTube, innehåller en metonymi i ordet världen. Det är i själva verket inte hela 

världen som brinner utan ett par byggnader (ambassader) i en del länder i världen. 

I artikeln I natt brann Kairo - igen skriven av Terese Cristiansson, lyfts relationen upp 

mellan den egyptiska polisen och demonstranterna. Artikeln belyser demonstrationer som ägt 

rum i Kairo i efterdyningarna av filmen Innocence of muslims. Skribenten menar att staden är 

orolig och att demonstranterna försöker närma sig den amerikanska ambassaden, något den 

egyptiska polisen försöker stoppa. Historieskildringar förekommer främst om demonstrationerna 

som ägt rum, även om filmen nämns i slutet av artikeln. Flera demonstranter kommer till tals i 

artikeln, och den amerikanske utrikesministern Hillary Clinton citeras. I artikeln står: 

Polisen använde batonger och försökte trycka tillbaka folkmassan - men förgäves. 
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Även här finns en tendens till svävande ordval i relation till polisen. Den denotativa 

innebörden av ordet folkmassa är konkret, men kan konnoteras till vilka människor som helst och 

inte specifikt till den grupp demonstranter som folkmassan faktiskt består av. I rubriken I natt 

brann Kairo - igen finns en metonymi i ordet Kairo. Det är inte hela staden Kairo, utan bland 

annat den amerikanska ambassaden i Kairo som brann. 

  

6.1.2 AFTONBLADET 

I relation till vad som hittills analyserats har vi även funnit stycken i en del texter som skiljer sig 

från hur övriga skribenter valt att skildra specifika händelser. Artikeln Folkmassa attackerade 

USA:s konsulat i Libyen - en soldat sköts ihjäl, skriven av Niklas Eriksson, handlar om att filmen 

utlöst attacker mot amerikanska ambassader i Kairo och Benghazi. Den behandlar också det 

faktum att en amerikan dött och att flera andra skadats. Artikeln är kort, och tar inte upp någon 

närmare bakgrund till varför attackerna ägt rum, förutom den korta sekvens där filmen nämns. 

Ingen får komma till tals i artikeln. I artikeln står: 

Konsulatets säkerhetsvakter sköt tillbaka inifrån byggnaden men sent i natt rapporterades 

ingen av angriparna ha skadats. 

Här väljer Eriksson att nominera att ingen av angriparna skadats. De flesta andra journalister har 

fokuserat på skadorna som uppkommit hos de som blivit angripna. Detta visar på ett försök från 
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Eriksson att rapportera utifrån båda sidor, att beskriva hur verkligheten såg ut istället för att 

selektivt välja hur verkligheten såg ut genom att bara berätta utvalda delar. På så vis hamnar inte 

angriparsidans skador i artikelns detaljfält, utan lyfts fram på samma sätt som de angripnas. 

Därmed blir artikelns tematiska struktur en annan än i de artiklar ovanstående information 

uteslutits. 

Även Olof Svensson, som skrivit artikeln al-Qaidas nye ledare vill starta heligt krig 

presenterar en mer rättvis bild av händelserna i Kairo. Artikeln handlar om att ledaren för 

terroristnätverket al-Qaida uppmanar till heligt krig och hyllar de personer som med anledning av 

filmen, stormat det amerikanska ambassaden i Benghazi samt de som protesterat utanför 

ambassaden i Kairo. I texten framkommer även att al-Qaida uppmanar till heligt krig mot USA 

och Israel. En mycket kort bakgrund till demonstrationerna tas upp men ingen får komma till tals 

i texten. Svensson skriver: 

I en sju minuter lång ljudupptagning hyllar nu terrornätverket al-Qaidas ledare Ayman al-

Zawahiri "de ärade människor som stormade den amerikanska ambassaden i Benghazi" samt 

de som protesterade utanför USA:s ambassad i Kairo. 

I flera av de andra texterna har journalisten skrivit att det är just muslimerna som 

protesterat eller demonstrerat. I dessa sammanhang konnoterar vi till att det endast skulle vara 

muslimer som protesterade. Det går också att göra tolkningen att alla muslimer i Egypten var 

med och protesterade, vilket varken är sannolikt eller kan bevisas. Här nämns istället att det 

pågick protester, men slutsatsen att det var en specifik folkgrupp eller religion som utförde dessa 

dras inte. 

  

6.1.3. DAGENS NYHETER 

I kapitel 6.1.1 Expressen uppmärksammade vi att uttrycket den muslimska världen använts för att 

beskriva i vilken del av världen demonstrationerna ägt rum. I relation till detta finns i artikeln 

Protesterna fortsätter mot Muhammedfilmen av Erik Ohlsson till synes mest ovärderande 

innehåll, trots att de olika artiklarna behandlar samma händelse. Ohlsson beskriver hur 

protesterna mot nidfilmen om Muhammed breder ut sig. Han menar att demonstrationerna 

återfinns i många länder, men att det är få människor som deltar i dem. Artikeln tar både upp 

muslimska och amerikanska offer för filmen. I artikeln förekommer inget citat. Kort 

bakgrundsinformation i form av en faktaruta tas upp, där både filmen och tidigare 
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demonstrationer nämns. Författaren är noga med att nominera att fenomenet inte rör sig om några 

massprotester, något andra skribenter fått det att verka som. Ohlsson skriver: 

Måndagens demonstrationer hade en vidsträckt geografisk spridning men kan knappast kallas 

massprotester. 

 

Att det knappast kan kallas massprotester återspeglar journalistens syn på vad denne 

har för konnotationer till ordet massprotester. Däremot motverkas på detta sätt känslan av att 

demonstrationerna vore någonting alla eller de flesta muslimer medverkade i över hela 

arabvärlden. Ohlsson framställer på detta sätt protesterna som mer nedtonade, till skillnad från 

många övriga journalister i denna analys. I denna artikel ligger fokus på en mer deskriptiv nivå 

(vad har hänt och var har det hänt), istället för att måla upp olika skräckscenarion blir detta 

sakligt och informativt. På andra ställen i artikeln där en värderande åsikt uttalas refererar 

författaren till en källa eller person, vilket gör att texten i sin helhet blir neutral. 

I artikeln Talibanerna hotar med nya attacker mot USA, skriven av Emma Löfgren, 

Erik Ohlsson och Michael Winiarski, tas mycket bakgrundsinformation och historik upp. Detta 

kan bero på att artikeln är en av de tidigaste som beskriver attacker på amerikanska ambassader. 

Artikeln behandlar filmen med dess upphovsmän och bakgrund, samt de första inledande 

protesterna i Libyen och Egypten och attackerna mot respektive lands amerikanska ambassad. 
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Artikeln har citat både från svenska experter och från muslimska invånare i de berörda länderna. 

Den redogör också för tidigare kontroverser i avbildningen av profeten Muhammed. I samband 

med artikeln finns nedanstående bild publicerad: 

 

Bilden bidrar i hög grad till ett vi och dom-tänkande. Den denotativa kontexten av 

ovanstående bild innebär en grupp arga, upprörda och skrikande män som är i färd med att bränna 

USA:s flagga. Bilden, tillsammans med rubriken, konnoterar till att alla dessa män är talibaner 

som är arga på USA. I samband med rubriken som innehåller ordet “talibaner”, blir denna bild 

missvisande med tanke på innehållet i artikeltexten. Vi föreställer oss att det finns risk för ett nytt 

terrorattentat som attackerna i New York den 11 september 2001. Dessutom anser vi att bilden 

associerar till våld. Genom rubriken Talibanerna hotar med nya attacker mot USA nomineras en 

negativ händelse som innefattar ett problem. Det exnomineras samtidigt att det tidigare har 

förekommit andra attacker. Vidare exnomineras det faktum att detta inte är en olyckshändelse, då 

det inte är den första gången USA attackerats av talibaner, då ordet nya finns med i anslutning till 
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ordet attacker i meningen. Ordet hotar är för oss negativt laddat och ordvalet attacker associerar 

till våld.  

  

6.1.4 SVENSKA DAGBLADET 

Ett annat exempel på förekomsten av vi och dom-diskurser finns i artikeln Fortsatt oro efter 

nidfilmen, skriven av Erik Olsson. Den handlar om att al-Qaida uppmanat till attacker mot 

västerländska mål med anledning av ambassadattentaten. Dessutom tas kort information upp om 

gripandet av Nakoula Basseley Nakoula. Sedan redogörs för hur den muslimska protestvågen 

förts vidare till Australien. Mellanösternexperten Ed Husain får uttala sig. I en faktaruta invid 

texten beskrivs bakgrunden till demonstrationerna. I artikeltexten står att läsa: 

Minst fyra personer, inklusive en polisman som träffades i ansiktet av en flaska, uppges ha 

skadats. 

 

Författaren väljer i detta avseende att utesluta identiteten på de fyra personer som 

nämns, med undantaget från polismannen som nomineras. I detta stycke framkommer det inte 

vilka de tre resterande personerna är, utan endast polismannen nämns. Konnotationen av 
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innebörden är dock att personerna är demonstranter alternativt “vanligt folk”. Vad är det som får 

journalisten att bara nominera polismannen? Varför är en benämning på honom i detta fall mer 

relevant än på de andra?  

Artikeln Fler ambassader i brand skriven av Ia Wadendahl handlar om 

demonstranternas attacker mot de tyska, amerikanska och brittiska ambassaderna i Khartum, 

Sudan. Filmen nämns, men inte som bakgrund till dessa attacker. Istället ska anledningen ha varit 

att den tyska ambassaden beslutat att tillåta Muhammedkarikatyrer i offentliga demonstrationer. 

Två reportrar vid nyhetskanalerna Al-Jazeera respektive CNN samt en person från UD får uttala 

sig i artikeln. Ingen demonstrant får komma till tals.  

 

Ovanstående bild finns intill artikeltexten och är i sig väldigt stark och talande. Dess 

denotativa innebörd är ett antal upprörda män, klädda i olika utstyrslar som tänder eld på diverse 

föremål. En man syns tydligt från folkmassan samt några personers händer, men det räcker för att 

förstå att folkmassan också är upprörd. Detta kan leda till konnotationer om en religiös anledning 
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till upprördheten i bilden, eftersom mannen i fokus har kläder som kan tänkas härstamma ur 

religiösa sammanhang. Att samme man dessutom bränner en tysklandsflagga får oss att 

konnotera ilskan i bilden till ilska mot Tyskland. Bilden stämmer väl överens med artikeltexten. 

Fotot är till synes taget i rätt kontext och är på så vis inte missvisande även om den leder till ett 

starkt skapande av vi och dom-kontexter. 

Genom rubriken Fler ambassader i brand nomineras en negativ händelse som 

innefattar ett problem. Det exnomineras samtidigt att det tidigare har förekommit andra bränder. 

Det exnomineras dessutom att detta inte är en olyckshändelse, då det inte är den första 

ambassaden som brunnit. 

I artikeln Uppflammad USA-vrede i Libyen skriven av Jenny Stiernstedt finns exempel 

på ännu en motpol mot uppdelningen av vi och dom. Artikeln handlar om attackerna mot den 

amerikanska ambassaden i Benghazi, och ett antal personer får uttala sig. Såväl information om 

uppkomsten för demonstrationerna som bakgrundsinformation om Sam Bacile finns. I en 

faktaruta invid artikeln framkommer även tidigare händelser där Muhammed porträtterats eller 

islam "förnedrats". I artikeln skriver Stiernstedt: 

I tisdags kväll angrep beväpnade män USA:s konsulat i Benghazi i Libyen. 

Stiernstedt väljer att beskriva demonstranterna som beväpnade män, vilket visar på en 

neutralitet i frågan, och något som vi inte funnit alltför vanligt i de övriga artiklarna. Därmed 

lägger hon inget fokus på att varken benämna männens religionstillhötighet eller bakgrund. I 

detta stycke kan ingen tendens till uppdelning av vi och dom urskiljas.   

  

6.2 FÖREKOMSTEN AV OTYDLIG INFORMATION 

I sammanhang som dessa kan förekomsten av otydlig information vara en faktor som gynnar 

stereotypiska bilder av muslimer och i förlängningen även påverkar människors ideologier, 

maktstrukturer och syn på andra. Otydlig eller för den delen tvetydig information i nyhetsartiklar 

lämnar utrymme för egen tolkning och/eller egenkonstruerad verklighetsuppfattning. Det kan till 

exempel gynna högerextrema krafter att en missvisande bild inte har någon förankring i texten 

den är publicerad invid (exempel på detta redovisas nedan). Konklusionen blir att 

nyhetskonsumenten förses med otydlig information och textens innehålla kan därmed tolkas 

felaktigt. 
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6.2.1 EXPRESSEN 

I de flesta av de analyserade artiklarnas lokala koherens är ett vanligt förekommande uttryck vi 

lagt märke till, ordet många. Efter diskussioner kring hur många många egentligen är har vi 

kommit fram till att även detta ord kan skilja sig stort beroende på person och sammanhang. 

Många innebär för en del fem eller tio, men för andra är många 100 eller 1000. Detta kan 

exemplifieras genom många elever i en klass, där många i detta sammanhang för de allra flesta 

människor konnoteras till ungefär 20, medan exemplet många länder har varmt väder snarare 

konnoterar till ett hundratal länder innehållandes miljarder människor. Ordvalet många i samma 

sammanhang som information om protester och demonstrationer är en mycket vag formulering. 

I artikeln I natt brann Kairo - igen skrivs det följande på tre olika ställen i texten: 

Många, många kravallpoliser följde efter [...] Därefter begav sig demonstranterna till den 

amerikanska ambassaden, där många lyckades ta sig över muren och in på området. [...] 

CNN:s korrespondent i Khartum, Ismail Kamal Kushkush, berättar att många samlats efter 

fredagsbönen för att protestera mot den kontroversiella amerikanska filmen som anses smäda 

profeten Muhammed. 

I exemplet ovan målas en dramatisk bild upp vid användandet av ordet många. Denna blir ännu 

mer dramatisk då författaren från ett citat vid det första tillfället i texten valt att använda många 

två gånger efter varandra, för att verkligen betona ordet. Men hur många är många, många? 

Många, många kravallpoliser behöver följa efter en folkmassa för att hålla denna i schack. Här 

ser vi samtidigt en lokal koherens mellan meningen ”många många kravallpoliser följde efter...” 

och meningen ”Därefter begav sig demonstranterna…”. Dessa stödjer upp varandra och vi 

fyller själva i att folkmassan därför består av ett otal demonstranter som är våldsamma och 

behöver vaktas av många, många kravallpoliser. 

Dessa utdrag gör det också tydligt att många troligtvis inte betyder samma sak i textens 

olika sammanhang. Att många lyckades ta sig över muren känns inte som ett lika stort antal 

människor som när många samlats efter fredagsbönen, och definitivt inte samma antal som 

många, många kravallpoliser. Detta ger varken en tydlig eller rättvis bild av hur verkligheten 

egentligen såg ut. 

Ett annat exempel på vag information finns i artikeln Filmen sätter världen i brand 

skriven av Henrik Ek. Artikeln är grafiskt utformad, med ett jordklot som markerats på alla 

ställen filmen orsakat upplopp eller protester. I artikeln får en person uttala sig, en CNN-reporter. 

I inledningen framkommer att flera människor har dött på grund av attackerna. Vidare 
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framkommer att upploppen spridit sig, men inte hur. Sedan följer bakgrundsinformation om 

filmen och Sam Bacile. Ek har valt att döpa filmen till Innocence of Muhammed: 

Den amerikanska Muhammed-filmen, “The Innocence of Muhammed", har fortsatt sprida sig 

och med det leda till nya upplopp i stora delar av världen.   

Det är svårt att veta om detta endast är ett slarvfel från journalistens sida, eller om han 

medvetet valt att döpa filmen till detta, då filmens originaltitel på YouTube är Innocence of 

muslims. Ordet världen i rubriken Filmen sätter världen i brand har förutom ordets bokstavliga 

betydelse också den denotativa betydelsen i allt vi ser och vet om. Dess konnotativa innebörd blir 

i detta sammanhang däremot ett flertal länder med stads- och landstrukturer som är fysiskt 

möjliga att bränna upp. Detta är samtidigt en metonymi för de materiella ting som sattes i brand 

under protesterna, och därmed brann givetvis inte hela värden. Det skulle vara omöjligt för en 

sådan här skara demonstranter att sätta hela världen i brand. 

  

6.2.2 DAGENS NYHETER 

Ytterligare ett exempel på tveksam, och i detta fall även subjektiv information, finns i artikeln 

Talibanerna hotar med nya attacker mot USA: 

Filmen, som döpts till ”Muslimernas oskuld”, har fått spridning via ett tretton minuter långt 

videoklipp som cirkulerar på Youtube. 

Genom detta citat kan vi förstå att denna film setts av en stor skara människor, då den 

fått spridning och “cirkulerar” runt på en av världens mest kända internetsidor. Här har 

skribenterna dessutom av någon anledning valt att översätta filmens titel till svenska. Eftersom 

översättningen av Innocence of Muslims i detta fall till synes är gjord av journalisterna själva blir 

detta en felaktig och vilseledande information. 

I artikeln Talibanerna hotar med nya attacker mot USA utgör följande bild en av de 

som tillhör artikeln: 



 

 46 

 

I sin denotativa mening visar bilden en kvinna, klädd i svart slöja och med en bok i handen. Detta 

konnoteras till att kvinnan är muslim på grund av slöjan och att boken är Koranen. Artikelbilden 

är ett exempel på information som inte överhuvudtaget har någon konkret betydelse för varken 

bild- eller artikeltexten ifråga, och bli därmed också en närvarande implikation. Den är inte på 

något sätt förknippad med artikeln då aktörer i texten endast utgörs av män, beväpnade män, det 

muslimska brödraskapet samt andra män som får uttala sig med namn. Då konnotationerna denna 

bild för med sig tydligt står i samklang med religionen islam blir den i samband med artikeltexten 

både vilseledande, förvirrande och missvisande. Risken finns att nyhetskonsumenten i denna 

kontext tror att dessa attacker utgörs av gemene muslim och inte av en specifik grupp med en 

agenda. Det står inte heller fastställt att denna bild är fotograferad vid detta tillfälle. Bristen på 

saklig information är på så vis tydlig i denna artikelbild. 
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6.2.3 SVENSKA DAGBLADET 

Artikeln Fortsatt oro efter nidfilmen innehåller följande: 

Gårdagen var annars relativt lugn men terrornätverket al-Qaida uppmanar till fortsatta 

attacker mot västerländska mål. 

 

Relativt är en mycket vag formulering och innebörden skiljer med största sannolikhet 

stort beroende på vem personen som tolkar ordet är, samt dennes erfarenheter och konnotationer. 

Relativt lugn kan för den ena personen betyda att ingenting uppseendeväckande hände 

överhuvudtaget, medan det för exempelvis en akademisk krigsexpert kan betyda att en bomb 

istället för tio fallit över en stad. 

Ett annat exempel på när informationen är diffus härstammar från ett citat i artikeln 

Fler ambassader i brand som innehåller: 

Vid 19-tiden i går kväll var den amerikanska ambassaden ”säkrad” enligt ett uttalande. 

Som journalist är det viktigt att ha förmågan att vara källkritisk och inte minst redovisa 

sina källor. Denna mening är därför förbryllande. Vem har sagt detta och hur var den säkrad? Vet 
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inte journalisten varifrån detta uttalande härstammar, vilket verkar vara fallet eftersom källan inte 

redovisas, kan informationen exempelvis lika gärna komma från demonstranter som vill vilseleda 

press och polis för att kunna utföra sina syften. 

  

6.3 FRÅNVARON OCH FÖREKOMSTEN AV PLURALISM 

Pluralismens närvaro eller frånvaro har undersökts i artiklarna i det avseende människor med 

olika bakgrund och åsikter får komma till tals i texten eller inte. I vissa artiklar har ingen person 

fått komma till tals, i andra har bara svenskar eller muslimer fått komma till tals, och i några finns 

en blandning. En mångfacetterad bild av verkligheten kan i artikeltext skapas genom att olika 

typer av människor får plats att uttala sig. Vi anser att en artikel kanske till och med bör låta olika 

typer av människor med olika typer av argument ställas mot varandra i texten. På så sätt skildras 

båda sidor av en berättelse och verklighetsbilden blir mer komplett och mindre subjektiv. I vårt 

fall handlar det om att olika sidor av konflikten skildras, det vill säga att åsikter från både 

demonstranter/upprorsmakare, “vanligt, inhemskt folk”, människor som är emot 

demonstrationerna samt människor som representerar rättsväsendet framkommer. Utifrån detta är 

det även relevant att se till hur dessa människor får uttala sig, även om det i sig självt inte kan 

kopplas direkt till pluralism. För en rättvis och mångfacetterad bild av verkligheten tycker vi att 

det även är viktigt att alla källor ska redovisas på samma sätt. 

  

6.3.1 EXPRESSEN 

I artikeln I natt brann Kairo - igen, finns flera citat från demonstranterna: 

Vi respekterar inte USA, de kör över oss ytterligare en gång. De lämnar oss inte i fred, och nu 

ger de sig på profeten, säger en av demonstranterna. [...] Vid niotiden kommer allt fler folk 

samlas här och efter fredagsbönen kommer det bli en stor demonstration, säger Shaban, en av 

dem som höll sig kvar på torget sent i natt. 

Författaren avpersonifierar individen i båda fallen då ingen får komma till tals med för- 

och efternamn. Att en av demonstranterna kommer till tals som just "en av demonstranterna" kan 

förstärka uppfattningen av dem som en “folkmassa”, som att gemene muslim deltar. Däremot ska 

betonas att författaren faktiskt låter människor från demonstrantsidan komma till tals, som 

exemplet ovan visar. 
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6.3.2 AFTONBLADET 

I artikeln Kairo i natt - en krigzon i lågor skriven av Oscar Nelson och Nivette Dawood finns 

stora skillnader i hur olika personer får komma till tals. Artikeln handlar om hur 

demonstrationerna mot Innocence of muslims drabbat amerikanska ambassader i länder som 

Egypten, Libanon, Sudan och Jemen. Citaten utgörs av demonstranter, egyptier samt en svensk 

mellanösternforskare och terrorexpert. Ingen historieskildring återfinns invid eller i artikeln. 

Svenske mellanösternexperten och terrorforskaren Magnus Ranstorp får uttala sig som publiceras 

med både för- och efternamn. Ahmed, som sedan får komma till tals, publiceras endast med 

förnamn. I samma artikel får ännu en man som befinner sig på plats vid demonstrationerna uttala 

sig. Där skriver författarna däremot endast: 

“Var är deras föräldrar?” säger en man. 

Citatet härstammar från en man, vilket är allt som framkommer. Denne person 

benämns varken med för- eller efternamn, men i kontexten omkring förstår man ändå att denna 

man är egyptier.  

  

6.3.3. DAGENS NYHETER 

I artikeln Protesterna fortsätter mot Muhammedfilmen, finns följande citat från Mohammed 

Magarief, ordförande för Libyens nationalförsamling: 

Den dödliga attacken mot det amerikanska konsulatet i Benghazi i Libyen var välplanerad 

och utfördes ”snarare av en grupp med en agenda än av en uppretad folkmassa”. 

Ohlssons artikel är, som tidigare nämnt, synnerligen ovärderande hållen rakt igenom. 

Kanske beror detta på att han använt sig av flera citat från olika källor, bland annat från Magrief 

ovan. Ohlsson väljer, till skillnad från flera andra journalister i vår analys, att ta med både för- 

och efternamn samt vem Magarief är, även om han inte är från Sverige. 
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I anslutning till artikeln Högerextrema bakom finns denna artikelbild publicerad. Dess 

denotativa innebörd är en man som håller i en lapp med en text, vilket konnoteras till att denna 

muslimska man ställer sig utanför demonstranternas våldsamma tillvägagångssätt. Den här bilden 

skiljer sig från mängden av de artikelbilder som funnits i anslutning till artiklarna, då denna 

faktiskt berättar en annan sida av det muslimska folket än flaggbränder och upplopp. Denna enda 

bild påvisar motsatsen, trots att människor som identifierar sig med liknande budskap med allra 

största sannolikhet är mångt fler än de som utför våldsamma demonstrationer. 
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6.3.4 SVENSKA DAGBLADET 

I artikeln Uppflammad USA-vrede i Libyen finns ett anmärkningsvärt stycke där journalistens 

egna subjektiva åsikter tydligt framgår. På så vis uppnås varken en mångfacetterad bild av 

verkligheten eller av muslimer: 

Reaktionerna har alltså varit omfattande och geografiskt spridda - trots att bara ett 13 minuter 

långt klipp av filmen cirkulerar på nätet. 

Innan detta stycke nämns i artikeln att platser där demonstrationerna ägt rum varit 

Egypten, Libyen och Gazaremsan, tre ställen med andra ord. Ovanstående stycke kan dock tydas 

som om demonstrationerna haft mycket större spridning än så, och varit mer omfattande. 

Skribentens användande av ordet trots gör läsarna vilseledda, då detta ord är överflödigt och 

återspeglar journalistens egen värdering. Det blir som om ett 13 minuter långt filmklipp inte kan 

vara långt nog, eller ha befogenhet för, upprördhet och demonstrationer.   

  

6.4 FÖREKOMSTEN AV GENERALISERINGAR 

En generalisering sker till exempel genom att en persons egenskaper tillskrivs en hel grupp, ett 

helt land eller ett helt folkslag. På så sätt är generaliseringar en aspekt av stereotypisering som 

diskuterats i kapitlet teoretiska begrepp. I de undersökta artiklarna har vi hittat exempel på 

generaliseringar, vilka presenteras i detta kapitel. Generaliseringar beträffande människor 

tillhörande en viss religionstillhörighet är en viktig aspekt i studiet av hur muslimer representeras 

i svensk press, på grund av att alla människor tillhörande religionen islam framställs som en 

grupp och inte som individer. Genom generaliseringen särskiljs de (muslimer) från oss 

(människor i västerländska länder). 

 

6.4.1 EXPRESSEN 

I flera av de analyserade artiklarna förekommer en användning av metonymi i det avseende att 

författaren nämner ett land, vilket får representera ett helt folk. Ett tydligt exempel på detta finns i 

artikeln I natt brann Kairo - igen, där författaren på ett ställe skrivit: 

Men Egypten och Kairo är långt ifrån den enda platsen där ilskan mot USA växer i styrka. 

Här fungerar Egypten och Kairo som en metonymi för en liten del av folket som bor i 

Egypten och Kairo. Skribenten har här en tendens till att dra alla egyptier över en och samma 



 

 52 

kam och hon nöjer sig dessutom inte med en metonymi utan använder sig av två. Kairo betecknar 

den plats där demonstrationerna ägt rum, men i och med att även Egypten betonas som en plats 

där ilskan mot USA växer i styrka skapas en ännu vidare generalisering. Samtidigt exnomineras 

att det råder fler oroligheter på andra platser i världen och enligt skribenten växer även en ilska 

mot USA i fler länder. Journalisten talar även i och med denna mening om att detta är något som 

avviker från det normala i samhället, alltså nominering. Det bör även tilläggas att meningen 

innehållande långt ifrån den enda platsen där ilskan mot USA växer i styrka, ses som aningen 

djärvt skriven. Vi ställer oss frågan hur man verkligen kan mäta om det finns, som meningen 

antyder, flertalet andra länder där ilskan mot just landet USA växer. Svaret är att det givetvis inte 

är något som går att bevisa på kort sikt, om ens möjligt överhuvudtaget. 

Liknande drag inom generalisering kan ses i artikeln Muhammedfilmen som satte 

världen i brand  - Allt började på YouTube. Ett tydligt exempel är följande utdrag: 

Efter att det blivit känt att en koptisk egyptier tros ligga bakom filmen har det spritts en oro 

bland de cirka åtta miljoner kristna som finns i Egypten. 

I och med detta citat exnominerar författarna två saker. Dels att Egyptens befolkning 

till största delen består av muslimer, med andra ord att kristna är en minoritet i landet. Men också 

exnomineras att det finns en konflikt mellan religionerna islam och kristendom. Citatet syftar på 

att de människor som är kristna i Egypten, bara för att de sällar sig till kristendom och inte islam, 

har någonting att vara oroliga och rädda över. Detta har givetvis en historisk bakgrund, där både 

kristna och muslimer har dödats i religiöst motiverat våld. Historiskt sett har det även förekommit 

diskriminering av egyptier som konverterat från islam till kristendom (Landguiden 2012). Trots 

detta kan vi ändå dra slutsatsen att informationen blir felaktig då författarna drar alla över en kam 

i antagandet att det endast är de kristna som är oroliga. Det finns säkerligen såväl oroliga 

muslimer som personer från andra religioner och även icke-troende människor i Egypten. Om 

författarna skaffat sig erfarenhet av att det råder en oro bland de flesta kristna i landet hade de 

istället kunnat uttrycka sig så att det framgår, alterrnativt informerat om historisk bakgrund 

gällande detta ämne för att undvika missförstånd. 

Ett annat exempel finns i artikeln I natt brann Kairo - igen. I texten står: 

samtidigt växer USA-hatet i den muslimska världen - och många fruktar nya våldsamheter 

efter fredagsbönen i dag. 

Författaren drar här alla över samma kam. Hon skriver nämligen att USA-hatet växer i 

den muslimska världen, vilket inte har något stöd i artikeln utan är någonting hon tror sig veta. 
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Författaren framställer detta som om alla muslimer besitter ett hat mot USA, vilket varken har 

någon källa eller är något som är rimligt att anta. Att skribenten även valt att ta upp USA-hatet i 

den muslimska världen, och i samma mening skriva att många fruktar våldsamheter, kan tydligt 

uppfattas som om muslimer i allmänhet bidrar till våldsamheter. Det kan i sin tur leda till en falsk 

och även negativ bild av såväl muslimer som islam som religion. Även människor från andra 

religionsgrupper kan vara våldsamma. Det går också att ställa sig frågande till valet av att 

inkludera information om fredagsbönen i sammanhanget. Detta är en närvarande implikation, och 

har ingen relevans. Då texten med denna överflödiga och missriktade information inte riktigt är 

koherent (sammanhängande) kan artikelns globala koherens påverkas. Vi förstår av artikeln att 

muslimer protesterar mot filmen, vilket också är artikelns huvudsakliga syfte. När fredagsbönen 

kommer på tal, samtidigt som artikeln belyser att USA-hatet i den muslimska världen ökar, kan 

man dock lätt tro att textens huvudsakliga syfte är att alla troende muslimer hatar USA. Det är 

dessutom ett tydligt exempel på när sociala föreställningar och värderingar infogas i 

nyhetsmaterial. 

Vi har tidigare varit inne på formuleringen den muslimska världen, men vi anser att den 

har stor relevans även under detta kapitel. Formuleringen används även i ingressen i artikeln 

Muhammedfilmen som satte världen i brand - allt började på YouTube: 

Nu har Muhammed-filmen "Innocence of Muslims" orsakat upplopp och våldsamma 

demonstrationer i den muslimska världen. 

 

Även här tolkas det skrivna som om våldsamma demonstrationer och upplopp rådde i 

många fler länder än det faktiskt gjorde. Det går att vidare diskutera formuleringen den 

muslimska världen. Kan formuleringen åsyfta alla länder där islam är en dominerande religion? 

Eller är det de länder eller områden vi först kommer att tänka på då vi hör muslimer? Eller är det 

de länder där de flesta vet att islam är stort? Det leder alltså till en subjektiv tolkning, varierande 

beroende på tidigare erfarenheter, kultur och social bakgrund. Det är heller inte givet att 
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nyhetskonsumenten kommer att tänka på Egypten i första hand, även om det är det land artikeln 

främst handlar om. Det är rimligt att anta att journalisterna använt detta som en metonymi för de 

berörda länderna som ligger inom journalisternas vetskap eller tanke för tillfället. Vi anser dock 

att det inte är någon korrekt information. Författarna hade istället kunnat skriva exakt vilka länder 

det gällde, då det rörde sig om ett fåtal. 

Precis som diskussionerna kring vad den muslimska världen innebär och innefattar kan 

också formuleringen arabvärlden diskuteras. Journalisterna som använt sig av detta ord har med 

sannolikhet behandlat metonymin på ett liknande sätt även där. I artikeln Kairo i natt - en krigzon 

i lågor, används ordet arabvärlden. Journalisterna skriver bland annat: 

Nu sprider sig vreden mot den amerikanska filmen "Innocence of muslims" över hela arabvärlden. 

Att hela arabvärlden innehar vreden mot filmen ifråga är ett exempel på en tydlig 

överdrift från författarnas sida. Dessutom är det svårdefinierat exakt vilka länder som ingår i hela 

arabvärlden. Denna osanning vilseleder och sprider felaktig information. Detta bör inte godtas i 

en nyhetsartikel av detta slag. Ytterligare en mening ur samma artikel lyder: 

Filmen som hånar profeten Muhammed har lett till våldsamma protester från Marocko i 

väster till Iran och Irak i öster. 

Att filmen hånar profeten Muhammed är här, såvitt det går att utläsa, författarnas egna 

åsikter. Återigen ges intrycket att protesterna drabbat fler länder än det faktiskt har. Det går lätt 

att tolka detta som om protester skett i alla länder som befinner sig mellan Marocko och Iran samt 

Irak, vilket förmedlar en missvisande bild. Det bör dock tilläggas att även i samma artikel skriver 

journalisterna: 

Flera egytpier Aftonbladet talar med beskriver demonstranterna som pundare och arbetslösa. 

Detta är, till skillnad från tidigare mening, ett försök från författarnas sida att inte dra 

alla muslimer över samma kam. Författarna väljer här istället att lyfta fram att dessa 

demonstranter inte tillhör mängden av övriga egyptier. De väljer att skilja på protestanter och 

egyptier och benämner inte de båda som muslimer. 
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Ett exempel på en artikelbild som kan bidra till generaliseringar är den ovan, tagen ur 

artikeln Filmen sätter världen i brand. Bildens denotativa innebörd är ett antal män som står 

formerade runt en eld med händerna uppe i luften. Dess konnotativa innebörd tillsammans med 

den lätt makabra puffen två döda kan tolkas till att de muslimska männen utför någon slags 

segergest för dödandet av två personer och angreppen mot ambassaderna. Personen som tagit 

bilden har fångat ett perspektiv i vilket männen framstår som längre och på något vis mer 

skräckinjagande än om bilden fotats rakt framifrån. Även Ek väljer liksom Nelson & Dawood att 

betona i bildtexten att de efter fredagsbönen gick till angrepp mot ambassaderna, något som 

varken i sammanhanget eller i bildsammanhanget har någonting med saken att göra. 

  

6.4.2 AFTONBLADET 

Ett annat tydligt exempel på en generalisering finns i artikeln Kairo i natt - en krigzon i lågor. 

Tidigt i artikeln förekommer nämligen detta stycke: 

Redan efter fredagsbönen, vid lunchtid, tog sig unga och äldre män till USA:s ambassad för 

att fortsätta uttrycka sin vrede mot nidfilmen "Innocence of muslims" om profeten 

Muhammed. 
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Författarna väljer att betona att protesterna tog fart redan efter fredagsbönen, vilket är 

onödig information i sammanhanget, det vill säga en närvarande implikation. Detta må vara ett 

dramaturgiskt grepp, men vi associerar detta naturligt till att alla som medverkade under 

fredagsbönen också begav sig till ambassaden för våldsamheter efteråt. Författarna väljer även att 

inkludera ordet fortsätta i meningen fortsätta uttrycka sin vrede är anmärkningsvärt då ingenting 

tidigare i artikeln talat för att protesterna försiggått före det som rapporteras i artikeln. Detta, i 

samband med redan efter fredagsbönen får oss att tro att protestanterna protesterar, har en paus 

för fredagsbön och sedan fortsätter protestera. 

 

6.4.3 DAGENS NYHETER 

Vi har funnit en del exempel på när skribenten eller skribenterna själva kommer till tals indirekt, 

vilket på så vis skapar generaliseringar. Ett exempel finns i artikeln Talibanerna hotar med nya 

attacker mot USA: 

Motivet var en USA-producerad film som porträtterar profeten Muhammed som en 

hållningslös buse, begiven på våld och sex. 

I ovanstående formulering finns två anmärkningsvärda saker. Dels skriver författarna 

att artikeln är USA-producerad, vilket skapar en generalisering i att USA som land har någonting 

emot islam som religion och att landet självt vill förnedra profeten Muhammed. Detta innebär 

egentligen inget sakfel, då filmen faktiskt är producerad i USA, men av en privatperson som 

egentligen inte har någonting med själva landet att göra. Dessutom känns stycket om hur 

Muhammed porträtteras starkt beskrivet. Är detta konkret fakta eller journalistens egen tolkning? 
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7. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur muslimer representeras i ett urval av svensk 

press med fokusering på medierapporteringen av filmen Innocence of Muslims publicerad på 

YouTube.  

Nedan presenteras svar på studiens två frågeställningar, där den första avser på vilket 

sätt muslimer framställs och skildras i text respektive bild i valda nyhetsartiklar, och den andra 

om tendenser till postkolonialism finns i valda nyhetsartiklar och i så fall på vilket sätt. Eftersom 

svaret på den andra frågeställningen till stor del vävs in i den första, presenteras svaren 

tillsammans. Diskussionerna kretsar kring slutsatserna analysen gav; Muslimer som “de andra”, 

Muslimer som extremt troende, Muslimer som “många” samt Muslimer som oviktiga. Sedan förs 

en kort diskussion om förslag på framtida studier inom samma ämne. 

 

7.1 MUSLIMER SOM DE ANDRA 

Flera av studierna vi beskrivit i kapitlet Tidigare forskning menar att pressen skapar och 

återskapar kollektiva kategoriseringar av synen på muslimer som de andra. De flesta av forskarna 

menar att detta tänkande ökat efter den 11 september 2001 och att islamofobin genom media har 

ökat och varit en bidragande faktor till en mer negativ bild av muslimer. 

I både artikeltext och artikelbild har vi också kunnat urskilja den tendens att tidningarna 

gärna framställer muslimer som de andra, bosatta i den muslimska världen eller i arabvärlden. 

De sistnämnda är två vanligt förekommande uttryck i texterna. Till stor del styrker detta teorin 

om postkolonialism. Att vi i den västerländska kulturen enligt den postkoloniala teorin, placerar 

oss själva högst upp i en utvecklingsskala, anser oss veta vad de i den muslimska kulturen 

behöver, är inget som varit främmande under arbetet med analysen. Snarare har vi kunnat finna 

att artiklarna i helhet instämmer på denna teori. Skribenterna har mer eller mindre omedvetet eller 

kanske även medvetet gjort detsamma. Det tycks vara viktigast att ta upp detaljerad information 

om svenska personer eller personer och händelser som berör vårt eget land i artiklarna. På detta 

sätt görs tydligt att vi enligt teorin om postkolonialism har etablerat ett samhälle där vi är 

viktigare än dom.  

Uttrycken den muslimska världen samt arabvärlden förstärker som ovan nämnt känslan 

av att den muslimska världen befinner sig långt ifrån oss i de västerländska länderna, ett dom 
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skapas. På sikt kan detta leda till en fientlighet som resulterar i en negativ bild av muslimer. 

Problemet med att använda ovannämnda uttryck är att det bidrar till konnotationen att 

demonstrationerna äger rum i alla muslimska länder. Vi anser att ett bättre alternativ till 

ovanstående formulering hade varit om skribenterna betonat att upplopp och våldsamma 

demonstrationer förekommit i delar av den muslimska världen eller kanske att föredra om de 

bokstavligen skrivit ut vilka de berörda länderna är. Detta speciellt med tanke på att länderna som 

berördes av demonstrationerna inte överhuvudtaget innefattade Indonesien eller Indien - vilka 

enligt Nationalencyklopedin (2012) är de länder som innehåller de största muslimska 

populationerna i hela världen och således i sådant fall också borde ingå i den muslimska världen. 

Därför blir det direkt felaktigt när journalisterna använder sig av ovannämnda uttryck i 

artiklarna.   

I artikeln Muhammedfilmen som satte världen i brand – allt började på YouTube 

framkommer att en del kristna lämnat Egypten efter det muslimska brödraskapets 

maktövertagande. Vad som inte nämns i anslutning till detta är att det muslimska brödraskapet är 

en islamistgrupp, en grupp snarare med en agenda än representativitet för en hel religion. För 

personer utan den förkunskapen blir informationen således missvisande och inte neutral. Att på 

förhand vara medveten om denna information anser vi ligger utanför ramen som är rimlig för vår 

västerländska sociokultur. För personer utan kunskap om det muslimska brödraskapet kan 

konnotationerna bli att religionen islam i sin icke islamistiska form är förknippad med det 

muslimska brödraskapet. På så sätt framstår det som om islam förtrycker kristna i Egypten, så att 

en del av dessa fått lämna landet. Även detta kan härledas till postkolonialismen, då konflikten 

mellan det muslimska brödraskapet tillhörande religionen islam och kristna belyses. Därför ställs 

vi, de kristna, mot dom, muslimerna. 

Beträffande artikelbilderna, associerade de flesta av dessa till krig och våldshandlingar, 

något som också framställer muslimer som de andra. Fler exempel ur den tidigare forskningen 

framhäver att artiklar innehållande islam behandlar hotfulla, problematiska och främmande 

aspekter av religionen. En viktig skillnad är dock att de flesta forskare valt att studera artiklar 

som handlar om islam i allmänna sammanhang, medan vi medvetet valt sådana som handlar om 

muslimer tillsammans med våldsamheter.  

  

 



 

 59 

7.2 MUSLIMER SOM EXTREMT TROENDE 

Precis som artiklarna har en tendens till att kategorisera islam och de västerländska länderna som 

vi respektive dom, kan vi urskilja stereotypisering i texterna. Hinton (2003) talar om 

stereotypisering i tre steg. Detta går även att applicera på innehållet i studiens artiklar. I det första 

steget tillskrivs människorna i gruppen som muslimer, de känns igen genom denna egenskap. Det 

andra och tredje steget, som handlar om att gruppen som helhet tillskrivs ytterligare egenskaper, 

framkommer i artiklarna genom att alla muslimer framstår som extremt religiösa. Detta 

uppenbaras i sin allra tydligaste form i de exempel där fredagsbönen nämns i samband med 

demonstrationerna. Det är information som egentligen inte fyller någon funktion annat än att 

muslimer blir stereotypiserade.  

Ett annat tydligt exempel på stereotypiserande är artikelbilden tillhörande Talibanerna 

hotar med nya attacker mot USA. Bilden på kvinnan med slöja blir inte bara vilseledande i 

artikelkontexten, den vilseleder även i kontexten synen på muslimer. När ingen kvinna nämns i 

texten fyller bilden ingen funktion. Bilden kan bidra till föreställningen om att alla muslimska 

kvinnor bär slöja och följer Koranen. Dessutom kan bilden bidra till uppfattningen om att 

gruppen demonstranter utgörs av gemene troende muslim, män som kvinnor och inte av “en 

grupp islamister med en agenda”, som framkommit i vissa artiklar. Att ha med en artikelbild 

innehållande Koranen tillsammans med en text som handlar om våldsamheter, leder till en 

generalisering av muslimer.  

I tidigare forskning framkom att den stereotypiska bilden av muslimer hålls vid liv på 

grund av att den livnär sig på historiska händelser. Religion som sådant har en stark historisk 

bakgrund och stereotypen av muslimer förstärks då de framställs som extremt troende.  Idag då 

möjligheterna är stora för emigration mellan länder och islam är Sveriges näst största religion, 

borde således bilden av muslimer som någonting främmande ha upplösts, eller i alla fall 

förändrats. Till exempel borde en klassisk bild av att alla muslimska kvinnor bär svarta slöja ha 

utplånats till förmån för en mer modernare klädsel som vi i Sverige kan se på personer med 

muslimsk bakgrund varje dag. Vi tror emellertid att bilden av muslimer som extremt troende 

påvisar att en historisk syn hänger kvar ända in i modern tid. 

Det är varken troligt eller speciellt sannolikt att alla muslimer är extremt religiösa, 

vilket är en bild vi sett tendenser till att fler människor delar med medierna. Troligtvis finns det 

självklart en del väldigt aktiva inom religionen, precis som det finns andra som inte följer 
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Koranen till punkt och pricka, även om de benämner sig själva som muslimer. Om vi, 

studieförfattarna, varken upplever oss själva eller vår omgivning som speciellt kristet troende - är 

troligtvis inte alla muslimer det heller. 

Det sker alltså en reproducering av den stereotypa bilden av muslimer, som artiklarna 

förmedlar, hos människor i samhället. När medier använder sig av sådan stereotypisering som 

ovan skapas en påverkan på samhället genom den hegemoniska maktprocessen, där medierna 

medvetet förmedlar sin bild av världen. Deras ideologi sprids i samhället och i detta fall skapas 

antagandet att alla muslimer framstår som extremt religiösa och människor agerar medvetet eller 

omedvetet utifrån denna ideologi. Gramcis tro om att dominansen som råder inom kulturen håller 

kvar sin ställning genom att samhället tolkar dessa värderingar som rimliga, och därmed 

accepterar ordningen, går alltså även att applicera på detta. 

Enligt Berglez och Nohrstedt (2011) påverkar medierna våra föreställningar om vad 

som är viktigt respektive oviktigt, och Asp betonar att medierna har stor makt att påverka 

människors tankar (Strömbäck 2009:83). I och med det kan slutsatsen dras att medierna besitter 

makt genom sin samhällsstatus och på grund av att de verkar som informationskällor. När de 

förmedlar en bild av någonting - som muslimer - skapar och reproducerar de därmed bilden av 

muslimer som extremt troende. Samhället i sin tur, tolkar dessa värderingar som rimliga och 

accepterar ordningen. En bidragande faktor till att denna ska accepteras menar Gramci utgörs av 

rådande attityder och förhållningssätt. Journalisternas medvetna eller omedvetna val i 

användandet av ord och satser kan över tid leda till en fientlighet mot religionen. I Sverige, 

liksom i stora delar av övriga Europa har politiska högerextremistiska rörelser vuxit sig allt 

starkare och bilden av “det muslimska hotet” fått allt större fotfäste, vilket utgör en central aspekt 

av postkolonial teori. Människor som sympatiserar med Sverigedemokraterna är idag fler än 

någonsin, vilket kan ses som en vägvisare för Sveriges befolknings rådande attityder och 

förhållningssätt. Å andra sidan kan en anledning till att Sverigedemokraterna idag sitter i 

riksdagen faktiskt bero på mediernas felaktiga bild av muslimer. 

  

7.3 MUSLIMER SOM “MÅNGA” 

Ytterligare något vi har funnit anmärkningsvärt då vi analyserat vårt material är på vilket sätt 

ordet många förekommit i fler av artiklarna. Denna slutsats skiljer sig på sätt och vis från den 

tidigare forskningen, då ingen av studierna vi tagit del av kommit fram till detta även om 
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liknande saker kunnat urskiljas. Som nämnt i analysen kan till exempel många personer handla 

om alltifrån tio till flera tusen personer beroende på sammanhang. Problematiken med detta 

ligger i att en nyhetsartikel som handlar om protester och demonstrationer, lätt konnoterar ordet 

många till en grupp människor om tusentals. Egentligen är de enda som vet om det rör sig om 

tusentals, femtio eller tio, journalisten eller fotografen i fråga. De som var på plats vet självklart 

också, men det är inte deras berättelse som trycks i svenska tidningar. 

Vi har noterat tendenser till överdrift från journalistens sida i användandet av ordet 

många, vilket ger läsaren en bild av att nästan alla gör si eller så. Att förstärka idén om att alla 

muslimer demonstrerar eller känner ett hat mot USA, förstärker med all säkerhet den negativa 

bilden av muslimer och samtidigt islam som religion, då människor inom denna blir 

generaliserade enligt ovanstående. 

Inom CDA förutsätter en del formuleringar att ett ord eller en mening är etablerad och 

socialt förankrad. Det kan i detta sammanhang utgöra ett problem, då ordet många definitivt inte 

är ett ord som människor tolkar likadant. Då CDA som teori ser till hur en grupp eller liknande 

styr och innehar makt i samhället, där en del saker lyfts fram medan andra förtrycks, kan vi i vår 

studie dra liknelsen att gruppen i detta fall är nyhetsmedierna. Dessa skapar makt genom att få 

nyhetskonsumenterna att tro på det som står och även i fallet med många, vilseleda 

nyhetskonsumenten mot en mer spännande information än vad kanske sanningen visar. Detta 

innefattar också den innehavande makten i att förstärka idén om att alla muslimer demonstrerar 

eller känner ett hat mot USA. 

Vi har även sett tendenser till generalisering i artikelbilderna. Artikelbilderna 

porträtterar för det mesta flera personer, med olika religiösa symboler som konnoterar till 

religionen islam. Vidare konnoterar de flesta bilder till våldsamheter av olika slag, vilket för det 

mesta emellertid har stöd i artikeltexten. 

  

7.4 MUSLIMER SOM OVIKTIGA 

Även om de analyserade artiklarna inte handlar om krigsjournalistik i ordets bokstavliga 

bemärkelse, finns ändå en “konflikt” skildrad i alla - den mellan islam och kristendomen. 

För att uppnå neutralitet i en artikel bör citerade personer benämnas på samma sätt, 

oavsett religionstillhörighet. Nästan uteslutande har dock journalisterna valt att med diffus 

information “namnge” muslimska personer som i artikeln bidragit med citat. I dessa fall benämns 
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signaturen ofta bara med förnamn, en av demonstranterna eller en man. Detta kan ställas i 

jämförelse med personer som bidragit med citat, som haft Sverige eller något annat land i väst 

som bakgrund. Dessa personer har uteslutande benämnts med titel och oftast även med för- och 

efternamn. Om det hade varit fråga om neutralitet i artiklarna hade självklart även personer från 

länder i väst endast benämnts som experten, presidenten, en man, en kvinna eller bara med 

förnamn. Det andra alternativet hade således varit att benämna även de muslimska källorna med 

fullständigt namn eller “titel” - som till exempel demonstranten Shaban Ahmed, egyptiern Soran 

Muhammed och så vidare. När muslimer inte benämns på samma sätt som människor i väst blir 

dessa med ens inte “lika viktiga” som när journalisterna bemödar sig att skriva med fullständig 

information. Möjligen har även detta en förklaring i det postkoloniala tankesättet, där vi i den 

västerländska kulturen placerar oss överst på en utvecklingsskala. På så sätt ter det sig rimligt att 

anledningen till att muslimer inte benämns som “lika viktiga” beror just på postkolonialismen. 

Det har på ett tydligt sätt framkommit hur journalisterna valt att beskriva YouTube-

filmen Innocence of muslims. Vid flertalet tillfällen har filmklippet benämnts Muslimernas oskuld 

och vid ett tillfälle kallades den för Innocence of Muhammed. Detta bidrar till bristande och vag 

information då journalisten medvetet valt att använda sig av dessa egenpåhittade filmtitlar. Även 

i texterna på förvånansvärt många ställen återfinns vag och bristande information. Majoriteten av 

journalisterna har i sina texter varit ytterst djärva i skildringen av hur profeten Muhammed 

porträtteras i YouTube-filmen, då beskrivningarna har innefattat starka ord som våldsman och 

pedofil. Icke att förglömma är dock att starka ord i medier tycks ha en mer tilldragande effekt 

bland läsarna och i och med att de tidningar vi har studerat är vinstdrivande finns därmed 

troligtvis också förklaringen till detta.  

Om tidningar systematiskt dramatiserar (eller sprider vag/felaktig information av) 

händelser blir det inte bara vinstdrivande för tidningen ifråga, utan ur ett samhällsperspektiv 

också en ond spial. Vi har tidigare varit inne på hur den hegemoniska maktprocessen påverkar 

befolkningen, vilket också kan appliceras på detta. Resultatet blir att medierna indoktrinerar 

befolkningen in i ett visst tankesätt, utan att befolkningen själva är medvetna om det. I en 

hegemonisk maktprocess kan således maktingivande instanser kommunicera ut deras egen 

beskrivning av verkligheten, ”förpacka” den snyggt – och påverka ideologier och tankegångar i 

ett helt samhälle. Detta blir särskilt skrämmande då det rör sig om fördomar eller förtryckning av 

människor som tillhör vissa sociala grupper, oavsett om dessa beträffar religionstillhörighet, 
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landtillhörighet, intressen, yrkesgrupper, ålder eller kön.    

 

7.5 SLUTLIGEN 

Vi har hittat att muslimer i de studerade nyhetsartiklarna beskrivs som: “de andra”, extremt 

troende, “många” samt oviktiga. Till stor del stämmer bilden överens med den som framkommit 

i tidigare studier, med muslimer som “många” samt muslimer som “oviktiga” som undantag. 

Alla dessa slutsatser kan på ett eller annat sätt härledas till teorin om postkolonialism och 

innefattar således stereotyper samtidigt som slutsatserna ingår i ett större sammanhang med 

hegemoni, ideologi och maktstrukturer, där medierna i sin hegemoniska position förmedlar sin 

version av verkligheten, sin ideologi, vilken i sin tur accepteras som den rådande sanningen av 

folket. 

Att studien till viss del skiljer sig från tidigare forskning ter sig naturligt då det finns en 

hel del skillnader i tillvägagångssätt och studieobjekt. Dels har vi använt oss av en kvalitativ 

undersökningsdesign, medan de flesta andra studier baserats på kvantitativ forskning. Dessutom 

har vi valt att studera artiklar som berör filmen Innocence of Muslims, vilket ingen annan tidigare 

studie gjort, även om de studerat liknande internationella mediehändelser innehållande islam som 

till exempel Muhammedkarikatyrernas publicering. 

Sammantaget och slutligen påvisar studien tydligt att valda nyhetsartiklar framställer 

muslimer på ett negativt och orättvist sätt snarare än positivt. Svaret på studiens syfte, således 

representationen av hur svensk press framställer muslimer kan därmed inte bli tydligare. 

 

7.6 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 

Under arbetet med uppsatsen har vi funnit några intressanta aspekter som vi anser vore relevanta 

att studera vidare. Först och främst skulle det vara lärorikt att med samma utgångspunkt som vår 

studie, jämföra kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet med morgontidningarna Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter för att hitta likheter och skillnader. Detta eftersom morgon- 

respektive kvällstidningar profilerar sig olika och har olika målgrupper och politisk tillhörighet. 

 Under studiens gång har det även dykt upp en hel del tankar om hur den faktiska 

nyhetskonsumenten påverkas av innehållet i de undersökta nyhetsartiklarna. Uppfattar de samma 

representation av muslimer som det vi listat ovan eller påverkas de indirekt av mediernas sätt att 
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förmedla sin bild? En receptionsstudie skulle därför vara relevant och låta nyhetskonsumenter 

läsa samma artiklar som vi har studerat och sedan intervjua dem om hur de uppfattar 

artikelinnehållet. 

 Det vore även intressant att ställa de artiklar vi undersökt mot artiklar som 

innehåller händelser med anknytning till en annan stor religion. Detta för att kunna jämföra hur 

muslimer representeras kontra exempelvis hinduer representeras i svensk press. Finns 

postkolonialismens vi och dom även i de fall dom är hinduer?  

 Det skulle självfallet även vara intressant att i en studie fokusera på att jämföra hur 

vi (kristna) representeras i svensk press, jämfört med dom (muslimer). 

 En annan intressant aspekt skulle även vara att jämföra denna studie med 

medierapporteringar från en annan specifik händelse, exempelvis fallet med 

Muhammedkarikatyrerna eller 11 september 2001, för att se vilka likheter dessa har eller på 

vilket sätt artiklarna skiljer sig åt.     

Slutligen skulle det självklart även vara relevant att undersöka hur muslimer 

representeras i artiklar hämtade från perioder där ingen specifik händelse inträffat, för att se om 

slutsatserna blir likadant även under vardagsrapportering.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING 

Att det främlingsfientliga politiska partiet Sverigedemokraterna år 2010 tagit sig in i Sveriges 

riksdag, har varit vida debatterat i medierna under de senaste åren. Islamofobin har tilltagit i 

styrka och finns i samhällsklimatet på flera ställen i Europa, ett tankesätt som kan härledas till 

teorin om postkolonialism. 

Föreliggande studie har uppmärksammat att muslimer inte representeras ett fördelaktigt 

sätt i svensk press, trots att främlingsfientlighet flitigt debatteras i medier. 

Studiens syfte har varit att undersöka hur muslimer representeras i ett urval av svensk 

press med fokusering på medierapporteringen av YouTube-filmen Innocence of Muslims, som 

släpptes i juli år 2012. Utgångspunkten har varit en kritisk diskursanalytisk metod, med 

utgångspunkt i en kvalitativ textanalys som även kompletterats med en grundläggande bildanalys 

med semiotik som bas. 

Ett övervägande antal av tidigare, liknande studier har påvisat att medierna har en 

tendens till att reproducera en bild av islam som hotfullt, problematiskt och främmande. 

Totalt tolv artiklar publicerade i fyra av Sveriges största nyhetstidningar har valts ut till 

analys. Tidningarna är Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

Artiklarna har analyserats utifrån ett specifikt analysschema, där den mikro- och 

makrostrukturella undersökningsmetoden varit i fokus. 

Vi har utgått från Kritisk diskursanalys (CDA) som teori och även de teoretiska 

begreppen hegemoni, ideologi och makt, postkolonialism samt stereotypisering.  

Slutsatserna pekar åt att tidningarna gärna framställer muslimer som de andra, många, 

oviktiga och extremt troende. De undersökta medierna har haft tendenser till allmänna 

generaliseringar om muslimer som grupp, de drar gärna alla över samma kam. Tillsammans 

stärker detta ett vi och dom-tänkande och postkolonialismens existens. Det blir också en riktlinje 

för rådande ideologier i samhället och hur vi påverkas av mediernas makt. Sammanfattningsvis 

styrker studien den tidigare forskningens slutsatser; att muslimer inte porträtteras rättvist i 

medier. 
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