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Abstract  

 
The aim of this study is to analyze the discussion on the publication of twelve caricatures of 

the prophet Muhammad, in two Swedish newspapers – Dagens Nyheter and Sydsvenska 

Dagbladet. The caricatures were originally published in the Danish newspaper Jyllands-

Posten, in September 2005. Even though the violent protests and attacks against Danish 

interests gained major media attention in Sweden few – if any – major Swedish newspapers 

published the caricatures.  

Using Fairclough’s Critical Discourse Analysis (CDA), a theory and a method that 

critically examines the relationship between text, the discourse practice in which text is 

produced and consumed, and the wider social practice, this study examines why Swedish 

newspapers chose not to publish any caricatures.  

The study concludes that the relationship between orders of discourse continuously 

affect, and is also affected by, Swedish media content. However, CDA cannot present the 

“truth” behind the decision not to publish the caricatures. It can only draw hypothetical 

conclusions, in which it is suggested that – due to the fact that the powers of media 

institutions continue to grow – the media is forced to take on a greater responsibility as a 

political actor. Thus, Swedish newspapers decided not to publish in order for Sweden not to 

become involved in that international conflict. 

 

Key words: Muhammedkarikatyrerna, kritisk diskursanalys, diskursordning, yttrandefrihet, 

politik, medier.  
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1. Inledning  

”Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller 

annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig 

domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än 

om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla 

allmän upplysning.” 

/ Tryckfrihetsförordningen (TF) 1:1 st. 1. 

 

”Laila Freivalds lovade arton muslimska ambassadörer att personligen be om ursäkt om en 

svensk tidning publicerade nidbilder av Muhammed. Det löftet höll hon.” 

/ Sydsvenska Dagbladet, 2006-02-22. 

 

De ursprungliga svenska lagarna om tryck- och yttrandefrihet från 1776 grundade sig i 

upplysningstidens frihetliga ideal. De tryckta skrifterna skulle i så stor utsträckning som 

möjligt stå oberoende från statsmakterna, och censurförbudet blev en viktig stöttepelare och 

grundbult i framväxten av det moderna Sverige. Under Sveriges moderna historia har dock 

detta idealförhållande, det vill säga oberoendet mellan medierna och de samhälleliga 

institutionerna, satts ur spel flera gånger. Det är det dynamiska och tvåeggade förhållandet 

mellan den statliga makten och den mediala makten, som utgör kärnan i denna studie. 

I september 2005 publicerade den danska dagstidningen Jyllands-Posten 14 

teckningar, producerade av ett antal olika personer. Till en början hördes inte många upprörda 

röster, men efter några månader ökade protesterna från företrädare för muslimska 

trossamfund. I januari och februari 2006 eskalerade protesterna: den danska och svenska 

ambassaden i Damaskus sattes i brand, danska flaggor eldades upp och på flera håll i 

Mellanöstern genomfördes köpbojkotter och omfattande demonstrationer. Denna 

händelseutveckling tilldrog sig ett omfattande massmedialt intresse. Trots detta tog i stort sett 

samtliga svenska medier det aktiva beslutet att inte publicera bilderna. Detta beslut utgör 

grunden i studiens vetenskapliga problem.  

Förhoppningen är att studien, genom användningen av kritisk diskursanalys, kan bidra 

till en ökad förståelse för det dynamiska förhållandet mellan politik och medier. Behovet av 

att studera detta förhållande och dess betydelse för demokratin ökar ständigt, inte minst i en 

tidsålder av medial marknadsanpassning och ekonomisk, kulturell och politisk globalisering.  
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Uppsatsen är disponerad i enlighet med de riktlinjer Växjö universitet har satt upp för 

uppsatser på grundnivå. Detta innebär att bakgrunds- och teoriavsnitt presenteras före 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Därefter följer en presentation av den metodik som 

tillämpats, innan analysen och slutligen resultatredovisningen tar vid.  
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2. Bakgrundshistorik  

Detta avsnitt presenterar kortfattat relevant bakgrundshistorik. I kapitlet presenteras 

bakgrunden till konflikten om Muhammedkarikatyrerna, samt lagstiftning gällande tryck- och 

yttrandefrihet. 

 

2.1. Muhammedteckningarna 

Den 30 september 2005 publicerade den danska dagstidningen Jyllands-Posten tolv 

karikatyrteckningar1 med temat Islam. De flesta föreställde profeten Muhammed. 

Teckningarna var producerade av ett antal olika personer. Redaktionens grundtanke var att 

väcka debatt om hur islam och muslimer uppfattas i västvärlden, men publiceringen gav 

upphov till omfattande protester från företrädare för muslimska trossamfund. Efter årsskiftet 

ökade protesterna, köpbojkotterna och de våldsamma reaktionerna mot publiceringen runtom i 

världen.2  

Händelseutvecklingen tilldrog sig ett omfattande massmedialt intresse i Sverige. I stort 

sett samtliga svenska medier tog dock ett aktivt beslut att inte publicera teckningarna. 

 Danmark drabbades hårdast av reaktionerna. Beskickningarna i Damaskus, Teheran 

och Beirut förstördes och stängdes, och personalen evakuerades. Den 4 februari sattes 

Sveriges ambassad i Damaskus i brand. I byggnaden huserade även Danmarks ambassad. 

Ambassader tillhörande Norge, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien – länder som 

också publicerat teckningarna – attackerades. Det dåvarande EU-ordförandelandet Österrikes 

ambassad i Teheran vandaliserades. Flera av EU stämplade terroristorganisationer uppmanade 

till våld. En viktig del av Svenska Utrikesdepartementets arbete stod i att avvärja hot mot 

svenska medborgare och svenska intressen. 3   

I samband med denna kris utlyste det politiska partiet Sverigedemokraternas tidning 

SD-Kuriren en tävling som syftade till att publicera nya karikatyrteckningar av profeten 

Muhammed. SD-Kurirens webbsidor släcktes därefter ned, sedan svenska säkerhetspolisen 

och en tjänsteman från Utrikesdepartementet kontaktat Internetleverantören Levonline4. I en 

kommentar kallar Publicistklubbens ordförande agerandet ”oerhört anmärkningsvärt”, och 

konstaterar att ”Det verkar som att yttrandefriheten får ge vika för utrikespolitiken.”5  

                                                 
1  Hädanefter kallade karikatyrteckningarna / teckningarna / karikatyrerna. Då detta är uppsatsens första not bör 
notsystemet förklaras. Not sätts genomgående före punkt om noten gäller föregående mening. Om noten gäller 
hela det föregående syftet sätts noten efter punkt. 
2  http://sydsvenskan.se/sverige/article143890.ece. 
3  http://www.justitiekanslern.se/arkiv/1319-06.pdf. 
4  http://www.justitiekanslern.se/arkiv/1319-06.pdf. 
5  http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_11790299.asp. 
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2.2. Lagstiftning gällande tryck- och yttrandefrihet i Sverige 

I Sverige regleras yttrandefrihets- och tryckfrihetsfrågor av Yttrandefrihetsgrundlagen (SFS 

1991:1469) och Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105). Då dessa är ytterst vidsträckta 

leder domstolsmål sällan till fällande domar6. Enligt juridiska experter skulle en ansvarig 

utgivare svårligen kunna fällas för hets mot folkgrupp vid publicering av Muhammed-

karikatyrerna: dels för att yttrandefriheten av tradition vanligtvis väger tungt; dels för att 

trosuppfattning kan betraktas som en grupps åsikt, vilken får kritiseras fritt, och inte 

missaktning mot en hel folkgrupp som sådan.7 Justitiekanslern granskade dessutom 

teckningarna och beslutade att de inte i någon laglig mening utgjorde hets mot folkgrupp8. Det 

skulle med andra ord inte vara brottsligt att publicera teckningarna. Detta gör en mer ingående 

beskrivning av lagstiftningen irrelevant, men det gör dagstidningarnas beslut att inte publicera 

mer intressant ur en statsvetenskaplig synvinkel. 

 

                                                 
6  Warnling-Nerep, 2005: 115. 
7  Sparrman & Wood, 2006: 49. 
8  ”Kritik mot stängning av nättidning”. Svenska Dagbladet, 2006-02-10. 
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3. Teoretiska ansatser 

Detta kapitel går grundligt genom diskursanalysens vetenskapsteoretiska utgångspunkter. 

Dess huvudinriktningar och förkämpar presenteras kortfattat, men fokusen läggs på 

Faircloughs kritiska diskursanalys. Den kritik som vanligtvis framläggs mot kritisk diskurs-

analys bemöts, varefter andra för studien relevanta teorier – bland annat om mediernas 

dagordningsfunktion och medielogik – förklaras.  

 

Denna uppsats bygger i stor utsträckning på diskursiva grundantaganden och begrepp. 

Diskursanalysens utgångspunkter är omdiskuterade, men dess betydelse har växt stadigt och 

diskursanalysen har det senaste decenniet fått ett oerhört genomslag inom samhälls-

vetenskaplig forskning9.  Några saker behöver dock klargöras. För det första är diskursanalys 

inte en vetenskaplig teori eller metod i konventionell mening. Diskursanalysen förmedlar ett 

särskilt sätt på vilket forskaren betraktar den materiella världen och den ”verklighet” i form av 

kunskap, texter och betydelseprocesser, som ryms däri. Diskursanalys bör därför inte ryckas 

ur sitt sammanhang för att enbart användas som textanalytiskt verktyg: ansatsen är en 

teoretisk och metodologisk ”paketlösning”, vilket innebär att forskaren måste acceptera vissa 

givna ontologiska och epistemologiska utgångspunkter10. Dessa utgångs-punkter presenteras 

nedan, tillsammans med den teoretiska grund som är nödvändig för att studien ska kunna 

genomföras på ett korrekt sätt. Teoriavsnittet blir därför tämligen omfattande, men detta är 

alltså en nödvändighet för att diskursanalysen ska komma till sin fulla rätt. 

För det andra försvåras indelningen i separata teori- och metodkapitel av diskurs-

analysens dubbla natur som teoretiskt och metodologiskt redskap. I denna studie har 

uppdelningen ändå gjorts, med förhoppningen att viss ordning då kan bringas i en tämligen 

snårig begreppsdjungel. Teorin utgörs av diskursanalysens speciella sätt att studera och 

konstruera världen. Metoden utgörs av den kritiska diskursanalysen som metodologiskt 

verktyg.  

För det tredje är diskursanalys en komplex och bred forskningsinriktning. 

Avgränsningar är därför nödvändiga. Av skäl som framgår nedan fokuserar denna studie på 

Faircloughs kritiska diskursanalys. Andra framstående diskursanalytiker som Foucault, 

Laclau och Mouffe omnämns endast i förbinämnande.  

Diskursanalysen betraktas som en lämplig vetenskaplig ansats i studiet av 

nyhetsjournalistik i allmänhet, och för studiet av dynamiska och föränderliga maktrelationer i 

                                                 
9   Börjesson & Palmblad, 2007: 9; Bergström & Boréus, 2005: 305; Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 5.  
10  Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 10. 
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synnerhet11. Den kritiska diskursanalysen har dock en begränsad möjlighet att förklara 

kopplingar mellan ickediskursiva sociala händelser och institutioner, och de kommunikativa 

händelser som den konkreta analysen behandlar. Det krävs med andra ord tillskott av andra 

teorier som kan belysa den sociala kontext som är relevant för studien12. I detta fall gäller det 

olika teorier som beskriver hur medierna värderar nyhetshändelser och producerar, förändrar 

och publicerar iakttagelser om dessa händelser, samt hur förhållandet mellan politiker och 

massmedier regleras och bestäms i Sverige.  

Denna studie för med andra ord i viss mån samman statsvetenskap och medie- och 

kommunikationsvetenskap. Detta bör inte ses som något hinder. Strömbäck hävdar till 

exempel att det är nödvändigt att hämta teorier från flera olika akademiska discipliner, om 

förståelsen för hur samhället utvecklas, formas och omformas ska kunna öka13. I det följande 

presenteras kortfattat ett antal massmedieteorier som förklarar samspelet mellan medierna och 

politiken. I brist på statsvetenskapliga teorier som behandlar den aktuella problematiken är det 

nödvändigt. Att föra samman två vetenskapliga perspektiv i en statsvetenskaplig studie kan 

utvidga förståelsen för det politiska systemet, men detta sker inte i någon större utsträckning. 

Det finns därför ett behov av mer integrerad stats- och kommunikationsvetenskaplig 

forskning.14  

 

3.1. Diskursbegreppet 

Michel Foucault, en välkänd fransk vetenskapsteoretiker och filosof verksam i Frankrike 

under 1900-talet, är den person som i störst utsträckning förknippas med diskursanalysen. 

Han definierade diskurs som ”hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden”15. 

Sedan dess har diskursbegreppet drabbats av begreppsinflation: ”diskurs” används i så många 

och skiftande sammanhang att dess innebörd har blivit oklar. Enklast uttryckt kan diskurs 

förklaras som ett ”bestämt sätt att tala om och förstå världen”16, eller som ett hjälpmedel för 

att ”staka ut gränser för det tänkbara”17. Sådana förklaringar är tämligen intetsägande.  

Generellt kan man istället säga att diskurser orienterar människors handlande. 

Diskurser inom olika områden avgör vad som anses vara verklighet och sanning inom just det 

                                                 
11  Nilsson i Nord & Strömbäck, 2004: 362. 
12  Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 90. 
13  Strömbäck, 2000: 10. 
14  Strömbäck, 2004: 14. 
15  Bergström & Boréus, 2005: 309 ff. 
16  Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 7. 
17  Börjesson & Palmblad, 2007: 8. 
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området18. Diskursanalytiska förespråkare ser språket som en resurs för att synliggöra 

diskurserna, vilka representeras i text, tal och bilder. Systematisk lingvistisk analys kan 

avslöja hur text produceras och konsumeras i diskursiva praktiker, inom vilka olika diskurser 

kämpar om att bli mest framträdande. Genom kvalitativ textanalys kan forskare komma åt de 

sociala praktiker som styr användningen av språket. En diskursanalys kan således undersöka 

hur olika diskurser skapas och vilka ramar som därmed sätts för vad som ”kan” sägas och inte 

inom en viss social domän. Därmed binder diskursteoretikerna samman språk och handling19.  

Ett viktigt begrepp är ”diskursordning”. En sådan utgörs av de diskurser och genrer20 

som används inom en viss social domän. ”Mediernas diskursordning” är ett exempel.  Inom 

en diskursordning ryms olika diskurser som kämpar om att få övertag över varandra, och 

därmed ges hegemoni. Beroende på hur diskursordningen är konstruerad, skapas restriktioner 

på vad som är acceptabelt och tillåtet att säga inom vissa sociala domäner. Förhållandet 

mellan enskilda texter och diskursordningar är dock inte statiskt: ändras språkbruket inom en 

viss diskursordning förändras också ramarna för själva diskursordningen. 

Det finns flera diskursanalytiska inriktningar. I en begränsad studie som denna skulle 

det vara ett övermäktigt projekt att ens diskutera dem alla, delvis eftersom olika författare 

indelar forskare i olika huvudinriktningar. Bergström och Boréus (2005) gör en tredelad 

indelning bestående av en kontinental eller fransk tradition (Foucault), en anglosaxisk 

tradition (Laclau och Mouffe), samt kritisk diskursanalys (Fairclough). 

 

3.2. Ontologiska och epistemologiska grundantaganden 

Det har redan fastslagits att diskursanalys inte kan jämställas med valet av andra, mindre 

vetenskapsfilosofiskt laddade teorier och metoder. Godkänner man diskursanalysens 

begreppsvärld accepterar man även de vetenskapsteoretiska uppfattningar som omger 

perspektivet. Denna har poststrukturalistiska och socialkonstruktionistiska drag: verkligheten 

är socialt konstruerad, någon objektiv ”sanning” existerar inte, och verkligheten är kontingent. 

Med andra ord, allting hade kunnat vara annorlunda och allting kan förändras. Detta är en 

icke-essentiell hållning till forskningen som står i tvär kontrast till mer traditionella 

forskningsperspektiv.21 

                                                 
18  Ibid.: 10; 12. 
19  Bergström & Boréus, 2004: 306; Börjesson & Palmblad, 2007: 16. 
20  ”Ett språkbruk som är förbundet med och konstituerar en del av en bestämd social praktik, till exempel en (...)    
     nyhetsgenre”, enligt Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 73. 
21  Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 11. 
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Språket är således inte ett neutralt instrument som skildrar en objektiv verklighet. 

Istället formas språket i en social kontext, samtidigt som sociala fenomen får mening och 

form av och genom språket. Detta betyder att en analys aldrig blir helt färdig, utan alltid 

byggs på genom språkliga handlingar. Som forskare är det viktigt att problematisera sin egen 

roll i forskningsprocessen: ingen forskare är neutral eller ”oskyldig”22. Om man accepterar att 

språket inte är ett fast system utan en handling som struktureras i skiftande och föränderliga 

diskurser, inser man snart att ”verkligheten” är en subjektiv uppfattning. Det finns inte en 

objektiv sanning i slutet av regnbågen, endast olika tolkningar. Subjektiva värderingar får 

dock inte överskugga analysen. Det är därför av stor vikt att forskaren motiverar de val som 

görs i forskningsdesignen, framförallt när det gäller begränsningen av den kontext som omger 

forskningsproblemet med23. 

 

3.3. Fairclough och den kritiska diskursanalysen 

Norman Fairclough är framförallt känd för sin version av kritisk diskursanalys. Det bör 

klargöras att kritisk diskursanalys både är namnet på en bred inriktning inom diskursanalysen, 

och namnet på Faircloughs version av denna24. Fairclough menar att hans inriktning syftar till 

att klargöra: 

”de ofta ogenomskinliga orsaks- och determinansförhållandena mellan (a) diskursiva praktiker, 

händelser och texter och (b) bredare sociala och kulturella strukturer, relationer och processer 

... hur sådana praktiker, händelser och texter frambringas och formas ideologiskt av 

maktrelationer och kampen om makt ... hur ogenomskinligheten i dessa relationer mellan 

diskurs och samhälle själv är en faktor som säkrar makt och hegemoni.”25 

Fairclough hävdar alltså att diskurser är både konstituerade och konstituerande, 

eftersom de både påverkas av och påverkar sociala strukturer. Han anser det därför vara naivt 

när vissa diskursanalytiker antar en socialkonstruktivistisk hållning som inte tar hänsyn till 

tvingande eller begränsande materiella strukturer26. Diskurser är beståndsdelar i större sociala 

praktiker, men påverkan dem emellan är inte statisk utan dynamisk. Genom textanalys kan 

forskaren utkristallisera hur enskilda diskurser påverkar omvärlden, men hur den sociala 

praktiken begränsar och avgränsar diskurserna.  

                                                 
22  Börjesson & Palmblad, 2007: 18. 
23  Börjesson & Palmblad, 2007: 19. 
24  Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 66. När kritisk diskursanalys omnämns i denna studie är det Faircloughs  
     version som påtalas. 
25  Fairclough, 1995, citerad i Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 69. 
26  Ibid.: 68. 
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Fairclough delar flera utgångspunkter med teoretiker tillhörande Frankfurtskolan, 

bland annat Adorno och Horkheimers kritiska teori. Fairclough har även inspirerats av 

ideologikritiken. Faircloughs inriktning uppvisar en kritisk vetenskaplig hållning, eftersom ett 

av den kritiska diskursanalysens främsta syften enligt honom är att synliggöra dolda 

ideologier, maktstrukturer och maktrelationer. Fokuserar forskaren på diskursers betydelse för 

upprätthållandet av den sociala ordningen, avslöjas ofta systematiskt ojämlika maktrelationer i 

samhället.27   

 

3.3.1. Faircloughs tredimensionella modell 

Fairclough vidgade diskursbegreppet genom att infoga elementet ”social praktik” i en 

tredimensionell modell, inom vilken sociala praktiker inte nödvändigtvis behöver vara 

diskursiva till naturen. Med detta grepp integrerades lingvistiken och samhällsvetenskapen 

tydligare.28  

  

 

 

      

 

 

      Text 

      Diskursiv praktik 

     Social praktik 

  

 

 

Modell 3:1: Faircloughs tredimensionella modell
29

. 

 

Modellens beståndsdelar förklaras på följande sätt:  

• Text: Textens lingvistiska egenskaper. Fairclough kallar även texter ”kommunikativa 

händelser”, vilket kan definieras som fall av språkbruk, till exempel tidningsartiklar. Text 

betraktas här som ett multifunktionellt fenomen30. Det innebär konkret att texter skapas av 

                                                 
27  Bergström & Boréus, 2005: 321. Maktbegreppet är centralt för Fairclough. Då denna studie inte i huvudsak  
     analyserar ideologi och makt, hänvisas läsaren till andra källor för en omfattande diskussion om detta. 
28  Bergström & Boréus, 2005: 308. 
29  Min replika av Faircloughs modell, ursprungligen publicerad i Fairclough, 1995: 59. 
30  Fairclough, 1995: 56; 58. 

Textproduktion 
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människor, och att människor är mottagare av texter. Texter kan också användas för att 

studera relationer mellan aktörer eller fenomen utanför texterna. Därigenom får texter 

samhällsvetenskaplig relevans.31 

• Diskursiv praktik: Inom den diskursiva praktiken produceras, distribueras och konsumeras 

text genom påverkan av olika diskurser. Ett exempel är hur texter produceras av 

mediearbetare i medieinstitutioner, hur dessa medietexter distribueras, samt hur dessa 

texter tas emot av läsare, tittare eller lyssnare32. Olika diskurser kämpar om hegemoni 

inom särskilda diskursordningar, och denna balans kan förändras genom användandet av 

ett visst språkbruk. Diskurserna påverkar den omgivande sociala kontexten och texterna 

inom den, men de påverkas också av dessa dimensioner. Inom den diskursiva praktiken 

regleras med andra ord relationen mellan texten och den sociala praktiken. 

• Social praktik: Den sociala praktiken representerar den omgivande kontexten. Fenomen 

inom denna kontext kan både vara diskursiva och ickediskursiva i naturen. Exempel på 

strukturer som inte enbart är diskursiva är bland andra är mediernas institutionella struktur 

och det politiska systemets struktur33. Det finns dock inga perfekta lösningar på hur 

sociala praktiker bör avgränsas. Denna kritik utvecklas nedan.   

 

3.4. Kritik mot det diskursiva synsättet 

Diskursanalysen har kritiserats både på teoretiska och metodologiska grunder. Detta avsnitt 

berör den kritik som framlagts mot diskursanalysen som vetenskapsteori. Kritiken som berör 

metodologin behandlas i metodavsnittet.  

Ett grundläggande vetenskapsfilosofiskt problem ligger i accepterandet av en 

socialkonstruktionistisk utgångspunkt – om ingenting är ”verkligt”, om allting är konstruerat, 

hur förhåller man sig då till den studie man själv konstruerar?  Enligt vissa är detta ett 

oöverkomligt problem34. Kritikerna hävdar att diskursanalysens utgångspunkter leder till en 

oacceptabel relativisering av samhällsvetenskaplig forskning. Det vill säga, om allting präglas 

av språket finns det inga yttre kriterier att relatera olika diskurser till35. Diskursanalysen kan 

kritiseras för att vara en subjektiv forskningsinriktning, men det utgör till viss del dess 

utgångspunkt: ”Forskarens medvetenhet om tillvarons perspektivbundenhet bildar avstamp 

                                                 
31  Bergström & Boréus, 2005: 15. 
32  Fairclough, 1995: 16.  
33  Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 68. 
34  Ibid.: 28. 
35  Howarth, 1995: 128; Bergström & Boréus, 2005: 350. 
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för det vetenskapliga arbetet, det fungerar som en arbetshypotes.”36. En kritisk diskussion 

härvid riskerar därför att bli fruktlös, då argumenten till stor del bygger på skilda ontologiska 

synsätt. 

En klassisk invändning mot diskursanalysen är att det är alldeles för snävt att enbart 

fokusera på språkanvändning i samhällsvetenskapliga studier: detta riskerar att trivialisera 

forskningen37. I Theory and Methods in Political Science pekar Howarth bland annat på att 

fokusen på texters möjlighet till förändring och transformering av den sociala omgivningen, 

ofrånkomligen leder till en ovilja att studera de begränsningar som diskurser innefattar, samt 

de materiella hinder som olika politiska institutioner sätter upp38. Fairclough har dock i viss 

mån lyckats lösa detta problem, genom att i större utsträckning fokusera på en social praktik 

som inkluderar både diskursiva och ickediskursiva fenomen.  

En annan vanlig invändning är svårigheten i gränsdragningen mellan diskursiva och 

ickediskursiva praktiker. Fairclough är tämligen oklar vari skiljelinjen mellan dessa praktiker 

ligger39. Delvis beror detta på att diskursanalys är ett tvärvetenskapligt vetenskapligt 

perspektiv, som bearbetar ”verkligheten” på ett specifikt sätt. Beroende på hur forskaren 

bestämmer teoretiska och metodologiska avgränsningar, förändras även studiens natur. Detta 

kan ge diskurs-analytiska studier en närmast abstrakt karaktär. Utmaningen för forskaren 

ligger därmed i att i så stor utsträckning som möjligt erbjuda läsaren en hög grad av 

intersubjektivitet och genomskinlighet.40 

Diskursanalysen har kritiserats, men dess utövare har riktat motkritik mot traditionella 

samhällsvetenskapliga forskningsansatser och deras sanningsanspråk. Börjesson och 

Palmblad kritiserar hur konventionella forskare genom att använda sig av material från 

statliga myndigheter och institutioner, lämnar tolkningsföreträde till externa aktörer och 

därmed riskerar att bli ”vasaller” åt byråkratiska och politiska system41. Då kan 

diskursanalysen vara mer lockande, för när ett kritiskt och relativistiskt synsätt väl grundlagts 

är det också svårt att vända om: ”Man kan inte kasta en läckerbit åt relativismens drake och 

sedan fortsätta med sin intellektuella verksamhet som om ingenting har hänt”42.  

                                                 
36  Börjesson & Palmblad, 2007: 12. 
37  Alvesson & Sköldberg, 1994: 285. 
38  Howarth, 1995: 129. 
39  Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 93. 
40  Bergström & Boréus, 2005: 352.  
41  Börjesson & Palmblad, 2007: 9. 
42  Berger, citerad i Börjesson & Palmblad, 2007: 19. 
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Den kritiska diskursanalysens stora styrka återfinns i ambitionen att sammanföra 

kommunikativa händelser på mikronivå med strukturer på makronivå43. Kritiken pekar på 

behovet att etablera en tydlig koppling mellan diskurser och den omgivande sociala praktiken, 

men lyckas man med det är det möjligt att skapa en större förståelse för hur samhället 

egentligen fungerar. Därför utgör diskursanalys trots allt ett passande teori- och metodval för 

denna studie. 

 

3.5. Samspelet mellan medierna och politiken 

Diskursanalysens fokus på texters lingvistiska sammansättning – hur konkret 

språkbruk produceras och konsumeras i diskursiva praktiker – bidrar till att den inte själv kan 

förklara ickediskursiva sociala praktiker. Eftersom målet med kritisk diskursanalys är att 

fastställa förbindelser mellan språkbruk och social praktik, blir det nödvändigt att hämta insikt 

från teorier som förklarar fenomen och skeenden där diskursanalysen inte räcker till. 

Diskursanalysen välkomnar därför tvärvetenskapliga studier.44  

Fairclough betonar vikten av att analysera medietexter för att förstå sociala och 

kulturella förändringsprocesser. Han ser också en tydlig koppling mellan politik och medier, 

eftersom det ligger i statsmaktens intresse att kontrollera medierna, på grund av deras enorma 

inflytande och potentiella makt. Förhållandet mellan medier och politiker är dock inte statiskt 

eller förutsägbart – det behöver utredas från fall till fall. 45 

Inom medie- och kommunikationsvetenskap syftar forskningsområdet politisk 

kommunikation till att studera samspelet mellan politiker, medier och medborgare. Detta 

samband är centralt för förståelsen av mediernas makt:  

”Mediernas centrala ställning i den demokratiska politiska kommunikationen gör att demokratins 

kvalitet aldrig kan frikopplas från mediernas sätt att fungera eller från samspelet mellan politiker och 

politiska institutioner, medieaktörer och medieinstitutioner och medborgarna. Demokrati, politik, 

medier och journalistik hänger alltid samman – frågan är dock hur”.46 

Det grundläggande synsättet i politisk kommunikation är att medierna och politiken lever i 

symbios med varandra. Detta samband, vilket illustreras i modell 3:2 nedan, leder till två 

slutsatser. För det första har medierna politisk betydelse, eftersom journalistiska handlingar 

ger politiska konsekvenser. Statsvetaren Timothy E. Cook hävdar därför att medierna bör 

betraktas som politiska institutioner, existerande inom det politiska systemet.47 För det andra 

                                                 
43  Nord & Strömbäck, 2004: 362. 
44  Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 90. 
45  Fairclough, 1995: 2; 45. 
46  Nord & Strömbäck, 2004: 16. 
47  Strömbäck, 2004: 14. 
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måste statsvetenskapliga demokratiteorier per definition ta hänsyn till mediernas betydelse för 

det politiska systemet48. Första paragrafen i svenska Regeringsformen betonar att det svenska 

statsskicket bygger på ”fri åsiktsbildning”49. En sådan kräver fri debatt och dubbelriktad 

informationsförmedling, och därför är tryck- och yttrandefrihet stöttepelare i själva 

demokratidefinitionen. Medierna har därför en viktig demokratisk uppgift.  

 

 

Politiska besluts- 

        fattare 

 

 

     Av massmedierna 

 

          Organiserade 

      samhällsintressen,               Massmedierna som    Myndigheter 

    t. ex politiska partier        institutioner 

 

                

            förmedlad offentlighet 

 

 

     Allmänheten  

 

 

Modell 3:2. Massmediernas relationer till det politiska livet.
50

 

 

3.5.1. Mediernas dagordningsfunktion 

Teorin om mediernas dagordningsfunktion bygger ursprungligen på Walter Lippmans teori 

om mediernas betydelse för människors verklighetsuppfattning. Dagordningsteorin utgår från 

tanken att världen är alltför obegränsad för att människor på egen hand ska förstå den. Därför 

behöver människors upplevelser av verkligheten organiseras och kategoriseras. I takt med att 

medierna får en allt större betydelse i moderna samhällen ökar också mediernas makt över 

samhällets dagordning, det vill säga de frågor som diskuteras och blir föremål för politiska 

beslut. Teorin urskiljer tre kollektiva dagordningar: 

                                                 
48  Nord & Strömbäck, 2004: 18-19. 
49 http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____6055.aspx 
50 Min replika av Hadenius & Weibulls modell, ursprungligen återgiven i Hadenius & Weibull, 1999: 35. 
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• Mediernas dagordning: frågor som får stor uppmärksamhet i medierna. 

• Politikernas dagordning: frågor som diskuteras av politiska institutioner eller aktörer. 

• Medborgarnas dagordning: frågor som människor i allmänhet tycker är viktiga.51   

Teorin föreslår att det råder ett starkt samband mellan de frågor medierna uppmärk-

sammar och de frågor allmänheten intresserar sig för. Detta samband har prövats och bevisats 

i en stor mängd studier52. Det har dessutom konstaterats att tryckta tidningar har större makt 

över dagordningen än etermedier som tv. Eftersom medierna utgör nyckeln till medborgarnas 

uppmärksamhet hamnar de i en tydlig maktposition i förhållande till politiska aktörer, 

eftersom de politiska aktörernas överlevnad bygger på medborgarnas stöd. Frågor som får stor 

uppmärksamhet i medierna tenderar därför att även tas upp på politikernas dagordning. 

Dagordningsteorin är relevant för denna studie eftersom den bekräftar att det råder en 

maktrelation mellan medier och politiker.  

 

3.5.2. Nyhetsvärdering: gatekeeping och medielogik 

Utöver att medierna har en dagordningssättande funktion, finns det flera teorier som försöker 

förklara hur denna dagordning sätts i praktiken. En sådan är teorin om gatekeepers eller 

grindväktare, det vill säga centralt placerade individer som sållar bland nyhetstelegram och 

väljer ut vilka som publiceras. Termen var tidigare central i studier av massmedierna, men då 

nyhetsproduktionen har förändrats och moderniserats anses gatekeepern som person nu ha 

ersatts av gatekeeping som funktion53 

 Denna funktion kan liknas vid teorin om medielogik, som försöker förklara vilka 

händelser som blir nyheter i medierna. Teorin formulerades ursprungligen av Altheide och 

Snow på 1970-talet54. Enligt denna teori beror nyhetsurvalet på mediernas format, interna 

organisation, arbetsrutiner och normer, samt anpassning till kommersiella syften, annonsörer 

med mera. Utifrån dessa faktorer har en viss mediedramaturgi eller berättarteknik utvecklats, 

inom vilka händelser som kan tillspetsas, förenklas, polariseras, intensifieras, konkretiseras 

eller personifieras ges uppmärksamhet i medierna. Det gäller även sådana händelser som 

passar in i vissa stereotyper som medierna redan etablerat. Logiken har utvecklats naturligt i 

ett samhälle som karaktäriseras av ett överskott av information och ett underskott av 

uppmärksamhet.55  

                                                 
51  Strömbäck, 2004: 30-31. 
52  Ibid.: 29 ff. 
53  Strömbäck, 2000: 166. 
54  Strömbäck, 2001: 193. 
55  Strömbäck, 2000: 158-159. 



 18

Detta innebär att aktörer inom det politiska systemet anpassar sig efter mediernas egen 

logik. Den ”verklighet” som medierna rapporterar om är alltså i själva verket redan på förhand 

anpassad till medielogiken. Ett exempel på detta är politiska så kallade ”mediehändelser”, det 

vill säga sådana politiska händelser eller uttalanden som är planerade och skapade med det 

uttryckliga syftet att blir uppmärksammade av medierna56.  

Dessa teorier beskriver ytterligare det dynamiska förhållande mellan medier och 

politiker, som utgör stommen i uppsatsens vetenskapliga problem. 

 

3.5.3. Konsekvensneutralitet versus socialt ansvar 

Konsekvensneutralitet är en viktig journalistisk princip. Denna princip teoretiseras bland 

annat av Susanne Wigorts Yngvessons i avhandlingen Den moraliska journalisten (2006). 

Enligt Wigorts Yngvesson handlar  konsekvensneutralitet i huvudsak om utförandet av ett 

objektivt och opartiskt journalistiskt uppdrag. Journalisten ska rapportera om nyhetshändelser 

oavsett vilka konsekvenser rapporteringen kan tänkas få för privatpersoner, företag eller andra 

institutioner. Läsarna anses själva kunna bearbeta informationen och dra slutsatser av den.  

Mot denna teori ställer Wigorts Yngvesson teorin om ”det sociala ansvaret”, vilken lägger 

större ansvar på journalisten. Enligt denna teori bör tidningsutgivaren vara medveten om de 

eventuella konsekvenser en publicering kan föra med sig, och agera därefter. Denna teori för 

in en ansvarsproblematik i det journalistiska uppdraget. Underförstått har journalisten här 

förmågan att avgöra vad som är rätt att publicera och inte, enligt vissa moraliska logiker. 

 Dessa principer är intressanta att reflektera över när det gäller journalistiska frågor av 

principiell natur, bland annat den som denna studie behandlar.  

 

3.6. Analysmodell 

Studiens analysmodell är en vidareutveckling av Faircloughs tredimensionella modell. 

Faircloughs teoretiska modell kan sägas representera skelettet i uppsatsen. Genom att 

inkludera diskursiva och ickediskursiva fenomen i modellen, ges skelettet kött på benen: detta 

illustreras i modell 3:3. De olika fenomenen undersöks sedan med specifika metodologiska 

verktyg, inom ramarna för den empiriska analysen.  

 

 

 

 

                                                 
56  Strömbäck, 2001: 193. 
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   Social praktik  Utrikespolitiskt tryck 

    Politiska systemets struktur (inkl. TF) 

    Mediernas institutionella struktur 

 

   Diskursiv praktik 

 

 

 

          Text 

 

 Dagens Nyheter 

          Sydsvenska Dagbladet 

 

 

                     Mediernas        Politikens 

                  diskursordning    diskursordning 

 

 

 

 
 

Modell 3:3. Studiens analysmodell. 

 

Följande genomgång utgör operationaliseringen av modellens teoretiska beståndsdelar, vilka 

förklarades i sektion 3.3.1.: 

• Text: I detta sammanhang utgörs texten av de kommunikativa händelser som 

analyseras, det vill säga ledarartiklar från Sydsvenska Dagbladet och Dagens Nyheter 

under perioden 1/1 – 28/2 2006. Analysobjekten presenteras och motiveras mer 

utförligt i sektion 7.3. 

• Diskursiv praktik: Till den diskursiva praktiken hör två diskursordningar – mediernas 

och politikens – som i praktiken överlappar varandra till viss del, men inom en större 

”verklighet” kämpar om hegemoni, det vill säga kontrollen över hur text produceras, 

distribueras och konsumeras57. Till mediernas diskursordning hör bland annat de 

                                                 
57  Göran Palm, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Växjö universitet,  
     som var vänlig nog att kommentera och diskutera studiens analysmodell med mig, tolkar verkligheten  
     annorlunda: han ser medierna och politiken samverka i en enskild diskursordning. För att min analys skulle   
     bli fruktbar var det dock nödvändigt att teoretisera verkligheten enligt ovanstående analysmodell.   
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teoretiska resonemang som presenterades i sektion 3.5. Till politikens diskursordning58 

hör de grundlagar, lagar, institutioner och aktörer som reglerar det politiska 

styrelsesättet”. I denna studie rör det mer explicita faktorer som diplomatiska 

överväganden och politiska utsagor, eller uttalanden som gjordes i samband med 

händelserna kring publiceringen av Muhammedkarikatyrerna.  

• Social praktik: I den sociala praktiken ryms de diskursiva och ickediskursiva fenomen 

som konstituerar den kontext som omger föremålet för själva studien. I detta fall 

utgörs det av utrikespolitiskt tryck, det politiska systemets struktur – inklusive 

lagstiftning och förordningar gällande tryckfriheten, vilken regleras i Tryckfrihets-

förordningen – samt mediernas institutionella struktur, bestående av de ekonomiska, 

logistiska, resursbundna, politiska och sociokulturella faktorer som påverkar 

utgivningen av publicistiskt material.  

 

                                                                                                                                                         
     kräva en annorlunda uppbyggd analysmodell. 
58  I denna studie definieras ”politiker” som ”innehavare av offentliga och politiska förtroendeuppdrag”, det vill  
     säga de personer som ”primärt har makten över den auktoritativa fördelningen av värden”, i enlighet med  
     Strömbäck, 2001:7.  
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4. Syfte 

Med hjälp av den för studien konstruerade analysmodellen, syftar studien således till att 

analysera debatten om publiceringen av Muhammedkarikatyrerna, så som den gestaltade sig i 

svensk dagspress under tidsperioden januari – februari 2006. 

 

5. Preciserade frågeställningar 

Frågeställningarna är därmed:  

1. Hur gestaltade sig diskussionen om publiceringen av Muhammedkarikatyrerna i 

Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet under tidsperioden januari – februari 

2006? 

2. Kan kritisk diskursanalys enligt Faircloughs modell, applicerad på diskussionen 

om publiceringen av Muhammedkarikatyrerna, förklara något om den process 

som formar relationen mellan massmedier och politik i Sverige? 
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6. Tidigare forskning 

Detta kapitel förklarar kortfattat tidigare forskning relaterad till det specifika 

forskningsproblemet. Detta rör forskning om händelserna och debatten relaterade till 

publiceringen Muhammedkarikatyrerna samt andra konkreta diskursanalyser av medietexter.  

 

På grund av ämnets tidsmässiga aktualitet finns det ännu inga seriösa vetenskapliga studier 

som uttryckligen behandlar denna studies vetenskapliga problem, det vill säga frågan om 

varför Muhammedkarikatyrerna inte publicerades i Sverige. Det specifika problemet bottnar 

dock i ämnen relaterade till yttrandefrihet, kulturella skillnader samt politisk, ekonomisk och 

social globalisering. Två standardverk som bör nämnas i dessa sammanhang är Edward W. 

Saids ”Orientalism” (2003, Penguin Modern Classics) och Samuel P. Huntingtons ”The Clash 

of Civilizations”59 (2002, Free Press). Ämnets samhälleliga relevans kommer dessutom 

rimligtvis öka i framtiden: den inflammerade debatten angående Lars Vilks ”rondellhund”, 

som blossade upp sommaren 2007, påminner om det samhälleliga klimat som råder och 

behovet av statsvetenskapliga studier som direkt berör denna problematik.  

 I denna uppsats har främst sekundärkällor om diskursanalys utnyttjats. Några av 

Faircloughs böcker har använts – eftersom han i dessa direkt studerar sambandet mellan 

masskommunikation, demokrati och politik – men originaltexterna är ofta betydligt mer 

initierade och detaljerade än vad som kan anses vara nödvändigt för en studie i detta format. 

Därför har summerande, förenklade beskrivningar föredragits framför klassiska verk av 

Foucault och så vidare. Jörgensen Winther och Phillips syn på diskursanalysen som en 

teoretisk och metodologisk helhet har genomsyrat arbetet med denna uppsats, i samtliga 

stadier från planering till genomförande. 

Nord och Strömbäck konstaterar att diskursanalytiska perspektiv är användbara i 

studier av nyhetsjournalistik60. Flera samhällsvetenskapliga studier bygger på denna insikt: 

bland andra Bell, ”The Discourse Structure of News Stories” och Allan, ”News from 

nowhere: Television news discourse and the constructions of hegemony” i Approaches to 

Media Discourse (2001). Fairclough har förstås använt sig av kritisk diskursanalys i ett otal 

studier: ett exempel är en omfattande studie av Labourpartiet i Storbritannien. I Sverige 

omnämns Göran Erikssons avhandling om tv-debatter och nyhetsjournalistik: Den 

televiserade politiken. Studier av debatt och nyhetsjournalistik (2002). I Börjesson och 

Palmblads utmärkta Diskursanalys i praktiken (2007), får åtta forskare som gjort diskurs-

                                                 
59  Huntingtons berömda – om än omdiskuterade – formulering lånas  i studiens resultatredovisning (sektion 9). 
60  Nord & Strömbäck, 2004: 362. 
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analytiska studier med samhälls- och beteendevetenskaplig inriktning berätta om sina 

forskningsdesigner, vägval och vedermödor. Avslutningsvis är Peter Jacksons Writing the 

War on Terrorism – Language, Politics and Counter-terrorism en exceptionellt välskriven 

diskursanalys av hur Bush-administrationens språkbruk formar kriget mot terrorismen. 

Studien utgör således en utmärkt analys av politikens diskursordning.  

En avslutande reflektion: vid en granskning61 av andra samhällsvetenskapliga 

uppsatser på grundnivå som utnyttjar diskursanalys, inser man snabbt att det diskursiva 

synsättet ofta utnyttjas som en teori eller metod bland många andra, och framförallt som en 

bekväm metod för att ytligt sammanfatta övergripande iakttagelser i olika kategorier 

(diskurser), utan att sätta iakttagelserna i relation till diskursordningar eller större sociala 

praktiker. Detta tenderar att leda till spekulation, då det strider mot det helhetstänkande som 

de flesta dedikerade analytiker kräver av diskursanalysen. Som student bör man inte 

avskräckas av den snåriga begreppsdjungel som omger diskursanalysen, utan istället ge sig in 

i den med huvudet först. Det lönar sig förhoppningsvis i längden. 

 

 

                                                 
61 Vid sökning på uppsatsdatabasen på http://www.student.se. 
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7. Metod och material 

Medan teoriavsnittet presenterade diskursanalysens teoretiska grundantaganden, redogör 

detta kapitel för de element inom den kritiska diskursanalysen som rör den konkreta analysen. 

Förutom metodologiska ansatser går kapitlet i tur och ordning genom tolknings-

problematiken, validitet, reliabilitet, avgränsningar och val av analysobjekt. 

 

Utgångspunkten i alla textanalyser inom det statsvetenskapliga forskningsfältet är att texter 

har en ytterst viktig roll i moderna samhällen. Texter läses, diskuteras och reflekteras. Därför 

får de konsekvenser för vad och hur människor tänker och gör. Diskursanalysen fokuserar på 

just detta, men skiljer sig dock mot många andra kvalitativa analysmetoder genom att den 

även inkluderar en analys av den sociala praktiken62. Diskursanalysens teoretiska grunder 

förklarades i teorikapitlet. Diskursanalysens egentliga styrka synliggörs dock först när den 

utnyttjas som konkret, vetenskaplig metod.  

Till skillnad från vissa mer vetenskapsteoretiskt intresserade diskursanalytiker har 

Fairclough utarbetat en metodologisk verktygslåda som möjliggör en systematisk lingvistisk 

textanalys, och som alltså lämpar sig särskilt väl till nyhetstexter. Faircloughs kritiska 

diskursanalys anses vara ”den mest utvecklade teorin och metoden för forskning om 

kommunikation, kultur och samhälle inom den kritiskt diskursanalytiska inriktningen”63. 

 

7.1. Kritisk diskursanalys som metod  

I linje med den helhetssyn som presenterats ovan bör en diskursanalytisk studie omfatta en 

konkret analys av tre dimensioner: texten; den diskursiva praktiken; samt den sociala 

praktiken. Dessa dimensioner bygger på varandra och kan därför inte studeras som isolerade 

fenomen64. Då denna studie fokuserar på Faircloughs kritiska diskursanalys används hans 

specifika metodologiska verktyg i analysen. 

 För att analysera förändring ägnar Fairclough stor uppmärksamhet åt intertextualitet 

och interdiskursivitet, två begrepp som ger språket kumulativa egenskaper och som är särskilt 

användbara i studiet av den diskursiva praktiken. I analysen av den diskursiva praktiken är det 

yttersta målet att urskilja de olika diskurser som ryms inom en eller flera diskursordningar65. 

Intertextualitet försöker visa att kommunikativa händelser, det vill säga fall av språkbruk, 

alltid bygger vidare på tidigare, etablerade kommunikativa händelser. Interdiskursivitet är en 
                                                 
62  Bergström & Boréus, 2005: 306. 
63  Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 66. 
64  Fairclough, 1992: 198. 
65  Fairclough, 1995: 70. 
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form av intertextualitet som särskilt betonar diskursers roll i förändringen av språkbruk. 

Genom att låta diskursanalysen fokusera på interdiskursiviteten, det vill säga hur olika 

diskurser sammanfogas och reproduceras i nyproducerade texter, i exempelvis dagstidningar, 

är det möjligt att granska hur diskurser, och därmed den större sociala praktiken, kan 

förändras när gränser och ramar för etablerade diskursordningar ändras. I en konkret analys 

betyder detta att forskaren bör fokusera på generella slutsatser om de analyserade texternas 

karaktär: vilken stil texterna är skrivna i, vilken eller vilka genrer texterna tillhör, och så 

vidare. Sådana frågor berör produktionen och distributionen av text.66 

 Förutom interdiskursiviteten föreslår Fairclough att en analys av den diskursiva 

praktiken bör inkludera fokus på texternas ”coherence” eller sammanhang, det vill säga hur 

texter kan tolkas utifrån dess konstruktion: kan flera olika tolkningar göras utifrån texten, det 

vill säga är texten homogen eller heterogen? Kan texten möta olika motstånd av olika 

uttolkare? Sådana frågor rör konsumtionen av text. En tredje teknik är att studera de sociala 

faktorerna bakom textproduktion: hur texterna produceras – individuellt eller kollektivt – och 

i vilka steg en text når sin slutgiltiga form.67 

 För att analysera text erbjuder Fairclough flera analysredskap. Bland annat kan man 

studera det grammatiska elementet modalitet, vilket skulle kunna beskrivas som textens grad 

av instämmande. En text kan till exempel innehålla modaliteterna ”det är kallt”, ”jag tycker 

det är kallt” eller ”kanske är det lite kallt”68. Diskurser påverkar – och påverkas av – texter. 

Graden av modalitet i texter kan därför avslöja hur sociala relationer i olika diskurser 

upprätthålls, samt hur uppfattningen om verkligheten kontrolleras av vissa aktörer69. 

Mediediskurser använder sig ofta av en ytterst instämmande form av modalitet. Detta är inte 

minst sant för ledarartiklar, vilket är fokusen för denna studie.  

På grund av studiens begränsade omfång dras endast övergripande slutsatser utifrån 

texternas lingvistiska uppbyggnad. Dessa slutsatser berör texternas sammanhållning (till 

exempel texternas retoriska hållning, berättarteknik, texternas tema och användningen av 

nyckelord eller metaforer av särskild generell eller kulturell betydelse)70. Det är även 

användbart att titta på vilka nyckelord som undviks i vissa texter under vissa tidsperioder, och 

försöka analysera varför så är fallet71. I den systematiska lingvistiska analysen beskrivs 

                                                 
66  Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 77; Fairclough, 1992: 232. 
67  Fairclough, 1992: 233.  
68  Exemplen är tagna från Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 87-88. 
69  Fairclough, 1992: 236. 
70  Detta följer Faircloughs ”checklist” för analys i kapitel 8: ”Doing Discourse Analysis” i Fairclough, 1992. 
71  Fairclough, 1995: 106.  
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texterna, snarare än att de tolkas. Överensstämmer texternas lingvistiska egenskaper med den 

tolkning av den diskursiva praktiken som tidigare gjorts, rättfärdigas tolkningen72. 

 Analysen av den sociala praktiken syftar till att kontextualisera, det vill säga sätta 

texten och den diskursiva praktiken i ett större, socialt sammanhang. Det yttersta målet är att 

specificera den sociala praktik inom vilken diskursordningar tar plats73. Det är här man 

försöker redogöra för de maktrelationer och strukturer som sätter ramar och gränser för 

gällande diskurser och diskursordningar. Det är också först här man kan studera huruvida 

gränserna och ramarna upprätthålls eller transformeras. För sådana vidsträckta slutsatser anses 

dock den kritiska diskursanalysen otillräcklig i sig själv74. I denna studie har diskursanalysens 

teoretiska grund därför kompletterats med teorier om relationen mellan medier och politik, 

samt uttalanden från aktörer inom det politiska systemet.  

 Ovanstående metodologiska verktyg är framförallt teoretiska konstruktioner. I själva 

verket kan det vara svårt att skilja de tre dimensionerna i analysmodellen åt, då de överlappar 

varandra i konkret text75. I själva analysen måste forskaren alltså skifta fokus mellan den 

distinkta diskurs som representeras i en viss artikel och diskursordningen den ingår i.  

 

7.2. Metodologiska problem: tolkning, validitet och reliabilitet 

Det största problemet med kvalitativ forskning utgörs sällan av själva sökandet efter empiriskt 

material. Problemet uppstår i tolkningen av det empiriska materialet. Tolkning kan vara mer 

eller mindre komplicerad. Framförallt viktigt så att man som forskare har klart för sig vad 

man är ute efter att tolka och vilka konsekvenser valet av tolkningsobjekt för med sig. Som 

tidigare antytts ställer sig diskursanalytikern i ett särskilt förhållande till denna problematik, 

på grund av den på förhand givna epistemologiska utgångspunkten. Kravet att förhålla sig 

objektiv och neutral till forskningsobjekten är orealistiskt, eftersom en sådan hållning 

överhuvudtaget inte är möjlig. Det handlar istället att om att forskaren i så stor utsträckning 

som möjligt funderar på och redogör varför specifika slutsatser nås:  

”Analysts are not above the social practice they analyse; they are inside it. One might, therefore, expect 

them to be as self-conscious as possible about the resources they are drawing upon in interpreting 

discourse, and about the nature of the social practice of analysis itself – the structures which conditions 

it, its orientation to positions in struggle, the outcomes from it and its effects, upon struggles and 

structures.”76 

                                                 
72  Fairclough, 1992: 232.  
73  Ibid.: 237. 
74  Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 90. 
75  Fairclough, 1992: 231.  
76  Fairclough, 1992: 199, 
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I diskussionen om tolkningsproblematiken kan flera insikter hämtas från hermeneutiken: 

framförallt om förförståelsens betydelse – det vill säga att uttolkaren aldrig helt och hållet kan 

förhålla sig strikt objektiv till sina forskningsobjekt – och den hermeneutiska cirkeln, vilket 

förenklat kan förklaras som att delar i en text behöver tolkas utifrån texten som helhet, och 

helheten utifrån delarna77. Den kritiska diskursanalysen bygger på det senare: genom att tolka 

texters lingvistiska egenskaper och sätta dem i relation till ett större sammanhang, ökar 

förståelsen för det som studeras. 

Tolkningsproblematiken är sammanlänkad med frågan om validitet, det vill säga om 

forskaren verkligen undersöker det han påstår att han undersöker78. I diskursanalysen gäller 

problematiken diskurser: mäts ”rätt” diskurser och är diskurserna korrekt avgränsade? Det har 

redan konstaterats att reflexiv forskning i allmänhet, och diskursanalys i synnerhet, rymmer 

särskilda metodologiska grundantaganden. Diskursanalysen erbjuder därför en inom 

samhällsvetenskaperna okonventionell syn på denna problematik. Frågan om den tolkning 

forskaren gör är ”sann” eller inte, om mätningen är ”rätt” eller inte är felaktigt ställd, eftersom 

det diskursanalytiska synsättet ifrågasätter det konventionella sanningsbegreppet: även 

verkligheten är ju ett resultat av tolkning i varje enskilt fall79.  

Detta berör även konventionella anmärkningar om reliabilitet och källkritiska 

övervägningar. Diskursanalysen kan till exempel inte hävda att en statlig offentlig utredning 

är mer ”sann” än en artikel i Veckorevyn, för det är inte poängen med analysen. Poängen är 

att alla texter säger något om ”verkligheten”, och det är diskursanalytikerns uppgift att 

försöka genomskåda de diskurser som texterna representerar. Forskaren har däremot ett 

ansvar att garantera så hög genomskinlighet och intersubjektivitet som möjligt, för att kunna 

visa varför vissa slutsatser dras eller resultat hävdas. Detta förutsätter utvecklade 

analysverktyg och noggranna motiveringar av de tolkningar som gjorts80. 

 

7.3. Val av analysobjekt 

Studien består av texter från en viss genre: ledarartiklar. Genren synliggör tydligast 

dagstidningars politiska ställningstaganden, och knyter samman medierna och politiken, 

eftersom ledarartiklar mer eller mindre uteslutande diskuterar politiska frågor. Ledarartiklar 

uppdelas vanligtvis i tre kategorier: huvudledare; underledare; samt mellanstick, beroende på 

                                                 
77  Bergström & Boréus, 2005: 25. 
78  Esaiasson et. al., 2004: 61. 
79  Alvesson & Sköldberg, 1994: 167. 
80  Bergström & Boréus, 2005: 352 ff.  
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texternas storlek och placering i tidningen81. En komplett förteckning av artiklar återges i 

källförteckningen.  

 Materialet har hämtats från dagstidningar. Dagstidning definieras här som ”en allmän 

nyhetstidning av dagspresskaraktär, som normalt utkommer med minst ett nummer per 

vecka”82. Dagstidningar är det massmedium som allmänheten har störst förtroende för, och 

det tryckta medium som överlägset flest svenskar läser: 2004 uppgav 74 procent av 

befolkningen mellan 15 år och 79 år att de läser en dagstidning en genomsnittlig dag.83  

De tidningar som valts ut till analysobjekt är Dagens Nyheter och Sydsvenska 

Dagbladet eller Sydsvenskan. Detta val motiveras delvis av praktiska skäl. Det var, förutom 

Smålandsposten, de två tidningar vars utgivning i januari – februari 2006 fanns komplett 

återgiven på mikrofilm vid Växjö universitet. Att enbart använda Internet som källa ansågs 

leda till risk alltför hög felmarginal: har man inte tillgång till den fysiska tidningen är det lätt 

att missa vissa artiklar, särskilt mindre artiklar. Utöver detta är de två dagstidningarna de 

största i sina respektive regioner: Stockholmsområdet och Skåne. Viktigt i detta avseende är 

teorin om ”medieintern kommunikation”: större tidningar har en dagordningssättande 

funktion gentemot mindre tidningar. Enligt denna teori anses riksmedierna vara nyhetsledare, 

då de bestämmer dagordningen för de mindre tidningarna. Innehållet i de större tidningarna 

kan därför sägas vara generaliserbara i studier om allmänna trender i journalistiken / den 

massmediala debatten.84 Studien ger därför en förhållandevis representativ bild av 

diskussionen om Muhammedkarikatyrerna i svensk dagspress. 

 

7.4. Det empiriska materialet 

Dagens Nyheter är Sveriges största dagstidning. Tidningen utkommer varje veckodag och har 

Stockholm som utgivningsort. Ledarredaktionen anser sig vara ”oberoende liberal”85. Niklas 

Ekdal var politisk redaktör och chef för ledarredaktionen och följande skribenter bidrog med 

relevant material under den för studien aktuella tidsperioden: Niklas Ekdal, Henrik Berggren, 

Per Ahlin samt Per Ahlmark.  

Under den avgränsade tidsperioden förfogade ledarredaktionen över två helsidor i 

Dagens Nyheters huvuddel: sidan 2 och 4. Dessa två sidor innehöll ingen reklam och var 

strukturerade på följande sätt: sidan 2 hade sidhuvudet ”LEDARE” och innehöll en större 

                                                 
81  Vallinder, 1971: 86-87. 
82  Hadenius & Weibull, 1999: 39. 
83  Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2004, återgiven i Alvarsson, 2006: 36. 
84  Strömbäck, 2000: 155. 
85  Alvarsson, 2006: 36. 
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ledarartikel på tre spalter med tillhörande bild, antingen ett fotografi eller en tecknad 

illustration, samt ett varierande antal mellanstick med olika innehåll. Även mellansticken 

illustrerades ibland av fotografier eller teckningar. Huvudledaren signerades inte under något 

tillfälle av en enskild medarbetare på ledarredaktionen. Istället signerades huvudledarna med 

”DN” och det aktuella datumet. Mellansticken signerades dock alltid av skribenterna som 

skrivit dem.  

Sidan 4 hade sidhuvudet ”LEDARE OPINION”, och innehöll vanligtvis tre 

underledare av varierande storlekar. Varje söndag signerades den största underledaren på 

sidan 4 av den politiske redaktören Niklas Ekdal, under underrubriken ”SÖNDAG”.  

Ledarartiklarna på sidan 4 signerades i samtliga fall av namngivna medarbetare på 

ledarredaktionen.  

Sydsvenska Dagbladet eller Sydsvenskan är den största dagstidningen i Skåne, och 

därmed den tidning som under debatten om Muhammedkarikatyrerna befann sig fysiskt 

närmast konfliktens ursprung. Tidningen utkommer varje veckodag och har Malmö som 

utgivningsort. Ledarredaktionen anser sig vara ”oberoende liberal”. Under den avgränsade 

tidsperioden var Heidi Avellan chefredaktör för den politiska redaktionen, och följande 

skribenter bidrog med för studien relevant text: Henrik Bredberg, Tobias Lindberg och Per T 

Ohlson. Signaturen Riber bidrog dessutom med två tecknade illustrationer som belyste den 

aktuella konflikten.  

Under den avgränsade tidsperioden förfogade den politiska redaktionen över två sidor 

i Sydsvenskans A-del under sidhuvudet ”Opinion”, sidan 4-5. Sidan A4 var vikt till en 

enspalts huvudledare, oftast med tillhörande bild, samt en eller två underledare och ett aktuellt 

citat. Mellanstick förekom inte. Varje lördag publicerades en tecknad illustration av 

signaturen Riber. Sidan A5 innehöll oftast debattartiklar från olika fristående skribenter eller 

samhällsaktörer, antingen under rubriken ”AKTUELLA FRÅGOR” eller ”I brännpunkten”. 

Undantaget till detta var varje söndag, då Sydsvenskans före detta politiske chefredaktör Per T 

Ohlson tilldelades hela sidan A5 för en längre krönika.  
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I enlighet med Vallinders definitioner86 har det empiriska materialet delats upp i tre 

kategorier: huvudledare; underledare; samt mellanstick. Uppdelningen återges i tabell 7:1. 
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Tabell 7:1. Det empiriska materialet. 

 
7.5. Avgränsningar  

Diskursanalysen kräver ett avgränsat textmaterial. Tydliga avgränsningar är viktiga i 

diskursanalyser, eftersom de hjälper till att ringa in de diskurser som studeras. En vanlig 

metod är att låta en eller flera diskursordningar utgöra en ram för undersökningen. Denna 

studie fokuserar på mediernas och politikens diskursordningar.  

Denna studie innehåller endast ledarartiklar publicerade i Dagens Nyheter och 

Sydsvenska Dagbladet i januari och februari 2006. Analysen är därmed avgränsad till den 

period då frågan debatterades som mest i Sverige. Situationen i Danmark är irrelevant för 

studien, förutom i den nödvändiga beskrivningen av bakgrundsfaktorer. Med andra ord syftar 

uppsatsen varken till att diskutera huruvida teckningarna borde ha publicerats i Sverige, eller 

huruvida svenska tidningar hade rätten att publicera teckningarna. Istället är syftet att genom 

en diskursanalys skönja de mönster som föranledde den konsensus som rådde kring beslutet 

att inte publicera teckningarna.  

Studien avstår även från att analysera diskussionen om nedstängningen av SD-

Kurirens webbsida. Denna händelse och dess efterdyningar tillhör en annan och betydligt mer 

komplex diskussion än den om den ursprungliga diskussionen om publiceringen av 

Muhammedkarikatyrena i Danmark. 

                                                 
86  Se sektion 7.3. för mer ingående förklaring. 
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8. Diskursanalys  

Detta kapitel återger diskursanalysen av det empiriska materialet. Kapitlets disposition 

bygger på analysmodellen som presenterades i sektion 3.6. Kapitlet gör dock inte anspråk på 

några övergripande konklusioner: dessa återges i resultatredovisningen och de avslutande 

slutsatserna. 

 

8.1. Diskursiv praktik 

En studie av den diskursiva praktiken syftar till att urskilja de diskurser som ingår i en eller 

flera diskursordningar och hur de förhåller sig till varandra, genom att studera texters karaktär 

och genre, dess interdiskursivitet, hur en text hänger samman (”coherence”) och så vidare. 

Dessa metodologiska verktyg redogjordes närmare för i sektion 7.1.  

 De 25 texter som utgör det empiriska materialet delar flera gemensamma 

karaktärsdrag. De är först och främst ledarartiklar, vilket innebär att de är producerade av 

Dagens Nyheters och Sydsvenskans politiska redaktioner. Ledarartiklarna klargör tidningens 

ställning i olika politiska frågor. De presenterar sin ställning med politisk retorik, det vill säga 

att med argument och uttryck hämtade från politisk eller officiell diskurs87, redogöra för 

”sanningen” om vissa sakfrågor. Faktumet att det är tidningens ställning som presenteras 

förstärks av att de 13 analyserade huvudledarna inte är signerade av någon individ. Det 

innebär att texten produceras kollektivt av den politiska redaktionen. Övriga tolv texter, i form 

av underledare eller mellanstick, är signerade av enskilda skribenter88.  

Det existerar med andra ord en diskurs inom mediernas diskursordning som reglerar 

hur ledarartiklar produceras inom vissa medieinstitutioner. Genom denna diskurs ges texterna 

särskilda retoriska och stilistiska egenskaper, vilka redogörs för i detalj i analysen av texternas 

lingvistiska egenskaper. Detta är exempel på interdiskursivitet, det vill säga att artiklar inom 

en viss textgenre inte skapas från grunden varje gång de skrivs, utan att genren istället 

ständigt byggs på enligt vissa konventionella mönster. Interdiskursiviteten gäller dock inte 

enbart texternas struktur utan även innehåll. De diskurser inom mediernas diskursordning som 

reglerar vilka observerbara händelser som får nyhetsvärde, påverkar och påverkas till exempel 

av de händelser eller samhällsfenomen som behandlas i ledarartiklarna. I det empiriska 

materialet märks detta tydligt genom att antalet ledarartiklar ökade markant första och andra 

veckan i februari, för att sedan trappas ner och närmast försvinna, då nyhetsvärdet minskade. 

                                                 
87  Exempel på sådan diskurs, där medietexter utnyttjar sig av sådant språkbruk som vanligtvis används av  
     aktörer inom det politiska systemet, återfinns bland annat i Fairclough, 1995: 97.  
88  Dagens Nyheter 2006-01-14 och 2006-02-12. 
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Artiklar om Muhammedkarikatyrerna var huvudledare i Dagens Nyheter 1/2, 3/2, 4/2, 6/2, 7/2 

samt 9/2. I Sydsvenskan utgjorde artiklar om Muhammedteckningarna huvudledare 30/1, 4/2, 

6/2, 11/2, samt 17/2.  

Det är dessutom tydligt att artiklarna påverkar och påverkas av den politiska 

diskursordningen. För det första rör artiklarna i huvudsak politiska frågor: yttrandefrihet, 

religionsfrihet och andra fri- och rättigheter som är politiskt reglerade. För det andra används i 

stor utsträckning ett politiskt eller officiellt språkbruk: texter hänvisar till politiska uttalanden 

eller andra politiska aktörer. Texterna innehåller dessutom krav på politiska åtgärder inom 

politiska institutioner eller samarbeten. Detta är ett genomgående tema i texterna, dels i 

Dagens Nyheter: ”I det stora perspektivet krävs nu att EU visar solidaritet med Danmark” 

(4/2), ”I detta läge kan utrikesministern inte vara passiv” (1/2), ”Reagera direkt med 

diplomatiska sanktioner...” (11/2); dels i Sydsvenskan: ”Persson borde sluta mästra och ge den 

danske statsministern sitt fullhjärtade stöd” (6/2), och så vidare. Det verkar med andra ord 

existera en diskurs som gör det acceptabelt med en envägskommunikation mellan medierna 

och politiska makthavare i Sverige. Diskursanalysen kan dock omöjligen avgöra i vilken mån 

politikerna faktiskt tar hänsyn till mediernas ledarartiklar. 

 I analysen av texternas ”coherence”, eller sammanhang, kan det hävdas att den 

interdiskursiva process texterna genomgår bidrar till att de under början av tidsperioden är 

relativt homogena och entydiga. Texterna försvarar yttrandefriheten och kritiserar samtliga 

protester som grundlösa. I takt med att frågan blir mer politiskt laddad nyanseras dock 

texterna allt mer. Civilisationer ställs i motsatsförhållande samtidigt som diskussionen i allt 

större utsträckning rör sig från själva teckningarna till integration, internationella 

organisationer, kärnvapenhotet från enskilda stater, och så vidare. Diskussionen övergår med 

andra ord från att beröra principiella frågor relaterade till mediernas diskursordning, till att 

beröra ämnen som i större utsträckning hör till politikens diskursordning. Detta bidrar till att 

texterna blir allt mer heterogena.  

 

8.2. Text 

Medietexter beskriver i hög utsträckning framtiden som något förutsägbart och logiskt enligt 

ett orsak-verkan-förhållande. Detta ger textförfattaren auktoritet: han anses vara någon som 

”vet” och ha rätten att berätta. Detta förhållande är inte minst sant för ledarartiklar, som i 
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betydligt högre utsträckning än nyhetsartiklar innehåller åsikter, värderingar och 

ställningstaganden89.  

Samtliga texter i det empiriska materialet uppvisar en modalitet med hög grad av 

sanningsanspråk: de presenterar både nutid och framtid som något objektivt observerbart. Det 

finns ett otal antal exempel på detta i materialet, dels i Dagens Nyheter: ”Det är en sådan 

respekt som muslimer världen över nu kräver av Danmark.” (11/1), ”Människor kommer att 

fortsätta dela in varandra i ’vi’ och ’dom’.” (4/2), ”Islamfobin växer.” (5/2); dels i 

Sydsvenskan: ”Det är absurt.” (2/1), ”Det är bara för simpelt, för dumt.” (8/2), ”Det var 

fullständigt oacceptabelt.” (11/2), och så vidare. Modalverb eller modaladverb som ”är”, 

”måste”, ”kräver” och så vidare används med andra ord frekvent, framför andra mer försiktiga 

modaliteter som ”kanske”, ”möjligen”, etcetera. Detta anspråk på objektiv sanning fogas till 

den diskurs som strukturellt och stilistiskt reglerar och regleras av ledarartiklar, och bidrar 

ytterligare till att ge texterna auktoritet.  

 Specifika ordval säger också mycket om hur diskurser påverkar och påverkas av 

texterna. Generellt sett utmärks det empiriska materialet av diverse nyckelord, som förändras 

under den avgränsade tidsperioden. Vissa nyckelord återkommer frekvent, för att sedan 

försvinna. Det är med andra ord värdefullt att både se på ord som används och sådana ord som 

undviks. Det märks tydligt att beskrivningen av teckningarna förändras i takt med att krisen 

fördjupas. I de första artiklarna beskrivs deras karaktär endast i förbigående: ”Det blev inga 

vackra bilder utan stereotypa ungefär som Kristusbilder brukar vara, fast Muhammed 

fastställdes förstås inte bara som en skön ljusgestalt.” (Dagens Nyheter, 11/1), respektive: 

”Det har blivit ett herrans liv om några teckningar. Karikatyrer som enligt vissa var en onödig 

provokation. Efter allt som hänt snarare en helt nödvändig provokation.” (Sydsvenskan, 2/1). 

Liknelsen till ”Kristusbilder” och ordvalen genom ”ett herrans liv” är medvetna försök att 

bagatellisera teckningarna. Denna ursprungliga beskrivning förändras dock snabbt, framförallt 

i Dagens Nyheter. Några dagar senare (14/1) beskrivs teckningarna som ”plumpa” och 

”fördomsfulla”, och som ”taskiga teckningar”; ”korkade” (27/1), ”... med rätta jämförts med 

antisemitiska bilder från 30-talet” (1/2), ”rasistiska karikatyrer” (3/2). I Sydsvenskan dröjer 

det innan teckningarna överhuvudtaget ges några direkta egenskaper. De kallas då en 

”provokation” (1/2), men inga direkta beskrivningar ges som kan förklara vari den 

”muslimska världens” upprördhet beror. Teckningarna beskrivs genomgående närmast som en 

olycklig bagatell: ”Skall några karikatyrer i en dansk tidning påverka definitionen av de 

                                                 
89  Fairclough, 1995: 4; Vallinder, 1971: 86. 
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mänskliga rättigheterna? Nej.” (11/2). Det är omöjligt att bevisa varför beskrivningarna av 

bilderna förändras på detta sätt under den avgränsade tidsperioden, men det pekar på ett 

intressant faktum. I takt med att den utrikespolitiska krisen ökade i omfång uppvisade 

medierna en allt större förståelse för att teckningarna ansågs vara provocerande, även om de 

aldrig upphörde att försvara rätten att publicera, med hänsyn till tryckfriheten.  

Ett annat utmärkande fenomen vad gäller ordval är det polariserade ”vi mot dem”-

perspektiv som växer fram. ”Vi” representeras här av diskursen ”västerländsk civilisation” 

eller ”västliga demokratier”, medan ”dem” utgörs av diskursen ”den muslimska världen” eller 

”muslimer”. Dessa diskurser påverkar och påverkas av den politiska diskursordningen, då 

bilden av ”oss” i artiklarna i konstitueras av egenskaper som anses tillhöra ”vårt” politiska 

system. Detta märks bland annat tydligt i ”Rödvid dörrmatta”, underledare publicerad i 

Sydsvenska Dagbladet 1 februari. ”Västlig demokrati” ges egenskaper som ”demokratisk 

frihet”, ”jämställdhet”, kvinnlig frigörelse”, ”yttrandefrihet, sprunget ur upplysning”, medan 

den ”muslimska världen” förklaras med termer som ”fundamentalister i Mellanöstern”, 

”medeltida värderingar”, ”saudiska böneledare” och ”palestinska terrorister”. Detta är ett 

genomgående fenomen i majoriteten av artiklarna, speciellt i beskrivningen av den 

”muslimska världen”. En viktig poäng är att dessa ordval ger legitimitet till västerländska, 

demokratiska system, medan de erbjuder en högst ensidig bild av den ”muslimska världen”. 

Politikens diskursordning har här ett definitivt övertag över mediernas (idealiskt sett) 

objektiva beskrivning av ”verkligheten”.  

Analysen tar även användandet av metaforer i beaktande. Generellt sett går det att 

påstå att användningen av metaforer ökar i takt med att den internationella krisen fördjupas. 

Flera ledarartiklar lånar bland annat terminologi från militära diskurser för att tydligare 

framställa sina åsikter. Ett exempel på detta är underledaren signerad Niklas Ekdal i Dagens 

Nyheter 5/2, då militära ordval som ”insatserna”, ”kulturkampen”, ”rycka allt närmare”, ”ett 

kristet kors på den blodröda flaggan”, ”måltavla”, ”framstötar”, ”fiender”, ”krig”, ”kampen” 

dominerar framför andra, mer neutrala uttryck90. Underledaren i Sydsvenskan 8/2 är inne på 

samma tema, med uttryck som ”brinnande rödvita flaggor”, ”fanbärare”, ”när röken lagt sig”, 

och så vidare.  

 

                                                 
90  Denna retorik är även tydligt märkbar i ledare publicerade i Dagens Nyheter 6/2, 7/2, 12/2, samt i   
     Sydsvenskan 12/2. 
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8.3. Social praktik 

En ingående studie av den sociala praktik som omger både text och diskursiv praktik, kräver 

delvis andra metoder än kritisk diskursanalys. Denna studie har redan erbjudit en teoretisk bas 

genom presentationen av ett urval medieteorier, och den följande diskussionen bygger delvis 

på dessa. Analysen är gjord med viss försiktighet, då det skulle behövas en betydligt mer 

omfattande studie för att göra den sociala praktiken rättvisa. 

I analysen av den sociala praktiken gäller det att, i enlighet med analysmodellen, 

koppla textanalysen till vad som skedde i ”verkligheten”, här konstituerad av utrikespolitiskt 

tryck, det politiska systemets struktur och mediernas institutionella struktur. Kan man se 

samband mellan förändringar i empiriskt observerbara händelser och diskursiva förändringar 

hos ledarartiklarna, kan det bevisas att de diskurser som påverkar och påverkas av texterna, 

även påverkar och påverkas av den sociala strukturen. Att så är fallet har i viss mån 

konstaterats i analysen av den diskursiva praktiken och texterna. 

Då det empiriska textmaterialet inte är homogent under hela tidsperioden är det svårt 

att hänvisa till generella representationer av ”verkligheten” i texterna. Några anmärkningar 

kan dock göras. Till exempel bortser ledarartiklarna närmast helt från protester mot 

Muhammedkarikatyrerna i västvärlden. Sydsvenskan beskriver visserligen vid några tillfällen 

i ord och bild protester i Malmö och Köpenhamn, men Dagens Nyheter koncentrerar sig 

uteslutande på de protester och fysiska attacker som utfördes i ”den muslimska världen”. 

Dagens Nyheter fokuserade med andra ord i stor utsträckning på det utrikespolitiska trycket. 

Detta är en selektiv bild av ”verkligheten”, då ett flertal protester faktiskt ägde rum i de 

nordiska länderna. Detta är i linje med det stöd för ”vår” västerländska politiska 

diskursordning som diskuterades ovan.  

Sydsvenskan fokuserade dessutom betydligt mer på ekonomiska faktorer än Dagens 

Nyheter. De fem första ledarartiklarna behandlar alla ”handelsbojkott”, ”köpbojkotter”, 

”ekonomiska intressen” och så vidare. Sydsvenskan fokuserade mer på konsekvenserna för 

civilsamhället än Dagens Nyheter, som enbart betraktade Muhammedkarikatyrerna som 

föremål för en politisk eller principiell diskussion om yttrandefriheten.  

Utanför medietexterna, inom det politiska systemets struktur, gjordes bland annat 

följande politiska uttalanden: den 1 februari gjorde Göran Persson följande uttalande: ”Om 

jag varit i samma situation som Fogh Rasmussen skulle jag inte undervärderat saken... Jag 

skulle gått in i en diplomatisk offensiv och gjort klart vilka regler som gäller i Danmark, men 

också att det inte på något som helst sätt var mediernas eller politikernas avsikt att håna andra 

religioner.” 2 februari varnade Laila Freivalds för hot mot Sverige: ”I en sådan här situation 
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måste man vara oerhört försiktig och inte underskatta riskerna. När människor agerar så här 

kan man inte känna sig trygg bara för att hotet inte riktas direkt mot Sverige.” Den 7 februari 

träffade Freivalds 18 muslimska ambassadörer. Hon lovade att offentligt be om ursäkt om 

någon svensk tidning skulle publicera Muhammedkarikatyrerna eller liknande teckningar. 

Den 9 februari tar Freivalds i ett skriftligt uttalande avstånd från den karikatyrtävling som 

Sverigedemokraterna utlyst på sin hemsida: ”Vi vet att det finns de som utnyttjar det och tar 

till våld. En sådan här provokation kan leda till att vi blir måltavla”. 15 februari talade 

Freivalds i riksdagen: ”Det är viktigt att tydligt slå fast att vårt samhälle och regeringen 

försvarar yttrandefriheten. Men den djupa kränkning som muslimer världen över upplever är 

en påminnelse om att pressfriheten måste åtföljas av ansvar och respekt”.91  

 Dessa officiella uttalanden representerar det politiska systemets struktur, som påverkar 

och påverkas av diskurser inom framförallt politikens, men även mediernas diskursordning. 

Uttalandena visar en stark vilja från svenska politiska makthavare att hålla Sverige utanför 

konflikten, samtidigt som principen om yttrandefriheten försvaras. Tolkningen som görs är att 

det fanns önskan från politiska aktörer att svenska tidningar skulle avstå att publicera 

bilderna. 

 

 

                                                 
91  http://sydsvenskan.se/sverige/article143890.ece. 
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9. Resultat 

I detta kapitel framläggs den resultatredovisning som diskursanalysen möjliggjort. De 

preciserade frågeställningarna besvaras i tur och ordning.  

 

Frågeställning 1: Hur gestaltade sig diskussionen om publiceringen av Muhammed-

karikatyrerna i Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet under perioden januari – februari 

2006? 

 

Texterna i det empiriska materialet kan indelas i tre generella kategorier. Kategorierna ordnas 

i kronologisk tidsordning under den för studien avgränsade tidsperioden: 

1. ”Harmlösa teckningar”. De få artiklar som publicerades i januari erbjuder i första 

hand ett försvar för yttrandefriheten. Artiklarna ger inga eller få hänvisningar till 

teckningarnas fysiska karaktär. Teckningarnas form och budskap anses närmast vara 

en irrelevant faktor. Istället är det viktigaste att framhäva att det i västerländska 

demokratier råder vidsträckt tryck- och yttrandefrihet. Argumentet ”det har blivit ett 

herrans liv för några teckningar”92, kan sägas sammanfatta den gällande retoriken väl.  

2. ”Provocerande teckningar”.  I takt med att den internationella krisen förvärras, backar 

även medierna ett steg. Det förekommer inte i någon text en uttalad ursäkt – å 

Danmarks vägnar - för publiceringen, men det sker en markant ökning av 

beskrivningar av Muhammedteckningarnas (framförallt negativa) karaktär. 

Diskussionen delas allt mer upp i två av varandra beroende delar: ett principiellt 

försvar för yttrandefriheten; och en kritik mot de specifika bildernas karaktär. 

Rubriken ”Konsten att försvara det man inte gillar”93 kan sägas sammanfatta den 

gällande retoriken väl.  

3. ”Civilisationernas kamp”. I samband med att de fysiska attackerna mot konsulat, 

ambassader och personal i utlandet kulminerar diskussionen till att allt mer handla om 

förhållandet mellan västerländsk och muslimsk civilisation. Detta är särskilt tydligt i 

Dagens Nyheter. Muhammedteckningarna blir en pusselbit i diskussion om något 

större: Irans kärnvapen, världssamfundets funktion, fredsbevarande styrkor, etcetera. 

Diskussionen tar även formen av för- och nackdelar med svensk integrationspolitik, 

samt konsekvenserna av en mer global ”islamism”. Sydsvenska Dagbladet 

sammanfattar retoriken: ”Det som allt tydligare avtecknar sig är en ny, framväxande 

                                                 
92  Sydsvenska Dagbladet, 2006-01-02. 
93  Dagens Nyheter, 2006-02-01.  
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totalitär ideologi. Varningsklockorna har ringt länge. Efter kommunismen och 

nazismen kommer islamismen – inte att förväxla med islam. Med absoluta sannings-

anspråk. Med krav på total underkastelse. En rörelse vars ledare mässar: ’Vi älskar 

döden mer än ni älskar livet’.”94 Diskussionen om själva Muhammedteckningarna 

försvinner alltmer ut i periferin, och ersätts av en större diskussion präglad av ett 

förenklat ”vi” mot ”dem”-perspektiv. 

 

Då studiens utgångspunkt är att textmaterialet påverkar och påverkas av diskurser, kan 

det slås fast att texterna förändras i takt med att den empiriskt observerbara ”verkligheten” 

förändras. Texternas lingvistiska uppbyggnad förändras i takt med att den internationella 

förvärras. Då den internationella situationen blir allt mer komplex, blir texterna alltmer 

heterogena. 

Diskursanalysen visar således att ledarartiklar anpassas efter situationen i omvärlden. 

Det i sig är förstås ingen revolutionerande insikt, eftersom ledarartiklar uttryckligen syftar till 

att kommentera händelser i omvärlden95. För att besvara studiens vetenskapliga problem 

behöver vi vända oss till den andra preciserade frågeställningen.  

 

Frågeställning 2: Kan kritisk diskursanalys enligt Faircloughs modell, applicerad på 

diskussionen om publiceringen av Muhammedkarikatyrerna, förklara något om den process 

som formar relationen mellan massmedier och politik i Sverige? 

 

Kritisk diskursanalys erbjuder en lämplig teoretisk grund och vetenskaplig metod för att 

studera den dynamiska relationen mellan mediernas och politikernas diskursordning, inom en 

större social praktik. Diskursanalysen beskriver hur diskurser representeras i texter från en 

viss tidsperiod, hur ramarna sätts för vad som anses vara acceptabelt att skriva om och inte 

inom ett visst område, och hur dessa ramar kan förändras. I ett större perspektiv har den 

kritiska diskursanalysen möjlighet att avslöja samhälleliga maktrelationer, framförallt om 

diskursanalysen sammanfogas med andra teoribildningar. Däremot är det omöjligt att bevisa 

vilka specifika faktorer som föranledde beslutet att inte publicera Muhammedteckningarna i 

svensk dagspress, eftersom inga texter direkt berör detta beslut. Det enda som återstår är 

tolkning, och kritisk diskursanalys har visat sig vara ett fungerande hjälpmedel för att 

underlätta denna tolkning. 

                                                 
94  Sydsvenska Dagbladet, 2006-02-06.  
95  Vallinder, 1971: 85. 
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Diskursanalysen visar att medierna påverkar och påverkas av sin egen institutionella 

struktur (bland annat i produktionen av ledarartiklar) och det politiska systemets struktur 

(bland annat genom användandet av officiell diskurs och hänvisningar till politiska beslut och 

aktörer). Det existerar en tydlig diskurs inom mediernas diskursordning som reglerar 

ledarartiklars form, språkliga innehåll och struktur. Medierna och politikerna påverkar dock 

varandra i en högst dynamisk relation, inom vilken maktställningen förändras beroende på 

den aktuella situationen.  

Ledarartiklarnas argumentation under den undersökta perioden baseras i hög 

utsträckning på gällande lagstiftning, demokratiska principer och grundlagsskyddade 

rättigheter. Ledarartiklar tvekar sällan att kritisera regering och riksdag, lagförslag och aktuell 

lagstiftning, men under den aktuella tidsperioden lyser en sådan kritisk inställning med sin 

frånvaro. Lagstiftningen får reglera vad som bör räknas till acceptabelt beteende och förkastar 

det som avviker från de institutionaliserade normerna. Den polariserade uppdelningen av ”vi” 

mot ”dem” legitimerar ytterligare ett liberalt demokratiskt styrelsesätt. Här är det tydligt att 

den politiska diskursordningen har övertaget, eller att mediernas och politikens diskurser 

överensstämmer i detta specifika fall. Det går inte att bevisa vilken (om någon) 

diskursordning som har övertaget i den aktuella diskursiva praktiken, men båda diskurs-

ordningarna tycks här styras av en ideologi som stödjer liberala demokratiska kärnvärden, 

framförallt yttrande- och religionsfrihet.  

”Vi” mot ”dem”-perspektivet bekräftas av att det empiriska textmaterialet domineras 

av beskrivningar och tolkningar av utrikespolitiska händelser, med fokus på våldsamma 

protester och attacker i utlandet, riktade mot västerländska aktörer eller intressen. Protester i 

västvärlden omnämns knappt. Texterna påverkas med andra ord av det som i den sociala 

praktiken beskrivits som det utrikespolitiska trycket.  

Efter genomförd analys kan vissa slutsatser även dras om relationen mellan 

massmedier och politik i Sverige. Mediernas makt har ökat. Utvecklingen mot en 

”medialiserad demokrati” har inneburit att medierna utvecklats till att bli en politisk aktör 

bland andra. Många teorier talar för denna utveckling. Svenska medier kan inte längre enbart 

beskriva ”verkligheten” utan att beräkna de konsekvenser publiceringen kan få inom, eller i 

fallet med Muhammedkarikatyrerna, utanför landets gränser. Tillämpningen av den 

tredimensionella diskursanalytiska modellen möjliggör därför tolkningen att svenska medier, 

efter att ha sett vilka politiska och ekonomiska konsekvenser som följde på publiceringen i 

Danmark, avstod att publicera på grund av det ansvar som ålagts dem i egenskap av politisk 

aktör. I detta fall överensstämde mediernas och politikens diskursordning. 
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10. Avslutande slutsatser 

 

Denna studie syftar till att analysera debatten om Muhammedkarikatyrerna så som den 

gestaltade sig i ledarsidorna i två svenska dagstidningar – Dagens Nyheter och Sydsvenska 

Dagbladet – under tidsperioden januari – februari  2006. De våldsamma protester, attacker 

och hot som framfördes mot Danmark och andra europeiska länder dominerade svenska 

medier i januari och februari 2006. Ändå publicerades teckningarna inte i några rikstäckande 

svenska dagstidningar. 

Det vetenskapliga problemet som ligger till grund för denna uppsats bottnar i den 

dynamiska relationen mellan medier och politik i Sverige. Nord och Strömbäck sammanfattar 

kärnfullt detta förhållande: 

”Förhållandet mellan journalistiken och politiken har liknats vid en tango. Det krävs som bekant två för 

att dansa, men bara en av de dansande kan föra (...) Partier och medier skapar varandras grundvalar men 

konkurrerar samtidigt om hur den politiska världen skall beskrivas och tolkas. Därför är det omöjligt att 

tänka sig att den ena eller andra sidan skall kunna segra slutgiltigt i kampen. Istället förefaller det 

historiskt vara så att partier och journalister växelvis befinner sig i ledningen i olika avseenden.”96 

Utvecklingen mot ett informationssamhälle har medfört att mediernas makt ökat. I den 

”medialiserade demokratin”97 kämpar flera aktörer om utrymme i medierna, men också över 

makten att avgöra vilka händelser som ska avhandlas i dagstidningarnas spaltutrymmen. Få av 

dessa aktörer är folkvalda, men mediernas granskning av aktörer inom det politiska systemet 

har visat sig påverka politiska valutgångar och medborgarnas uppfattningar om politiker98. 

Medierna har en viktig demokratisk uppgift, men maktpositionen för med sig allvarliga 

konsekvenser för det demokratiska och politiska systemet. Det är en insikt som konventionell 

statsvetenskaplig forskning länge bortsett från.   

Genom att tillämpa Faircloughs kritiska diskursanalys, en teori och metod som kritiskt 

prövar texters betydelse för sociokulturella praktiker, hävdar studien att särskilda diskurser 

inom specifika diskursordningar, mediernas och politikens, kontinuerligt påverkar och 

påverkas av formen och innehållet i svenska medier. Diskursiva mönster kan utskiljas i en 

konkret analys av textens lingvistiska egenskaper, den diskursiva praktiken inom vilken text 

produceras, distribueras och konsumeras, samt den större sociala praktiken som diskurserna 

existerar inom.  

                                                 
96  Nord & Strömbäck, 2004: 205. 
97  Strömbäcks formulering. 
98  Strömbäck, 2001. 
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Den generella slutsatsen är att utvecklingen mot ett informationssamhälle och den 

globala utvecklingen har förändrat mediernas roll i förhållande till statsmakten. Våra 

kunskaper om omvärlden har ökat, samtidigt som människan idag omöjligt kan hålla sig 

opåverkad av vad som händer på andra platser på jorden. Denna utveckling har påverkat både 

medierna och politiken, och de diskurser och diskursordningar som de både präglar och 

präglas av. Utvecklingen har gett medierna en allt viktigare roll som informationsförmedlare, 

och därför har medierna i allt större utsträckning blivit en maktfaktor i det svenska samhället. 

Demokratin har – enkelt uttryckt – medialiserats. Den flexibla och inkonsistenta diskursiva 

praktik som reglerar maktrelationen mellan mediernas och politikens diskursordningar, sätter 

ramar och gränser för spelrummet mellan dessa institutioner och aktörer. I den medialiserade 

demokratin får medierna, trots eller tack vare principer om konsekvensneutralitet, 

grundlagsskydd gällande yttrandefrihet och en medielogik som styr nyhetsrapporteringen efter 

vissa mallar, i allt större utsträckning ett ansvar som politisk aktör. Att publiceringen av några 

teckningar på Jylland kan utlösa demonstrationer i Teheran och köpbojkotter i Saudiarabien 

talar sitt tydliga språk.  

Dessa faktorer kan förklara den konsensus som rådde i Sverige runt beslutet att inte 

publicera Muhammedkarikatyrerna. Den globala utvecklingen har skapat en situation där även 

nationella medier måste göra utrikespolitiska överväganden innan de väljer att publicera texter 

eller bilder. I Sverige ville dagspressen inte medverka till att dra in Sverige i den utrikes-

politiska konflikten. I detta specifika fall går det även att dra slutsatsen att diskurserna i båda 

diskursordningarna präglades av samma ideologi, det vill säga försvaret av liberala 

demokratiska kärnvärden som yttrande- och religionsfrihet.  

En diskursanalys av ett begränsat empiriskt material, utan en omfattande studie av den 

sociala praktik som omgärdar det vetenskapliga problemet, kan dock inte bevisa denna 

slutsats. För långtgående slutsatser skulle en betydligt större studie behöva genomföras. 

Insikten om detta har utgjort en stor källa till frustration i arbetet med denna oerhört 

intressanta problematik.  

En diskursanalytisk studie kan förstås aldrig göra anspråk på sanningen. Det är 

lockande att försöka ställa sig över de icke-essentiella och konstruktionistiska grundvillkor 

som accepterades i problemformuleringen, och plötsligt hävda att man som forskare funnit 

slutgiltiga bevis för det man studerar. Grundpremissen är ju just att en sådan sanning inte 

existerar. Så är det då någon poäng med att överhuvudtaget göra diskursanalyser? Svaret kan 

inte bli annat än ja, eftersom det alltid kommer att finnas behov av kritiskt inriktad forskning. 
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10.1. Förslag till framtida studier 

Framtida studier i ämnet skulle behöva fokusera mer på den sociala praktiken, genom 

tillämpningen av andra, ickediskursiva teorier. Sociologisk teori och kulturteori är 

rekommenderade ansatser för att ytterligare belysa den sociala praktiken99.  

En diskursanalys kan endast urskilja diskursiva mönster i texter. Den kan dock 

omöjligen redogöra för hur diskussionerna egentligen gick ”bakom kulisserna” angående 

beslutet att inte publicera Muhammedkarikatyrerna. En sådan studie skulle kräva kvalitativa 

samtalsintervjuer med företrädare för tidningarnas politiska redaktioner. Även om det inte hör 

till strikt diskursanalys ligger det i linje med vad Fairclough föreslår som tillvägagångssätt för 

att ”enhance the corpus”100, det vill säga att säkerställa validitet genom kompletterande data, 

såsom samtalsintervjuer, fokusgrupper, paneler och andra metoder som utökar analysen. 

                                                 
99  Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 90. 
100  Fairclough, 1992: 232.  
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