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Titel  
Traces of orientalism in Swedish press debate 2006-2017. 

A discourse analysis of orientalism in Swedish media. 

 

Abstract 

This essay is based on Edward Said's theory orientalism. His theory is based on a form of 

power relation between the West and the East. This relationship is not a mutual agreement 

but a relationship created by the West, which gave the East an identity as undermined and 

deprived of the West. The purpose of this essay was to analyze orientalism through a 

discourse analysis in articles about islam, written and published by Aftonbladet and 

Expressen. Half of the articles are written before 2015, when Sweden gained more direct 

contact with the Muslim world because of the refugee crisis from Muslim countries. And the 

remaining half is written after 2015. Through the main issue, ”are there noticeable differences 

in how the newspapers write about islam in Sweden before and after 2015”, the articles were 

analyzed alongside Said's theory of orientalism and by means of a discourse analysis. The 

results revealed a certain difference in how the newspapers wrote about islam before and after 

2015. Before 2015, the newspapers, based on the selected articles, wrote about islam in a 

very orientalistic way. Islam was described as a violence-making religion that contributed to 

the terror and extremism that the world can see today. Very clear links between islam and 

terrorism were made almost throughout each and every article. After 2015, the conversation 

about islam, again viewed from the selected articles, was more including than before. The 

article authors still identified Muslims as "the other" and Swedes as "we". But the noticeable 

difference was that the concept of integration started to appear. The concept of islam became 

a more natural part of Swedish society, but still, as something that needs to adapt to Swedish 

values to fit in. The analysis also revealed Muslim voices who demonstrated the negative 

effect of the image Western media published about islam through orientalism. 
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1. Inledning 
”Orientalerna levde i sin värld, ‘vi’ levde i vår”.  1

Så skriver Edward Said om den orientalistiskt uppdelade världsbilden i sin bok Orientalism 

från 1978. Sett ur ett orientalistiskt, geografiskt perspektiv är det mycket som har ändrats 

kring kontakten mellan ”vi” och orientalerna, detta främst på grund av den flyktingkris 

världen möttes av 2015. 

 

År 2015 var 1,6 miljoner personer av Sveriges befolkning födda utomlands, vilket 

motsvarade drygt 16%. De vanligaste medborgarskapsländerna, för personer som 

invandrade samma år, var Syrien följt av återinvandrade svenska medborgare. På 

grund av konflikten har invandringen av människor med syriskt medborgarskap ökat 

från knappt 6 000 personer 2012 till 21 600 personer 2014. År 2015 hade över  

30 000 Syrien-födda invandrat till Sverige.   2

 

 

 3

 

1 Said, Edward. s.117. 
2 https://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/ (Hämtad 2018-02-01). 
3 https://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/ (Hämtad 2018-02-01). 
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Sverige hade alltså och har än idag, en jämfört med tidigare hög invandring från det Said 

väljer att benämna som den främre orienten. Men hur påverkar det vad och framförallt på 

vilket sätt media skriver om islam i Sverige? Går det att se orientalistiska tendenser i de 

artiklar som tar upp islam och har det förändrats över tid? Samtidigt som invandringen från 

”den främre orienten” till Sverige ökar så kommer även det svenska samhället i mer direkt 

kontakt med islam. Det är enligt min mening därför intressant att se hur media gör avtryck 

kring detta i sina artiklar. Finns det märkbara skillnader i hur svensk media skriver om islam 

innan och efter invandringen 2015 markant ökade? 

 

1.1 Syfte 

Uppsatsen syftar till att analysera de svenska dagstidningarna Aftonbladet och Expressen 

utifrån Edward Saids teori om orientalism genom en diskursanalytisk modell. Tidningarna 

kommer att analyseras utifrån artiklar som tar upp islam i Sverige och som är skrivna mellan 

2005 och 2017. Syftet är att utifrån Saids teori angående orientalism, ta reda på om talet efter 

den stora flyktingkrisen från muslimska länder 2015 förändrats i hur svensk pressdebatt 

skriver om islam i Sverige.  

 

Huvudsyftet med att analysera två olika svenska dagstidningar är att få en så bred bild som 

möjligt på stoffet som skall analyseras. Det är alltså inte huvudsakligen frågan om att ställa 

tidningarna mot varandra för att sedan jämföra dessa. Däremot om det finns uppenbara 

skillnader eller likheter mellan det tidningarna skriver så kommer det senare presenteras, men 

inte hamna i huvudfokus för uppsatsen. Dessutom kommer muslimska röster i det mediala 

samtalet kring ämnet islam i Sverige också att lyftas i analysen. 
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1.2 Frågeställning 

Likt en symbios verkar frågeställningen tillsammans med metoden för att kunna analysera de 

valda artiklarna utifrån den teori uppsatsen tar avstamp i. Frågeställningarna implementeras 

på artiklar skrivna innan och efter flyktingkrisen hösten 2015 till Sverige. Uppsatsen utgår 

från följande frågeställningar: 

 

Hur framställs islams inverkan på det svenska samhället? 

 

Vilka faller innanför ramen för de artikelförfattaren väljer att kalla ”vi” och ”de andra” och 

vad skiljer dem åt? 

 

Finns det märkbara skillnader i hur tidningarna framställer islam i Sverige innan och efter 

2015? 

 

Frågeställningens svar presenteras i analys- och slutsatsdelen senare i uppsatsen. 
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1.3 Avgränsning 

I enighet med hur C-uppsatsens bestämda ramar ser ut så var en avgränsning given för att 

kunna utföra studiet. Också för att på ett så specifikt och konkret sätt som möjligt kunna 

besvara min frågeställning och dessutom uppfylla uppsatsens syfte. Utan en tydlig 

avgränsning hade uppsatsens analys tenderat att bli konturlös och diffus. 

 

På förhand utformade jag en ram att hålla mig innanför under uppsatsens gång, alltså det som 

nu skall presenteras: avgränsningen. Artiklarna som analyserats är publicerade mellan 2005 

och 2017 på Expressen eller Aftonbladet. Tidningarna används mer som en typ av plattform 

att söka information på snarare än att ställa dem mot varandra. Summeringen av analysen, 

alltså slutsatsen kommer att konstatera olikheterna mellan tidningarnas artiklar om sådana 

upptäcks. Däremot kommer någon vidare konklusion kring varför denna eventuella skillnad 

finns, baserat på tidningarnas politiska ställningstagande inte att genomföras eller presenteras. 

Detta då slutsatsen istället syftar till att presentera skillnader eller likheter baserat på när 

artiklarna är publicerade oavsett tidning. 

 

Urvalet av artiklar stipulerades genom en förutbestämd typ av sökning. Artiklarna skulle 

handla om islam i Sverige och vara skrivna mellan 2005-2017. Sökningen för varje artikel 

blev då islam + Sverige, följt av tidningens namn och ett årtal mellan 2005 och 2017. En 

sökning skulle exempelvis kunna se ut på följande sätt: Islam + Sverige + Expressen 2007. 

Efter att ha sökt på varje årtal mellan 2005 och 2017 för vardera tidning så valdes sex artiklar 

ut av cirka 50 funna. Urvalet baserades på de artiklar som skrev om islam med tydligast 

koppling till Sverige. Många av de artiklar som gick att hitta hade ingen egentligen koppling 

till Sverige, utan talade mer om islam som religion. En till viktig aspekt att ta hänsyn till i 

urvalet var årtalet 2015, då 163 000 asylsökande kom till Sverige, många med härkomst från 

muslimska länder.  Med tanke på uppsatsens syfte, att undersöka om det skiljer sig något i 4

medierapporteringen kring islam i Sverige innan och efter flyktingkrisen 2015, var det viktigt 

att artiklarna till antalet var jämbördigt innan och efter krisen. Totalt har alltså tre artiklar 

innan och tre efter 2015 analyserats. 

 

4 SOU 2017:12. s.16. (Hämtad 2018-02-04). 
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2. Metod och material 
I denna del av uppsatsen presenteras den typ av metod som genomgående används i 

skrivandet samt vilket material som behandlats. Metoden ligger till grund för hur stoffet, 

frågeställningen och syftet behandlas och presenteras. Genom den valda metoden uppstår en 

infallsvinkel som sätter en vetenskaplig ram för uppsatsen. Denna ram påverkar givetvis 

resultatet och utfallet av analysen. 

 

Uppsatsen utgår från en summativ innehållsanalys samt en diskursanalys. I den analytiska 

delen av uppsatsen inleds varje analyserad text med en form av summering. Detta innebär att 

stoffet, alltså texten skriven i artikeln på ett mer översiktligt sätt analyseras på ett mer 

konstaterande sätt med avstamp i den teoretiska delen av uppsatsen. Resultatet av 

innehållsanalysen presenteras sedan i början av analysen på ett koncentrerat sätt för att 

läsaren lättare skall förstå vad artikeln handlar om och vad artikelförfattaren egentligen 

skrivit. Den summativa innehållsanalysen övergår sedan till en form av diskursanalys. 

Diskursanalysen är något mer avancerad och djupgående. Den analytiska modellen utgår från 

vad talaren säger och hur det påverkar mottagaren. ”Det som dock utmärker diskursanalysen, 

den form av textanalys som denna uppsats tar avstamp i, är att den, utöver ren kritisk 

granskning, också undersöker huruvida det sagda ordet bär på ideologiska eller moraliska 

implikationer.”  Det är alltså inte frågan om att söka svaret för vad som är rätt eller fel, utan 5

snarare undersöka effekten av hur ordval och påståenden används i en viss kontext. 

 

En diskursanalys innebär alltså att man analyserar hur man talar om något – genom 

att till exempel identifiera olika ord som används för att beskriva något, olika sätt att 

prata kring något, och att fundera på varför det är så och varför det finns olika sätt. 

Poängen är både att identifiera hur man talar om något, att se om det finns olika sätt 

att tala om något, och vad det har för konsekvenser att man pratar om något på ett 

visst sätt (för mottagaren).  6

 

 

 

5 Hajo, Sipan. s.7. 
6 https://www.studienet.se/metod/samhaellskunskap/kvalitativa-metoder/diskursanalys (Hämtad 2018-02-03). 
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I denna uppsats analyseras alltså hur media talar om islam i Sverige utifrån Edward Saids 

teori gällande orientalism. Genom att identifiera hur talaren, alltså media i detta fall, på olika 

sätt väljer att tala om islam är målet att komma fram till en konklusion gällande hur detta kan 

uppfattas för mottagaren och om artiklarna tenderar att innehålla utestängningsmekanismer. 

Sipan Hajo förklarar begreppet utestängningsmekanismer på följande vis: 

 

Dessa utestängningsmekanismer kan kort förklaras som ett antal procedurer vars 

syfte är att bortgallra icke-accepterade inslag inom en viss diskurs genom exempelvis 

en uppdelning i förnuft kontra oförnuft, tradition kontra icke-tradition, sjukt kontra 

friskt osv.  7

 

Den uppdelning som tar avstamp i Saids teori gällande orientalism och som analyserats i 

uppsatsens utvalda artiklar är hur ”vi” och ”de andra” definieras. I de fall där 

artikelförfattaren använder sig av begreppen eller synonymer till begreppen ”vi” och ”de 

andra” analyseras vilka som ingår eller definieras inom ramen för begreppen. Dessutom hur 

de två grupperingarna uttrycks strukturellt och intellektuellt. Skiljer de sig åt? Den 

diskursanalys som har utgjort uppsatsens tillvägagångssätt har typiska karaktäristiska drag för 

hur en diskursanalys skall vara utformad. Inte bara för de utestängningsmekanismer som 

analyserats, utan också för språkets roll i artiklarna. Språket i denna kontext, innebär texten 

och ordval. Baserat på hur artikelförfattaren väljer att bruka ord och skriva om personer, 

händelser eller ting uppstår en viss form av språkanvändning som också avgör hur artikeln i 

fråga tenderar att falla innanför ramarna för uppsatsens teoretiska utgångspunkt: 

orientalismen. Det är inte frågan om det som skrivs är informativt korrekt eller kan anses vara 

en faktamässigt bra källa, utan istället är det frågan om hur framförandet i text ser ut och om 

definitionen av något välkänt eller okänt kommer till uttryck. 

 

 

 

 

 

7 Hajo, Sipan. s.8. 
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För att vara så pricksäker som möjligt gällande att fylla uppsatsens syfte och kunna besvara 

frågeställningen, valde jag att utgå från en jämbördig och specifik sökning vid hämtandet av 

artiklarna. Alla sökningar genomfördes på Google och innehöll ett årtal mellan 2006 och 

2017, tidningens namn följt av islam + Sverige. Dessvärre var en begränsning av det 

empiriska materialet en nödvändighet för att hinna uppfylla uppsatsens syfte. Uppsatsens 

teoretiska del utgår från Edward Saids bok Orientalism. Efter det följer den tidigare 

forskningen, där Orientalism också ingår. Även tidigare studier kring ämnet som kan kopplas 

till uppsatsens syfte presenteras i avsnittet tidigare forskning samt diskuteras tillsammans 

med analysen i sammanfattningen. Materialet som analyserats är artiklar hämtade från två av 

Sveriges största dagstidningar, nämligen Aftonbladet och Expressen. De båda tidningarna har 

fungerat som en typ av plattform att söka materialet jag under analysen har forskat i. I 

bakgrundskapitlet finns digitalt material hämtat från SVT och migrationsinfo som visar hur 

invandringen har sett ut till Sverige mellan 2010 och 2015, samt vilken typ av invandring 

som oftast diskuteras i media över tid. 

 

Genomgående är majoriteten av det material som uppsatsen utgår ifrån hämtat digitalt. 

Önskvärt hade varit att så mycket av materialet som möjligt hade haft hänvisningar till 

fysiska böcker eller artiklar. Detta då det finns risk för att vissa digitala källor med tiden 

slutar existera. Men tidsbrist har varit den främsta orsaken till att tidningsartiklarna som 

analyserats i uppsatsen inte utgår från fysiska tidningsexemplar. 
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2.1 Reliabilitet och validitet 

Att utgå från Saids teori gällande det han kallar orientalism i sin analytiska modell kräver att 

citat och påståenden inte blir tagna ur sin kontext. Detta skulle då påverka uppsatsens 

validitet på ett negativt sätt. ”Med validitet eller giltighet avses huruvida studien har lyckats 

fånga det område som angetts i syftet.”  För att uppnå detta krävs en verklig struktur och 8

förståelse i vad uppsatsens syfte egentligen handlar om. I detta fall att analysera och 

konstatera hur det kan se ut när svensk media framställer islam i Sverige. När syftet har givits 

förståelse är det viktigt att också inse vikten av den teori som analysmodellen utgår ifrån. Den 

utgår från att det finns en dold maktfördelning och ett skapat motsatsförhållande. X skapar en 

identitet för Y och definierar vilka som ingår i begreppet ”vi” kontra ”de andra, en form av 

dikotomi uppstår alltså. Vikten av förståelsen i teorin gör sig tydligt då analysen 

genomgående i alla de utvalda artiklarna kopplas till uppsatsens teori. För att kunna omfamna 

det ämne som ligger till grund för hela uppsatsen, är det av stor betydelse att också hitta 

relevanta källor som kan kopplas direkt till det undersökningen syftar till. I denna uppsats är 

huvudämnet islam i Sverige och medias framställning av detta. Metoden ligger till grund för 

de verktyg som används i analysen och alla artiklar ges samma prövning innan en slutsats 

presenteras. 

 

”Med begreppet reliabilitet eller trovärdighet avses om du har använt ett bra sätt och med hur 

stor noggrannhet du har mätt/prövat det du säger dig göra.”  Varje enskild artikel har 9

analyserats utefter samma villkor, inget utrymme för undantag har givits. Med samma villkor 

menas att varje artikel utgått från samma teori, metod samt analysmodell. En källkritisk 

granskning har också tagits i beaktande under analysen och i sökandet efter källmaterial. För 

att som läsare kunna förstå vem det är som skriver vad, inkluderar varje analytisk del av varje 

enskild artikel ett stycke som talar om vilken typ av artikel det är. 

 

 

8 https://www.isd.su.se/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/uppsatsens-delar/material-och-metod (Hämtad 
2018-02-02). 
9 https://www.isd.su.se/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/uppsatsens-delar/material-och-metod (Hämtad 
2018-02-02). 
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Vissa är skrivna som debattartiklar och redaktionen gör det då tydligt att åsikterna som 

framförs i artikeln helt och hållet står för artikelförfattaren själv och inte tidningen i sin 

helhet. Vidare så har varje artikel prövats helt och hållet utifrån Edward Saids teori, därav 

finns ingen inblandning eller värdering lagd i vilken politisk färg tidningen i fråga har som 

grundstomme. Detta hade försvagat validiteten för uppsatsen då syftet inte är att jämföra 

resultatet utifrån vilken tidning som skriver vad, utan att se om exempel på orientalism i 

pressen kan upptäckas. 
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3. Bakgrund 
Enligt studier gjorda av Arbetsvärlden så förhåller sig svenska dagstidningar allt mer negativa 

till invandringsfrågan i nyhetsrapportering. Invandringen förknippas allt som oftast med 

något negativt. Det behöver nödvändigtvis inte vara så att tidningarna skriver om invandrarna 

som ett direkt problem för samhället. Det är snarare så att i de artiklar som innehåller 

någonting kring invandringen till Sverige, så är det kopplat till ett problem eller någonting 

negativt. Invandrarna placeras alltså enligt studien väldigt ofta i en negativ kontext som inte 

nödvändigtvis behöver vara direkt kopplad till dem som individer. Dessutom är det nästan 

alltid bara en typ av invandring som tidningarna förhåller sig till, nämligen 

flyktinginvandringen. Det gör att rapporteringen kring invandringens effekter på samhället 

inte alltid blir helt rättvis. Bilden nedan beskriver vilken typ av invandring som nämns i 

tidningarnas rapportering från 2010-2015. Resultatet sträcker sig fram till sommaren 2015, 

alltså har forskarna som utfört studien undvikit hösten 2015 då flyktingströmningarna till 

Sverige var som allra störst. Detta för att få studien mer rättvis sett över tid. 

 

 
 10

10 https://www.arbetsvarlden.se/negativ-bild-av-invandring-i-media-enligt-ny-rapport/ (Hämtad 2018-01-30). 
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Bilden styrker alltså tesen om att tidningarna främst fokuserar på flyktinginvandringen, den 

typ av invandring som på kort sikt är minst gynnsam för Sverige enligt migrationsinfo.  11

Detta med tanke på att människorna som befinner sig på flykt gör det ofrivilligt. De kommer 

till ett land ofrivilligt och ställs inför svåra utmaningar för att kunna komma ut på 

arbetsmarknaden och istället för att kosta pengar för staten tjäna pengar. Det är ofta 

omständigheter som krig och korruption som gör att människor tvingas fly sina hem och söka 

asyl i exempelvis Sverige. Traumatiska upplevelser i hemlandet eller längs flykten kan också 

göra att integrationen i ett nytt land försvåras.  

 

Däremot menar SVT att man som läsare måste ha i åtanke att negativa nyheter generellt sätt 

får mer utrymme i tidningar oavsett vad det handlar om. Det kan också vara en bidragande 

orsak till att det skrivs mer negativt än positivt om invandringen. ”Dåliga nyheter anses så att 

säga vara bra nyheter, problem bidrar till att höja nyhetsvärdet och det gäller i princip all typ 

av journalistik.”  Ett stort problem som följer denna typ av nyhetsrapportering är att det ökar 12

risken för att folk överskattar de problem som kan uppstå i samband med en stor invandring 

under kort tid. Dessutom kan effekten bli att folk underskattar det som invandringen faktiskt 

kan bidra med. ”Bilden av påverkan på ekonomin beror till stor del på vilken typ av 

invandring man pratar om”.  Detta innebär alltså att man egentligen inte kan generalisera 13

begreppet invandring som något negativt och kostsamt för Sverige. Skillnaden på exempelvis 

arbetsinvandring och asylinvandring är ekonomiskt sett väldigt stor. 

 

 

 

 

 

 

 

11 http://www.migrationsinfo.se/arbetsmarknad/sysselsattning/paverkar-invandring-loner-och-arbetsloshet/ 
(Hämtad 2018-02-02). 
12 https://www.svt.se/kultur/medier/ny-rapport-negativa-gestaltningar-av-invandring-vanligast-i-nyheterna 
(Hämtad 2018-02-01). 
13 https://www.arbetsvarlden.se/negativ-bild-av-invandring-i-media-enligt-ny-rapport/ (Hämtad 2018-02-01). 
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4. Tidigare forskning 
4.1 Orientalism 

Den absolut mest framstående och uppmärksammade forskning som gjorts kring västvärldens 

egenmålade bild och framställning av ”Orienten” är Edward Saids bok Orientalism från 

1978.  

Som klara exempel på hur den orientaliska teorin kan påvisas väljer Said att i sin bok tala om 

den brittiska koloniala närvaron i Egypten under början av 1900-talet. I centrum står den 

dåvarande premiärministern i Storbritannien Arthur Balfour samt Evelyn ”Lord Cromer” 

Baring. De bägge talade om vilka problem Storbritannien stod inför i Egypten. Balfour 

anförde i sina tal att Egypten stod i en form av beroendeställning gentemot brittisk eller 

åtminstone västerländsk närvaro och väljer att förklara det på följande sätt: 

 

Är det bra för dessa stora nationer - jag erkänner deras storhet - att detta absoluta 

styre utövas av oss? Jag tror att det är bra. Jag tror att erfarenheten visar att vårt styre 

över dem är vida bättre än något styre de haft under hela den tidigare världshistorien 

och detta utgör inte endast en fördel för dem utan är tvivelsutan en fördel för hela det 

civiliserade Västerlandet… Vi är inte i Egypten enbart för egyptiernas skull, även om 

vi är där för deras skull; vi är också där för hela Europas skull.  14

 

Balfour beskriver situationen i Egypten på ett sätt som enligt Said faller innanför ramarna för 

orientalism väldigt tydligt. Said menar att Balfour inte framför några som helst bevis för att 

egyptierna själva skulle vara beroende av en västerländsk ockupation och inte heller att de 

uppskattar det. Balfour skriver om den egyptiska befolkningen som ”de” och västerlandet 

som ”vi”. Där ”de” är beroende av ”vår” kunskap och hjälp. Väst beskrivs som civiliserat 

medan egyptierna beskrivs som ”de andra”. Detta menar Said visar att Balfour anför att 

egyptierna är en underminerad ras som är i behov av den dominerande västerländska rasens 

närvaro. 

 

 

 

 

14 Said, Edward. s.104. 
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Att han inte talar direkt för orientalerna beror på att dessa ju talar ett annat språk. 

Han vet emellertid ändå hur de tänker eftersom han känner till deras historia, deras 

beroende av folk av hans egen typ och deras förväntningar. Ändå talar han för dem 

på så sätt att det de kan ha att säga om de blev tillfrågade och hade förmågan att 

svara, på något meningslöst sätt skulle bekräfta vad som redan är känt: att de är en 

underordnad ras dominerad av en ras som känner dem och vet vad som är bra för 

dem bättre än vad de själva kan tänkas veta.  15

 

Balfours ord belyser mycket av det som Said kallar för orientalism. Det finns hela tiden ”vi” 

och ”de andra”. Genomgående i texterna eller talen från Balfour är ”vi” aldrig inkluderande 

några andra än västerlänningar eller européer. Öst framställs vara beroende av västs kunskap 

om politiskt styre samt utveckling, utan att själva be om det. Det är en framställning skapad 

av väst självt, i detta fallet Storbritanniens närvaro i Egypten. Britterna har alltså enligt Said 

själva skapat en vision om att Egypten var i behov av brittisk närvaro för att landet skulle 

fungera på bästa sätt. Men på bästa sätt för vilka? För alla menar Balfour, men Said har en 

annan syn på det hela. Återigen menar han att orientalismen lyser igenom britternas 

ockupation av och uttalande om Egypten. Det finns inga direkt konkreta bevis framförda av 

Balfour att egyptierna delar samma uppfattning som honom om vilket styre som passar 

Egypten bäst. Han skriver om hur ockupationen inte främst är ett egoistiskt initiativ utan att 

det är för ”allas bästa och av välvilja”. Alltså Egypten, Storbritannien och Europa i övrigt. 

Detta baseras på att det typ av styre i Storbritannien över tid har fungerat bättre än det som 

funnits i Egypten, enligt Balfour. Anförda bevis på att Egypten faktiskt uppskattade eller ville 

ha Storbritanniens ”hjälp” hade kunnat vara citat från den egyptiska befolkningen som 

antydde på tacksamhet eller ”rop på hjälp”. Några sådana presenterar Balfour dock inte. 

 

Vad som egentligen kännetecknar Orientalismen blir allt mer tydligt i Cromers uttalanden om 

vad han själv kallar ”orienten”. I de uttalanden där Balfour nämner Egypten och dess 

befolkning finns en viss återhållsamhet i jämförelse med Cromer. Motsatsförhållandet mellan 

öst och västerlänningar blir allt mer målande och tydlig i de fall där Cromer talar om det.  

15 Said, Edward. s.108. 

16 
 



”… nöjer jag mig med att konstatera att orientalen på ett eller annat sätt i allmänhet talar, 

handlar och tänker på ett sätt som är direkt motsatt det europeiska.”   16

Att människor från ett, för Cromer, främmande land talar och i vissa fall handlar på ett 

annorlunda sätt jämfört med honom själv är egentligen inte så konstigt. Länder har olika 

språk, kulturer och religioner som kan påverka sådant som bland annat tro samt handlingar. 

Alltså olikheter uppstår och kommer dessutom förmodligen alltid finnas. Men att ”orientalen” 

tänker på ett annorlunda sätt jämfört med Europa är mer svårdefinierat. ”En brist på exakthet, 

vilket lätt utvecklas till lögnaktighet, är faktiskt det orientaliska tänkandets främsta 

egenskap”.  17

 

I denna framställning utgår Cromer då från att européer har ett tänk och orientalen ett annat. 

Detta baserar han främst på iakttagelser han gjort under sina resor till Orienten och möten 

med folket därifrån, men också på ortodoxa auktoriteter.  Ett tydligt motsatsförhållande 18

uppstår där européer tänker på ett sätt utan några egentliga undantag, medan ”de andra”, alltså 

folket från Orienten tänker och uttrycker sig på ett annat som helt motsätter sig det 

européeiska. Underförstått och sett till Cromers senare uttalanden om orienten så går det att 

tolka hans uttalande som att européens tänk är det rätta, medan orientalens är det annorlunda, 

lustiga och felaktiga. ”Men det grundläggande förhållandet ansågs - i Västerlandet, vilket är 

vad vi sysslar med här - av politiska, kulturella och till och med religiösa skäl som ett 

förhållande mellan en stark och en svag partner”.  19

 

För att beskriva olikheterna mellan Orienten och Västerlandet användes många termer av 

både Balfour och Cromer. Dessa gjorde att motsatsförhållandet som orientalismen går ut på 

mellan Öst och Väst blev allt mer tydlig. Exempelvis förklarades Västerlandet genomgående 

som moget, rationellt och framförallt normalt. Orienten beskrevs som dess raka motsats. Den 

var irrationell, omogen och annorlunda.  

 

 

 

16 Said, Edward. s.111. 
17 Said, Edward. s.110. 
18 Said, Edward. s.111. 
19 Said, Edward. s.112. 
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4.2 Orientalism i Sverige 

Sipan Hajo har 2009 publicerat sin statsvetenskapliga c-uppsats Orientalism i Sverige. Syftet 

med uppsatsen var att upptäcka en eventuell orientalistisk diskurs i en utvald del av svensk 

media. Den teoretiska delen av uppsatsen utgår alltså från Edward Saids bok Orientalism. 

Hajo har genom en diskursanalys undersökt tidningsartiklar från Expressen och Aftonbladet 

som tar upp terrordådet i London 7 juli 2005.  Genom att utgå från de valda beståndsdelarna 20

i uppsatsen har han kommit fram till ett resultat där tidningarna också ställs mot varandra och 

jämförs. 

 

Sipan Hajo kunde efter sin analys konstatera att det finns märkbara skillnader och likheter 

kring hur Aftonbladet och Expressen i sina artiklar valde att förklara terrordådet. De båda 

tidningarna utformade i sina texter ett ”vi” och ”de” förhållande där ”de” definieras som 

gärningsmännen som bär på ett enormt hat som motiv för attacken. Precis som Edward Said 

förklarar det orientalistiska motsatsförhållandet skapat av väst, mellan just öst och väst, där 

”vi” definieras som väst, och ”de andra” som öst. Den mest framstående skillnaden som Hajo 

i sin analys upptäckte var tidningarnas framställning av hatet. I Expressen förklaras hatet som 

aprioriskt. ”Att definiera något apriori innebär att reducera det till ett objekt som oavsett vad 

kommer att förbli sig likt.”  Hatet enligt Expressen är alltså något som kommer att förbli 21

oföränderligt oavsett vad. Hajo kopplar sin slutsats gällande Expressens framställning av 

hatet till sin teori, där Said förklarar hur väst genom orientalismens huvudsakliga drag alltid 

försökt framställa ”Orienten” som något oföränderligt. Aftonbladet, konstaterar Hajo, 

framställer hatet som något föränderligt då det enligt dem är en effekt av sociala och politiska 

aspekter.  

 

 

 

 

 

20 Sipan, Hajo. s.5 
21 Sipan, Hajo. s.26. 
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4.3 Vi och Islam 

Sarang Ahsani Ghahreman har i sitt samhälls- och kulturanalytiska projektarbete genom en 

kritisk diskursanalys analyserat islams roll i media. Syftet var att ta reda på hur muslimer i 

svensk media framställs när religionen islam kommer på tal. Dessutom att ta reda på hur 

islamofobin kunnat få en så pass vid bredd och utrymme i samhället som stort.  Detta 22

gjordes genom att granska artiklar från DN och Expressen, som också blev uppsatsens 

avgränsning. Ghahreman har genom noggrant sökande efter debattartiklar och krönikor som 

tar upp muslimer på något sätt gjort ett urval. De artiklar som är utvalda tar upp islam som 

huvudämne, precis som uppsatsen jag lagt fram gör. 

 

Efter genomförd analys upptäckte Ghahreman en tydlig orientalistisk diskurs i både de 

artiklar han studerat från DN och Expressen. Muslimer framställs i tidningarna som ett tydligt 

hot mot det svenska och européeiska samhället. Islam ställs som demokratins raka motsats 

och beskrivs också som en grundkälla för terrorism och extremism. Genomgående i artiklarna 

tillskrivs islam en helt annorlunda identitet jämfört med andra religioner, enligt Ghahreman. 

”Islam i media presenteras, till skillnad från andra religioner, som en ideologisk och politisk 

rörelse och inte som en personlig andlig tro”.  Dessutom upptäcktes att tidningarna tenderade 23

att måla upp en bild av muslimska kvinnor som förtryckta och oförmögna att ta sig frigöra sig 

från denna påstådda kontroll. Slutligen väljer Ghahreman att konstatera att en form av 

avhumanisering av muslimer har uttryckts i debatten kring islam i det mediala Sverige.  24

 

 

 

 

 

 

 

22 Ghahreman, Sarang. s.3. 
23 Ghahreman, Sarang. Abstract. 
24 Ghahreman, Sarang. s.16. 
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5. Teoretiska perspektiv 
”Orienten gavs en identitet av Västerlandet”.  Så beskriver Edward Said grunden till 25

orientalismen. Det är alltså inget ömsesidigt förhållande som skapats och beskrivs från bägge 

parter, utan ett identitetsskapande som bygger på att beskriva någon annan än sig själv på ett 

sätt som höjer en själv. Said tar upp hur västvärlden skapar en form av ”vi” och ”de”-relation 

mellan öst och väst, där ”vi” är européer/västerlänningar och ”de andra” är invånarna i öst. På 

så vis skapas ett form av motsatsförhållande, där ”vi” vet och bestämmer vad som är bäst för 

alla. Motsatsförhållandet bygger också på att ”vi” i västvärlden är civiliserade och hela tiden 

under utveckling, medan ”de andra” i öst är vildar och barbarer som behöver västvärldens 

hjälp för att utvecklas och kunna civiliseras. 

 

Begreppet ”orientaliskt” användes redan så tidigt som på 1500-talet, bland annat av William 

Shakespeare.  Det syftade då främst till Asien eller ”Österlandet” i moralisk, geografisk och 26

kulturell mening. Ordet användes vardagligt och var inte särskilt ifrågasatt till en början. Folk 

kunde svänga sig med ordet vid beskrivningar av saker eller kanske händelser från Asien eller 

”Österlandet”. För att nämna några exempel, ”igår inhandlade jag en handväska av en 

orientalisk kvinna på torget” eller ”vi skall idag tala om historier från orienten”. Ett exempel 

på hur Saids teori bekräftas ur ett historiskt perspektiv är när Lord Cromer definierar 

egyptierna som underlägsna och lustiga i jämförelse med européen. 

 

Som något man studerar och avbildar (som i en kursplan), något man disciplinerar 

(som i en skola eller ett fängelse), något man avbildar (såsom i en zoologisk 

handbok). Poängen är att i alla dessa fall innesluts och framställs orientalen inom 

strukturer som bygger på dominans.  27

 

Orientalismen sätter upp tydliga gränser men som kan ändras. Rent geografiskt sett finns en 

”linje” som dras mellan vad som är öst och väst. Ur ett orientalistiskt perspektiv blir 

25 Said, Edward. s.113. 
26 Said, Edward. s.102. 
27 Said, Edward. s.114. 
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gränsdragningen också en markör för vad som är normalt och annorlunda. Vad som är rätt 

och vad som är fel. Gränsen för det främmande och mindre inbjudande. 

Men gränsdragningen är endast satt utifrån den ena ”sidans” perspektiv, i detta fall västs. Öst 

blir en avbildning skapad och framställd av väst. Edward Said har på många håll blivit hyllad, 

bland annat skriver Sigrid Kahle, ”Edward Said har med sin bok Orientalism kraftigt tagit oss 

i örat och åstadkommit en omvälvning”.  Kahle menar att Saids bok bidragit till kunskap och 28

en djupare medvetenhet i hur framställningen av det Västvärlden väljer att kalla Orienten. 

Men på sina håll har hans bok Orientalism även blivit kritiserad. Linda Colley väljer i sin 

uppsats Britain and Islam 1600-1800 att beskriva Saids teori på följande vis: 

 

I began this essay with Said’s Orientalism, a work for which I have considerable 

respect. Yet in an important regard the analysis Said offered is ahistoric and actually 

overflattering to the West, not least to the British. Said and, much more, some of his 

disciples have approached British power from the viewpoint of the nineteenth 

century, when it was at its zenith, and have tended to read back into earlier 

statements by British writers and politicians a degree of foreknowledge about their 

nation’s Victorian global hegemony that they could not possibly have possessed. Yet 

not only were Britons unable to anticipate the future, many also judged the world 

around them by reference to the past. And this is where the power of the Ottoman 

Empire and the protracted depradations of the Barbary pirates become significant.  29

 

Colley påstår inte att Said talar osanning eller att hans teori överhuvudtaget inte stämmer 

överens med verkligheten. Det hon beskriver är hur Said tenderar att vara överflödig i sin 

analys av väst och framförallt Storbritannien. Dessutom utgår, enligt Linda Colley, Saids 

analyser nästintill alltid från tiden då det brittiska imperiet hade sin storhetstid och var väldigt 

imperialistiskt i sitt tänk och handlande. Detta gör att Saids definition av västs framställning 

av öst inte blir helt rättvis enligt henne själv. 

 

 

 

 

28 Kahle, Sigrid. s.52. 
29 Colley, Linda. s.19-20. 
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6. Analyser och resultat 
I denna del av uppsatsen kommer utvalda tidningsartiklar från Expressen och Aftonbladet att 

analyseras. Undersökningen utgår från Edward Saids teori om Orientalismen och grundar sig 

i min frågeställning. Utförandet sker i samverkan med min metod och mitt syfte, som blir de 

analysverktyg jag i undersökningen kommer att använda. 

 

 

6.1 Artiklar före 2015 

 

6.1.1 Islam är en farlig religion 

Den första artikeln är skriven av Ulf Nilsson, publicerad 10 juli 2005 på Expressen. Rubriken 

lyder ”Islam är en farlig religion”. Artikeln handlar främst om terrorismen i Europa med 

anknytningar till islam som religion och terrordåd utförda på andra ställen än just Europa 

också. Nilsson drar spikraka kopplingar mellan islam och terrorism, därav hans påstående i 

rubriken att ”Islam är en farlig religion”. Vid tidpunkten då artikeln är skriven hade terrordåd 

i bland annat Madrid, Bali, Jerusalem, New York och London ägt rum en tid innan. Dessa 

väljer Ulf Nilsson att ta upp som ”bevisning” på vissa muslimers handlande som hotar det 

han väljer att kalla ”oss”. Med ”oss” menar han Europa och Västvärlden i sin helhet. 

”Detsamma gäller hela västvärlden. Ingen kommer någonsin att lyckas tvinga oss att fem 

gånger per dag vända häcken i vädret och be med ansiktet riktat mot Mecka så illa är det inte. 

Däremot är det viktigt att vi försvarar oss.”  Vidare ges en förklaring kring hur ”vi” skall 30

försvara oss mot ”de andra” som framställs som de farliga. ”De andra” i detta fall är 

islamister och ”vi” är europeiska icke-muslimer. Först och främst menar Nilsson att ”vi” 

måste inse att islam är en farlig religion och att den svenska regeringen ställer upp i kriget 

mot terrorismen. Dessutom menar han att ”vi” inte skall tolerera beteenden som sticker ut 

från ”vår” kultur och tradition. Nilsson tar upp ett exempel där han själv blivit drabbad. En 

30 https://www.expressen.se/kronikorer/ulf-nilson/ulf-nilsson-islam-ar-en-farlig-religion/ (Hämtad 2018-01-04). 
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muslim han säger sig träffat nyligen vägrade skaka hand med hans fru då det enligt muslimen 

i fråga ansågs som orent. 

Genomgående i artikeln talas det om muslimer, islam och terrorism. Dessa så olika och skilda 

begrepp dyker allt som oftast upp i samma sammanhang i texten. Begreppen islam och 

terrorism samverkar likt en symbios med varandra i texten. Det är en artikel som av rubriken 

att döma skall handla om islam som religion och varför artikelförfattaren anser den vara 

farlig. Men direkt efter rubriken som lyder ”Islam är en farlig religion” skrivs det om hur 

terrorismen aldrig får segra. Det blir tydligt att Nilsson vill påvisa en koppling mellan de 

terrordåd som i modern tid skett och islam, på så vis menar han att religionen är farlig. Hela 

artikeln handlar om en rädsla för och kamp mot terrorismen. Ett tydligt motsatsförhållande 

sätts redan från början upp där ”vi” måste försvara oss mot ”de andra” och inse hur farlig 

religionen islam faktiskt är. Likt det som Edward Said skriver om att ”Orienten gavs en 

identitet av Västerlandet”  så ges i denna artikel islam och i viss mån muslimer i allmänhet 31

en identitet av en västerländsk icke-muslimsk man. Dessutom framställs de som Nilsson 

väljer att benämna som ”de andra” på ett sätt som kan likna Cromer och Balfours språkbruk i 

boken Orientalism. 

 

Med Cromers och Balfours språkbruk framställs orientalen som något man bedömer 

(liksom i en domstol), något man studerar och avbildar (som i en kursplan), något 

man disciplinerar (som i en skola eller ett fängelse), något man avbildar (såsom i en 

zoologisk handbok).  32

 

På samma sätt som islam och den muslimska populationen definieras i artikeln kan liknas vid 

hur Edward Said väljer att beskriva orientalismens synsätt på, samt skildring av Västerlandet 

och arab-orientalerna. 

 

På ena sidan finns västerlänningarna och på den andra araberna-orientalerna. De 

förra är (utan inbördes rangordning) rationella, fredliga, vidsynta, logiska, kapabla 

att hålla sig till verkliga värden, de saknar naturlig misstänksamhet. De senare har 

ingen av dessa egenskaper.  33

31 Said, Edward. s.113. 
32 Said, Edward. s.113. 
33 Said, Edward. s.124. 
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Arab-orientalerna blir i detta fall islamisterna och västerlänningarna syftar främst till den 

svenska icke-muslimska befolkningen i artikeln. Islamisterna är motsatsen västerlänningarna 

kan spegla sig i. De är fientliga, våldsbejakande och utgör en fara samt står till grund för den 

terrorism som artikelförfattaren tar upp som exempel. Terrorattentaten styrker det Nilsson vill 

framföra med artikeln - att islam är en farlig religion som utgör ett hot mot det ”västerländska 

samhället” enligt honom själv.  

 

I artikeln är inte islam något som inkluderas det svenska samhället utan något som är 

exkluderat och som kommer utifrån. Författaren tar oss med på ett möte med en svensk 

muslim som han väljer att benämna som ”händelsevis svensk”. Alltså kombinationen av att 

personen i fråga var svensk och muslim var något som förvånade och enligt Nilsson 

uppfattades som ovanligt. Motsatsförhållandet som byggs upp mellan ”vi” och ”de andra” är 

tydligt och bidrar också till en exkluderande definition av det som författaren väljer att kalla 

för ”vi”. 

 

6.1.2 Våga tala om Islams problem 

Den andra artikeln är publicerad 8 december 2008 på Aftonbladets debattsida. Artikeln är 

skriven av Abrar Akbar som själv utger sig för att vara troende muslim. ”Troende muslim 

som är stolt att vara muslim” lyder hans beskrivning av sig själv på Aftonbladet. Artikeln 

handlar om, precis som rubriken lyder, ”våga tala om Islams problem”. Akbar vill 

uppmärksamma att det finns ett flertal problem inom religionen islam och att folk vågar börja 

tala om dessa. Särskilt de som är troende muslimer. Han vill genom seriösa debatter komma 

fram till varför det spills så pass mycket blod som det gör i islams namn. Akbar vill främst 

föra en diskussion på en högre intellektuell nivå vad som egentligen är haram och halal. Han 

menar att muslimer nuförtiden ägnar alldeles för mycket tid åt tolkningsfrågor kring saker 

som egentligen bara är ytligt och orelevant i en större kontext. ”Man ska komma ihåg att allt 

som inte är uttryckligen halal inte automatiskt blir haram och vice versa.”  34

 

 

34 https://www.aftonbladet.se/debatt/article11587072.ab (Hämtad 2018-01-06). 
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Abrar Akbar skriver utifrån sitt eget perspektiv men också från ett mer universellt muslimskt 

perspektiv. Han jämför ”vi” mot ”de andra”, där Vi är muslimer och De andra är 

icke-muslimer. På så vis blir en uppdelning tydlig och två sidor skapas. På den ena sidan står 

muslimerna och på den andra icke-muslimer. Akbar vill att Vi, alltså muslimer, skall börja 

öppna ögonen för vilka problem som islam faktiskt medför och kan bidra till. Främst är det så 

att Vi ska våga inse problemen med den egna religionen snarare än att de utomstående, alltså 

De andra, skall se dem. Akbar tar upp världens terrorism som ett exempel. Där beskriver han 

hur de allra flesta muslimer är fredliga och vänliga, men att 90% av världens alla terrorister 

också är muslimer. I detta fall blir det återigen en uppdelning och ett nytt ”vi- och de 

andra-perspektiv” uppstår. I detta fall är ”vi” alldagliga muslimer, medan ”de andra” är 

terroristerna. ”Vi” framställs som fredliga, vänliga och troende muslimer, medan De andra är 

extremister som utför terror genom skräck, feltolkningar av islam och synd. På samma sätt 

som skillnaden mellan orientalen och västerlänningen beskrivs inom orientalismen framställer 

Akbar också skillnaden mellan ”vanligt” troende muslimer och muslimska terrorister. 

”Förhållandet mellan en stark och en svag partner”, där de svaga enligt Akbar är de 

muslimska terroristerna.  35

 

Artikeln innehåller orientalistiska trendenser sett utifrån hur författaren sätter ”vi” mot ”de” 

andra. Däremot är texten inte orientalistisk utifrån ett geografiskt perspektiv. Muslimerna som 

Akbar väljer att benämna som ”vi” har inget med etnicitet eller bakgrund att göra, utan 

handlar endast om vilken religiös tillhörighet personen ifråga har. Han nämner inte heller 

något om svensk islam eller islam i Sverige, vilket gör det omöjligt att dra någon form av 

slutsats hur författaren ställer sig till islam som religion i Sverige. Men sett till att han 

presenterar en mer inkluderande islamism än exkluderande är det troligtvis så att han har 

samma syn på islam i Sverige som i övriga världen. Det enda muslimska undantaget som 

Akbar väljer att exkludera från termen ”vi muslimer” är muslimska terrorister. 

 

 

 

 

35 Said, Edward. s.112. 
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6.1.3 Debattörer mörkar det goda Islam 

Artikeln är skriven av Mattias Gardell som är docent i religionshistoria. Den publicerades 11 

februari 2006 på Aftonbladets debattsida. Han skriver om hur svenska debattörer mörkar ”det 

goda Islam” och istället framför skrämselpropaganda kring religionen. Bland annat tar 

Gardell upp en artikel som är publicerad 6 februari 2006 på Expressen av Magnus Ranstorp. 

Han utger sig för att vara terrorexpert och varnar i sin artikel för att turista till Egypten, 

Tunisien och Marocko. Detta är något som förvånar Mattias Gardell som själv vid tidpunkten 

då artikeln publicerades bodde i Kairo. ”Som Kairobo förvånas man. Här råder gästfrihet, inte 

främlingsfientlighet. Imamer manar till lugn. Varje muslim är ”ambassadör för sin tro” och 

bör uppträda med den moraliska resning som här associeras till islam.”  Gardell menar också 36

att det är problematiskt med sådana här typer av artiklar då det påverkar folk negativt och en 

viss oro uppstår. Han hänvisar till en läsarundersökning gjord av Svenska dagbladet som visar 

i vilken mån svenskar är beredda att turista till muslimska länder. Undersökningen visade att 

81% av de som svarat inte vågar resa till muslimska länder. 

 

I artikeln beskriver Mattias Gardell en negativ generalisering av islam skapad av väst. 

Svenska artiklar fokuserar på och skriver om islamistiska unga män som säger sig ”dö för 

Islam” för att sedan utföra terrordåd. Men det är en absolut minoritet som är extremister 

menar han. ”Extremister finns också i islam, men att göra dem till tolk för den muslimska 

världen är lika missvisande som att göra Sverigedemokraterna till språkrör för alla svenskar.”

 Gardell hänvisar i sin artikel till islamistiska ledare som ett motbevis på att islam är en 37

religion som stöttar extremism och terror. Ledarna han hänvisar till påpekar att medier i 

västvärlden drivit upp hatkampanjer och bidragit till en feltolkad bild av vad islam står för. 

Men de islamistiska ledarna, bland annat Ahmad Kutty som leder Islamic Institute i Toronto 

uppmanar till fredliga och lagliga protester istället för våld och sådant som kan styrka det väst 

menar att islam står till grund för.  

 

 

 

 

36 https://www.aftonbladet.se/debatt/article10760082.ab (Hämtad 2018-01-06). 
37 https://www.aftonbladet.se/debatt/article10760082.ab (Hämtad 2018-01-06). 
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I artikeln blir det tydligt att det finns en avgränsning mellan väst och den muslimska världen. 

Den muslimska världsbilden inkluderar inte det som Gardell väljer att kalla väst. Många av 

västvärldens medier agerar enligt islamistiska ledare och honom själv som motståndare till 

islam och vill påvisa dess svagheter i form av extremismen som grundar sig i religionen. 

Folket i väst framställs som en form av publik, som tar in och påverkas av det som skrivs i 

media. Muslimerna i öst blir de drabbade utav denna form av mediavinkling i väst. Ahmad 

Kutty lyfter ett stycke ur koranen gällande hur han anser att muslimer skall agera gentemot de 

påståenden som medier i väst kommer med kring Islam. ”Kanske skall gud i sin allsmäktighet 

låta vänskap uppstå mellan er och dem som ni nu ser som era fiender. Gud är ständigt 

förlåtande, barmhärtig.”   38

 

Stycket syftar inte till en specifik fiende mot islam som religion, utan mer till hur man som 

människa skall förhålla sig till den man själv anser vara en fiende. I detta fall är fienden de 

som svartmålar islam och framför hatkampanjer som påverkar bilden av islam negativt. En 

feltolkad bild skapad av väst. ”Er” i detta fall är de som blir påverkade av den vinklade 

mediabilden i väst, alltså muslimer. Det uppstår en relation mellan den muslimska världen i 

öst och västerländsk media som fiender. Relationen som uppstår skulle kunna liknas med den 

J.M Roberson, som var parlamentsledamot från Tyneside ifrågasatte kring västs attityd mot 

det Balfour tidigare hade definierat som Orienten. ”Vilken rätt har ni att anlägga denna 

överlägsna attityd gentemot ett folk som ni väljer att kalla orientaliskt?” Frågan grundade sig 

i att man i Europa själva hade skapat en definition av folket i Orienten. Européer talade om 

orientalistisk personlighet, berättelse, stämning och despoti.   39

 

Denna generaliserande bild av något som inte innefattar en själv men som är framställd och 

producerad av en själv kan liknas vid hur västerländsk media väljer att skriva om muslimer 

som ett negativt samlingsbegrepp. Undantaget är att islam inte är en produkt av väst, men på 

samma sätt som Balfour och Cromer skriver om orienten skriver västerländsk media om 

islam. Muslimer ges en identitet som farliga och våldsbejakande av västerländsk media 

genom att fokus läggs på extremister som säger sig utföra terrordåd i islams namn. 

38  https://www.aftonbladet.se/debatt/article10760082.ab (Hämtad 2018-01-06). 
39 Said, Edward. s.102. 
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I många fall tillägger artikelförfattarna att ”inte alla islamister är farliga” men att det är ur 

islam som extremisterna kommer, menar Mattias Gardell. Effekten blir att en rädsla för 

muslimska länder uppstår i väst, vilket påvisas i undersökningen gjord av Svenska dagbladet 

2006-02-07 där 81% av läsarna som svarade medgav att de inte vågade resa till muslimska 

länder. Detta behöver nödvändigtvis inte endast vara en effekt av hur västerländsk media 

framställer islam. Däremot är det rimligt att anta att media haft en stor inverkan på folks 

uppfattning om de muslimska länderna och dess befolkning. 

 

 

6.2 Artiklar efter 2015 

 

6.2.1 Festligt hur lite vi vet om Islam 

Artikeln är skriven på Aftonbladets ledarsida och publicerad 21 oktober 2017. 

Artikelförfattaren Anders Lindberg kritiserar det svenska samhällets okunskap om islam. Han 

menar att de allra flesta svenskar förmodligen har en felaktig och snedvriden bild av 

religionen. Lindberg talar också om hur mycket islam bidragit med till Europas utveckling 

genom tiderna och hur religionen länge varit en del av det svenska samhället. 

 

Genom islams idéhistoria har dogmatiskt och rationellt tänkande löpt som två 

parallella spår. Det första har sett en förebild i det ursprungliga muslimska samhället 

medan det andra bejakat förändring och drivit utvecklingen framåt.  40

 

Syftet med artikeln verkar vara att uppmärksamma problematiken med okunskapen kring 

islam i ett samhälle där det råder religionsfrihet, alltså i detta fall Sverige. Genomgående i 

artikeln vill Lindberg sudda ut de geografiskt sett orientalistiska tendenserna. Han påpekar att 

både judendomen, kristendomen och islam kommer från samma geografiska område, 

Mellanöstern, och att de dessutom allihop är en del av de samhällen som finns i både 

Mellanöstern och Europa.  

 

 

40 https://www.aftonbladet.se/ledare/a/R3r9r/festligt-hur-lite-vi-vet-om-islam (Hämtad 2018-01-05). 
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Redan i rubriken skriver artikelförfattaren Anders Lindberg hur det tycks vara ”festligt hur 

lite vi vet om Islam”. Vilka vi är får man som läsare reda på senare in i artikeln då han skriver 

”Det är festligt hur lite det svenska samhället vet om islam när så mycket av debatten på olika 

sätt handlar om religiösa frågor.” Vi, är alltså i sammanhanget det svenska samhället.  

Mer än så går inte att utläsa utifrån det Lindberg skriver i artikeln. ”Vi” vet enligt artikeln 

festligt lite om något som tycks vara främmande eller åtminstone avvikande från det som 

inkluderas i det svenska samhället enligt artikelförfattaren. På sätt och vis skapas ett ”vi” och 

”de andra”-perspektiv då den part som definieras som ”vi” anses ha väldigt lite kunskap om 

något som inte inkluderas i definitionen utav ”vi”, alltså ”de andra”. Budskapet i denna artikel 

blir att ”vi” egentligen bör ha mer kunskap och förståelse för ”de andra” då religionsfrihet 

präglar vårt avlånga land. Men blir artikeln en väckarklocka för de svenskar som inte verkar 

ha förståelse för islams innebörd eller blir budskapet kontraproduktivt? Artikeln kan liknas 

vid ett exempel ur Edward Saids bok Orientalism. ”Balfour anför inga bevis för att egyptierna 

och de raser som vi har att göra med uppskattar eller ens förstår den välgärning som vederfars 

dem genom den koloniala ockupationen.”   41

 

I exemplet ur Saids bok talar han om Balfours tal gällande den brittiska ockupationen av 

Egypten. Balfour anför att det är nödvändigt för såväl Europa som för Egypten med en 

ockupation av landet. Han framför argument som att Europas politiska system genom tiderna 

har fungerat bättre än Egyptiernas vilket då skulle legitimera en ockupation. Balfour förklarar 

alltså ockupationen nödvändig för Egypten och landets befolkning, utan att ens vara en del av 

det eller ha bevis på att Egyptens egna invånare vill det. På samma sätt anför Lindberg i sin 

artikel att det vore nödvändigt med muslimsk tolerans och upprättelse i Sverige, trots att han 

själv inte är muslim eller lägger fram bevis för att muslimer själva vill ha någon form av 

utökad tolerans eller upprättelse. På så sätt finns en risk för att islam i detta fall, ställs i en 

form av offerposition grundad ur en diskussion de själva inte ens varit involverade i. Detta 

skulle i så fall kunna räknas som ett omedvetet kontraproduktivt budskap som framförs i 

artikeln från muslimernas sida. På samma sätt som att vissa egyptier kan ha uppskattat den 

brittiska ockupationen av landet så kan det givetvis vara så att en minoritet eller majoritet av 

de muslimer som befinner sig i Sverige också uppskattar Anders Lindbergs artikel.  

41 Said, Edward. s.104. 
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Men det bortser fortfarande inte från det faktum att inga bevis läggs fram i artikeln på att 

muslimer i Sverige vill ha en bredare allmän förståelse hos befolkningen gällande vad islam 

egentligen innebär i det svenska samhället. 

 

6.2.2 Dessa krav borde ställas på muslimer 

Artikeln är publicerad 30 juni 2017 på Expressens debattsida. Rubriken lyder ”Dessa krav 

borde ställas på muslimer” och artikeln i sin helhet handlar om de krav artikelförfattaren själv 

tycker att samhället bör ställa på muslimer. Kashif Virk som skrivit artikeln och själv är 

muslim talar om det han tycker bör göras för att få bort det negativa med religionen - 

extremismen. Olika tillvägagångssätt och målsättningar löper parallellt genom artikeln på hur 

det svenska samhället bör tänka kring islam och vice versa. ”Kärlek och lojalitet för vårt land 

(Sverige) borde betonas mer, och betydelsen av att lära sig språket och utbilda sig bör 

värdesättas högre.” Punkterna Virk i artikeln punktar upp kring islam i främst Sverige skall 

enligt honom själv leda till en minskad risk för främst muslimska ungdomar att senare i livet 

vända sig till extremistiska grupper. 

 

Jag menar att så länge inte muslimska grupper är redo att skriva under på punkterna 

ovan, så kommer de ha mycket svårt att på ett övertygande sätt kunna ta avstånd från 

religiös extremism. Som muslimsk företrädare har jag som sagt debatterat just dessa 

frågor i svensk offentlighet sedan en längre tid, med hänvisning till Islams urkunder. 

Nu hoppas jag att fler gör detsamma.  42

 

I artikeln skapas tre grupperingar. Det svenska samhället, muslimer och extremister. Att vara 

en del av det svenska samhället står som ett centralt huvudfokus i artikeln. De muslimer Virk 

talar om skall integreras genom att muslimska företrädare öppet debatterar och talar om vad 

islam faktiskt står för och hur alla olika inriktningar inom religionen ska accepteras utan 

konflikt. Målet är inte bara att skapa en bättre integration utan också att få muslimska 

ungdomar (främst) att komma längre ifrån extremismen och närmare det svenska samhället. 

 

 

 

42 https://www.expressen.se/debatt/dessa-krav-borde-stallas-pa-muslimer/ (Hämtad 2018-01-07). 
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”Vi” är de som inkluderas i det svenska samhället och ”de andra” syftar främst till de 

extremister som utnyttjar islam genom radikala och snedvridna tolkningar. Men ”de andra” 

kan också uppfattas som de muslimer som inte integrerats det svenska samhället.  

 

Alla inriktningar – såsom sunni, shia, sufi och ahmadiyya – borde ha rätt att få 

definiera sig själva som muslimer, utan att betraktas av andra muslimska grupper 

som någonting annat. Detta är viktigt för att få slut på sekterismen.  43

 

Det blir däremot tydligt att artikelförfattaren Kashif Virk vill få bort sekterismen han talar 

om. Den integration han genomgående talar om kring unga muslimer i Sverige handlar om att 

få bort ”vi” och ”de andra” som så ofta kan uppstå när svenska ickemuslimer talar om eller 

med svenska muslimer. Det finns däremot inga som helst tecken på att få en mer 

inkluderande samhällsdebatt när det kommer till extremister. Snarare tvärtom, vill Virk 

påvisa den stora skillnaden på att vara muslim och extremist genom att fler troende muslimer 

börjar tala öppet om skillnaderna och avståndstagandet muslimska organisationer och 

personer tar till sådana typer av grupper. 

 

6.2.3 Putin är inte ensam om att vilja påverka Sverige 

Publicerad på Expressens ledarsida 14 november 2017 är artikeln Putin är inte ensam om att 

vilja påverka Sverige. Artikeln som är skriven av Patrik Kronqvist handlar om utomstående 

makter som försöker påverka det svenska samhället till det, enligt honom själv, sämre. 

Kronqvist tar upp något som under 2017 varit väldigt uppmärksammat och omskrivet i media, 

nämligen spekulationerna kring rysk påverkan i västerländska val och opinioner. Detta 

presenteras för att en liknelse senare skall kunna framföras kring muslimska länders påverkan 

på Sveriges medborgare. ”Men Vladimir Putin är inte ensam om att vilja bearbeta svenska 

medborgares sinnen. Nyligen visade Dagens ETC i en granskning att 17 av de 25 största 

moskéerna i Sverige får eller har fått pengar från länder i Mellanöstern och Asien.” 

 

 

43 https://www.expressen.se/debatt/dessa-krav-borde-stallas-pa-muslimer/ (Hämtad 2018-01-07). 
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Parallellen som framförs är alltså att länder från ”den främre orienten” på samma sätt som 

Ryssland försöker ”bearbeta svenska sinnen”, som Kronqvist själv beskriver det. Något som 

kan liknas vid det Edward Said skriver om den orientalistiska synen på islam. 

 

Det uppkommer en ny kategori mellan dessa ytterligheter, en kategori som gör att 

man betraktar nya företeelser, företeelser som man ser för första gången som 

versioner av något som man tidigare känt till. I grund och botten är denna kategori 

inte ett sätt att tillgodogöra sig nya fakta utan en metod att kontrollera vad som 

förefaller vara ett hot mot det etablerade sättet att betrakta företeelserna. Om ett 

tänkande plötsligt tvingas syssla med något som det uppfattar som en radikalt ny 

livsform - så som islam framstod för Europa i början av medeltiden - blir reaktionen 

i stort sett konservativ och defensiv. Islam bedöms som en ny och falsk version av en 

tidigare företeelse, i det här fallet kristendomen.  44

 

I artikeln blir den främre orientens donationer till muslimska organisationer i Sverige en 

version av en tidigare känd företeelse. Den redan tidigare kända företeelsen är att yttre makter 

påverkar det svenska samhället och dess struktur negativt. En tidigare känd version av detta är 

det som artikelförfattaren skriver om ryska påverkansoperationer mot väst. Reaktionen från 

Kronqvist kan liknas vid den Said tar upp gällande Europas reaktion under medeltiden på 

islam, konservativ och defensiv. Problematiken enligt Kronqvist själv ligger i att muslimska 

föreningar och organisationer i Sverige tar emot bidrag från utländska islamistiska organ. 

Dessa bidragsgivare sprider salafism som då skulle vara grundorsaken till donationer till 

muslimska organ i västvärlden. Han skriver om hur Sverige skulle kunna tänkas begränsa 

utländska donationer och bidrag för att på så vis få bort en salafistisk spridning i Sverige. En 

motreaktion mot de utländska donatorerna som hade varit minst sagt defensiv. 

 

 

 

 

 

 

44 Said, Edward. s.134-135. 
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Denna ideologiexport har varit mycket framgångsrik. Dopad med oljepengar har 

salafismen på hundra år gått från att vara en obskyr sekt i den Arabiska halvöns 

inland till att påverka tolkningen av sunniislam i såväl den islamiska världen som i 

västvärldens förorter. Det är dåliga nyheter för den som hoppas på bättre integration. 

Tolkningen innebär i regel ett avståndstagande från de västerländska 

majoritetssamhällena.  45

 

 

Någon vidare utläggning kring definitionen av ”västerländska majoritetssamhällen” ges inte i 

artikeln. Men det som blir uppenbart är att en salafistisk tro inte kan inkluderas i det 

västerländska samhällsklimatet enligt artikelförfattaren. En vidare spridning av salafismen 

skulle enligt Kronqvist innebära sämre integration i Sverige. Ett tydligt ”vi” och ”de 

andra”-perspektiv uppstår där främmande makter i öst vill påverka västvärlden till det 

negativa. En idéspridning i väst som tar avstamp från folket i öst, alltså ”de andra”, skulle ge 

negativa konsekvenser för ”oss”, ”vi”, i väst. Det skapas ett motsatsförhållande där ”de 

andra” ska anpassa sig efter ”oss” för att en integration skall kunna uppstå. 

 

”Tänk efter hur Orienten och i synnerhet Främre orienten blivit känt i Västerlandet som dess 

stora komplementära motsats ända sedan antiken”.  Detta citat från Edward Said kan liknas 46

med reaktionen från Patrik Kronqvist kring relationen mellan salafismen och västvärlden. 

Salafismen blir det han själv tolkar som västerländska majoritetssamhällets stora 

komplementära motsats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/putin-ar-inte-ensam-om-att-vilja-paverka-sverige/ (Hämtad 
2018-01-17). 
46 Said, Edward. s.132. 

33 
 



7. Slutsats och sammanfattning 
Efter genomförd diskursanalys vore det förhastat att konstatera tidningarnas generella syn på 

islam, om det nu ens finns en. Jag har i min analys undersökt alldeles för lite artiklar för att 

överhuvudtaget kunna närma mig en sådan slutsats. Det går att se hur de enskilda artiklarna 

är skrivna om islam, men återigen är det viktigt att ha i åtanke att någon slutsats kring 

tidningarnas generella ställningstagande kring religionen således inte går att göra. Syftet med 

uppsatsen var att över tid undersöka om det skett en förändring i hur det mediala Sverige 

beskriver islam ur ett orientalistiskt perspektiv. Detta innebär också att om eventuella 

skillnader under analysen dykt upp mellan hur de olika tidningarna, Expressen och 

Aftonbladet skriver om religionen så kommer de att presenteras, men inte analyseras. 

 

Jämförelsen som kommer att presenteras tar avstamp i uppsatsens huvudsakliga 

frågeställning, alltså ”finns det märkbara skillnader i hur tidningarna framställer islam i 

Sverige innan och efter 2015?” Efter att ha analyserat de noggrant utvalda artiklarna från 

perioden innan och efter flyktingkrisen till Sverige 2015 så går det att komma fram till en 

konklusion. Alla artiklar publicerade före 2015 tar upp islam och terrorism på olika sätt. Två 

av de tre analyserade artiklarna skriver om nutidens terrorism som en effekt eller avkomma 

utav islam. Som ett hot mot det civiliserade väst som artikelförfattarna väljer att definiera 

som ”vi”. ”De andra” blir alltså motsatsen, muslimerna från öst som förespråkar en religion 

som bidrar till terror och ett osäkert västerländskt samhälle. Artikelförfattarna ger på så sätt 

en identitet åt ”de andra”. Detta stärks av den orientalistiska teorin där Edward Said hela 

tiden påpekar detta uppsatta motsatsförhållande mellan ”vi” och ”de andra”, skapat av väst. 

”Det som ändå gjorde orientalens värld begriplig och gav den identitet var inte ett resultat av 

orientalens egna strävanden utan snarare hela den komplicerade serie av insiktsfulla 

manipulationer varigenom Orienten gavs en identitet av Västerlandet.”  Den tredje artikeln 47

“Debattörer mörkar det goda islam”, skriven före 2015 styrker också den ovanstående 

konklusionen. Där skriver Mattias Gardell som bott i Kairo, om problematiken kring att 

västerländsk media målar upp en hotbild som skapar en långt ifrån sanningsenlig identitet av 

den muslimska världen enligt honom själv. 

 

47 Said, Edward. s.113. 
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Slutsatsen kring de funna orientalistiska tendenserna i artiklarna som är skrivna före 2015 

stärks också av tidigare forskning. Sarang Ahsani Ghahreman som 2006 kritiskt granskade 

debatten om islam och muslimer i svensk media konstaterar efter genomförd analys att en 

form av avhumanisering kan påvisas i de fall där islam tas upp. Ghahreman påvisar ett 

extremt motsatsförhållande som fått utrymme i svensk media där ”vi” definieras som 

svenskar och ”de andra” som våldsbejakande islamister. 

 

Efter 2015 blir det påtagligt att de svenska artikelförfattarna kommit närmare den muslimska 

världen. Detta kan stärkas genom hänvisning till uppsatsens bakgrund, som visar en intensivt 

ökad invandring från muslimska länder, som kopplas till flyktingkrisen 2015. Artiklarna tar 

upp islam som någonting mer inkluderande än vad tidigare artiklar före 2015 gjorde. Det 

finns orientalistiska tendenser där ”vi” fortfarande identifieras som svenskar och ”de andra” 

som muslimer. Men en mer inkluderande debatt gör sig tydlig där integration tas upp vid 

flertalet tillfällen. Artikelförfattarna skriver om hur ”de andra” bör anpassa och rätta sig efter 

de västerländska ideal och värderingar som finns men att en bredare kunskap kring ämnet 

islam i det svenska samhället också är viktigt. Istället för att helt och hållet exkludera islam så 

djupdyker artikelförfattarna och vill påvisa specifika inriktningar inom islam som ”farliga” 

och hotfulla mot det som ett västerländskt majoritetssamhälle står för, enligt de själva. 

Invandringen verkar således, utifrån de specifika artiklar som analyserats, bidragit till en mer 

inkluderande diskussion kring ämnet islam i svensk media. Det är inte längre så att ”de 

andra” finns geografiskt sett ogreppbart långt bort, utan de är i ”vår” närhet på ett mer 

påtagligt sätt nu än då. Men det är fortfarande så, att muslimer ges en identitet och en form av 

riktlinje att rätta sig efter för vad som enligt väst är rätt. Denna tes stärks av Edward Saids 

teori orientalism. ”Eftersom denna tendens befinner sig i själva mittpunkten av Västerlandets 

orientalistiska teori, praktik och värderingar tas uppfattning om Västerlandets makt över 

Orienten för given och ges status av vetenskaplig sanning.”  48

 

 

 

 

48 Said, Edward. s.120. 
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De röster som i artiklarna talar för islam finner det problematiskt hur västerländsk media 

behandlar islam i det offentliga rummet. Att bli givna en identitet av någon utomstående ger 

en negativ effekt för alla inblandade. Västvärlden blir givna en felaktig bild av vad islam står 

för när religionen och dess anhängare blir ihopkopplade med terror och extremism i media. 

För att motverka dessa mediala felkopplingar skapade av väst, gör artikelförfattarna något 

som kan liknas vid den orientalistiska teorin. På samma sätt som väst inom orientalismen 

skapar ett motsatsförhållande mellan öst och väst, så skapar i detta fall muslimer ett 

motsatsförhållande mellan terrorister och muslimer. På detta sätt framför en muslim ett 

förhållningssätt som kan liknas vid hur orientalismen fungerar. Terrorn blir något som islam 

kan spegla sig i, som dess raka motsats. Precis som inom orientalismen, där väst kan spegla 

sig öst som dess raka motsats. Extremister som tar islamistiska budskap ur sin kontext för att 

legitimera terror och skräck definieras som ”de andra”. Detta för att bevisa vad islam 

egentligen står för kontra vad religionen inte representerar. Motsatsförhållandet fungerar i 

detta fall som ett redskap för muslimerna att exkludera terrorism och extremism från islam 

som ett bevis för väst. 

 

Vidare föreslår jag till fortsatta studier kring ämnet orientalism i media. En intressant aspekt 

hade varit en djupare diskursanalys kring hur muslimska röster ser på västvärldens 

orientalistiska tendenser i det mediala utrymmet. 
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8. Didaktisk reflektion 
Uppsatsens relevans för undervisning i skolan uppfylls med kopplingar till både grund- och 

gymnasieskolan. Ur det centrala innehållet i årskurs 7-9, kan uppsatsen kopplas till ”hur 

historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, 

föreningslivet, organisationer och företag.”  I uppsatsen kan elever med utgångspunkt från 49

denna punkt i det centrala innehållet undersöka den svenska mediala bilden av islam över tid. 

Är det en gemenskap som uppstår mellan Sverige och islam och i sådana fall vem eller vilka 

är det som skapar denna relation? Genom att elever får undersöka hur det teoretiska 

perspektivet fungerar i uppsatsen, så kan de också ta reda på om teorin stärker eller försvagar 

gemenskaper, vilket är viktigt för att främja elevernas historiemedvetande. Dessutom kan 

uppsatsens relevans kopplas till kunskapskraven i historia i årskurs 9. ”Välutvecklade och väl 

underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar”.  Min 50

uppsats är kopplad till flyktingkrisen från muslimska länder 2015 som var en definitiv 

samhällsförändring för Sverige. Eleverna kan genom min uppsats undersöka konsekvenserna 

av krisen genom att studera hur det offentliga samtalet i svensk media har förändrats kring 

islam efter 2015. 

 

I gymnasieskolan kan min uppsats vara en del av undervisningen som behandlar ”betydelsen 

av historia i formandet av identiteter” i det centrala innehållet.  Genom uppsatsen kan 51

eleverna analysera hur svensk media skapar en identitet hos personer som definieras som ”de 

andra”. Eleverna skulle genom uppsatsen kunna förstå bättre hur historisk och religiös 

bakgrund spelar roll i formandet av identiteter. 

 

Uppsatsen kan bidra till att elever i både grund- och gymnasieskolan främjar sitt 

historiemedvetande, främst ur ett ideologiskt historiebruksperspektiv. Klas-Göran Karlsson 

och Ulf Zander väljer i sin bok Historien är närvarande att förklara det ideologiska 

historiebruket som en metod att legitimera ens egna åsikter genom att kritisera andras. 

 

49 Lgr 11, 2011. s.1. 
50 Lgr 11, 2011. s.2. 
51 GY 11, 2011. s.5. 
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”Man kan också peka ut och stigmatisera grupper av ”de andra” som utgör ”hinder” på den 

ideologiska vägen från ett avlägset förflutet till ett hägrande framtidsparadis och därför måste 

undanröjas.”  I uppsatsen kan eleverna främja sitt ideologiska historiemedvetande genom att 52

titta på hur artikelförfattarna i media legitimerar och framför sina egna åsikter genom att 

också kritisera en annan ideologi och uppfattning. Den tydliga orientalistiska uppdelningen 

av ”vi” och ”de andra” kan hjälpa eleverna att bättre förstå denna typ av historiebruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Karlsson, Klas-Göran och Zander, Ulf. s.74. 
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