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ABSTRACT 

 
The aim of this thesis was to examine how Islam and Muslims are represented in the daily 

newspapers in Luleå, Sweden. How are Muslims and Islam described and which 

representations appear in the newspapers? How are women represented compared to men? 

 

I examined texts from the two daily newspapers in the Swedish city Luleå. The method I used 

was a qualitative discourse analysis. I mainly looked for aware and unaware constructions of 

Muslims and Islam. I also looked for discursive themes with similar stories, choice of words, 

stereotypes and so on. I only examined written texts, not pictures.  

 

The result showed that the newspapers rarely write about Islam and Muslims and when they 

do, they write about them in a negative way. The newspapers represent Muslims as violent, 

different and evil. Not even one article describes a Muslim weekday or a nice and sane 

Muslim. There is also a lack of women in the articles, only one text includes a woman and she 

is represented as a victim in contrast to the men, who are described as evil and violent.  
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1. INLEDNING 

I Sverige finns idag mellan 100 000 och 300 000 svenskar med muslimsk bakgrund. 

Anledningen till att siffran varierar beror på att det egentligen inte finns någon statistik över 

antalet muslimer i Sverige. Olika källor anger olika siffror på hur många svenskar med 

muslimsk bakgrund som egentligen finns i Sverige. Enligt SST (nämnden för statligt stöd till 

trossamfund), fanns det 110 000 muslimer i bidragsberättigade församlingar i Sverige år 2008 

(www.sst.a.se). Islamiska informationsföreningen uppskattar däremot antalet muslimer i 

Sverige till ca 300 000 (www.islamguiden.com). Jag tycker det är intressant att det finns upp 

till 300 000 muslimer i Sverige, särskilt med tanke på att jag själv har lagt märke till att det 

finns en medial särbehandling av muslimer och islam. Jag har i min utbildning fått kunskap 

om att många medier utgår ifrån stereotypa gestaltningar när de rapporterar om muslimer och 

islam, något som enligt mig är helt oacceptabelt då man genom detta kategoriserar miljoner 

människor och utesluter alla individuella olikheter. Att utgå ifrån stereotypa gestaltningar när 

man skriver om en folkgrupp som innefattar upp till 300 000 människor, väcker många 

funderingar hos mig. Enligt Hunter är islam den näst största religionen i Sverige (Hunter, 

2002). Trots detta upplever jag att kunskapen om islam i Sverige är liten och vi matas 

dagligen av stereotypa gestaltningar. Medieforskaren Ylva Brune skriver att mediebilden av 

islam är ritualiserad i några enstaka stereotyper, en sådan stereotyp är exempelvis kvinnor i 

huvudduk (Brune, 1998). Att bara använda sig av några enstaka stereotyper när man skriver 

om Sveriges näst största religion känns inkorrekt, precis som det känns inkorrekt att gestalta 

muslimer som en grupp istället för som individer. Denna stereotypa rapportering bidrar enligt 

mig dessutom till en ökad främlingsfientlighet. Medieforskaren Håkan Hvitfelt skriver att ”det 

är troligt att en negativ bild av islam i medierna påverkar människors attityder i negativ 

riktning” (Hvitfelt, 1998:73).  

 

Eftersom jag själv har sett samt fått kunskap om att det finns en medial särbehandling av 

muslimer och islam, anser jag att min studie kan vara viktig för att klargöra vilken bild av 

muslimer och islam som ges av två lokala dagstidningar. Mitt intresse är riktat mot sådana 

artiklar som uttryckligen och explicit lyfter fram begrepp och människor som har med islam 

och muslimsk tillskrivning att göra. Jag har sökt efter medierepresentationer av muslimer och 

av islam rent allmänt, därmed har jag inte åtskilt muslimska invandrare och muslimer i 

utrikesjournalistiken.  
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1.1.Syfte och frågeställningar 

Syftet med min undersökning är att undersöka hur Luleås två dagstidningar framställer 

muslimer och islam. Genom detta vill jag få en ökad förståelse för den bild av muslimer och 

islam som framträder i medierna.  

 

Min huvudfråga är: 

Hur representeras muslimer och islam i Luleås två dagstidningar? 

 

Mina följdfrågor är: 

Vilka olika representationer ges av muslimer och i vilka sammanhang? 

Hur framställs muslimska kvinnor respektive män? 

 

1.2. Definition av begreppet muslimer 

Som jag tidigare nämnt är mitt intresse riktat mot sådana artiklar som uttryckligen och explicit 

lyfter fram begrepp och människor som har med islam och muslimsk tillskrivning att göra. 

Jag har inte skilt på artiklar och reportage om muslimska invandrare och muslimer bosatta i 

andra länder. Med muslimer menar jag alltså både invandrare och personer bosatta i andra 

länder. När jag pratar om islam menar jag religionen islam och hur den framställs i 

dagstidningarna. Min utgångspunkt är att begreppet muslim är en social konstruktion, ett ord 

som blivit tämligen värdeladdat och som används för att kategorisera människor som bor i 

eller har sin bakgrund i länder/regioner där islam är den praktiserade religionen.  

 

1.3. Avgränsning 

Utifrån mitt intresse av mediernas representationer av muslimer och islam, valde jag att 

avgränsa mig till lokalpress. Detta eftersom de flesta studier som gjorts tidigare är grundade i 

storstadspress (Elsrud & Lalander, 2007). Jag ville göra min studie mer intressant och unik 

genom att ta det till en lokal nivå. Därför valde jag att endast undersöka artiklar publicerade i 

Luleås två dagstidningar, Norrländska Socialdemokraten och Norrbottens-Kuriren. 

Avgränsningen som jag gjorde efter det var att endast söka efter artiklar som publicerades år 

2009. Eftersom jag började min studie redan i november 2009 valde jag att bara ta med 

artiklar från och med den första januari till och med den första december. En annan 

avgränsning jag gjorde var att inte analysera eventuella tillhörande bilder, detta eftersom det 

inte gick att få tag på alla pdf-filer, därmed gick det inte heller att få tag på alla bilder som 

eventuellt hörde till artiklarna.  
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1.4. Disposition 

Uppsatsens är uppbyggd efter olika kapitel som i sin tur innehåller olika underavsnitt. Jag 

inleder uppsatsen med detta inledningskapitel, där jag tar upp mitt syfte och mina 

frågeställningar. Jag definierar även begreppet muslimer och berättar om uppsatsens 

avgränsning.  Därefter kommer ett bakgrundskapitel där jag beskriver de båda tidningarna. 

Jag resonerar även kring begreppen genus och socialkonstruktionism och slutligen för jag en 

diskussion kring journalistik som social konstruktionsarena. I det tredje kapitlet tar jag upp 

teorier och tidigare forskning som jag funnit användbara i min analys. Jag tar upp Frykmans 

teori om smuts som en kulturell stämpel och beskriver även begreppet representation. 

Förutom detta tar jag upp forskning som visar att invandrarkvinnor framställs annorlunda än 

män i medierna, samt forskning som redogör för mediebilden av islam. Slutligen beskriver jag 

begreppen diskurs och diskursanalys. Efter det kommer ett metodkapitel där jag berättar hur 

jag valde ut mitt material och hur jag gick tillväga i min studie. Jag redogör för min 

urvalsprocess och gör också en kartläggning av samtliga artiklar. Därefter berättar jag om mitt 

kvalitativa urval, det vill säga hur jag valde ut artiklar för analys. Sedan förklarar jag varför 

jag valde en kvalitativ forskningsmetod och efter det kommer en beskrivning av 

hermeneutiken, som är det synsätt jag har utgått ifrån i min analys. Därefter berättar jag hur 

jag gjorde min kvalitativa diskursanalys och slutligen kritiserar jag den metod som jag har 

använt mig av. Det femte kapitlet innehåller både min empirinära tolkning (analysen) och min 

teorinära tolkning. Först kommer ett avsnitt där jag analyserar artiklarna och går igenom de 

tre diskursiva teman som jag funnit i min analys, där tema ett är de onda och vi goda, tema 

två är muslimer som religionens offer och tema tre är den våldsamma muslimen = en man. 

Därefter följer ett avsnitt som innehåller min teoretiska tolkning av texterna. I det sjätte och 

sista kapitlet diskuterar jag mitt resultat och drar slutsatser.  
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2. BAKGRUND 

 

I detta kapitel anger jag de begrepp och den förförståelse som jag har utgått ifrån i 

analysarbetet.  

 

2.1. NSD 

Jag har i det här arbetet utgått från notiser, artiklar och reportage i två lokala dagstidningar i 

Luleå. Den ena är NSD, som står för Norrländska Socialdemokraten. Första numret av NSD 

kom ut den fjärde januari 1919 och år 2009 firade tidningen 90 år. Den 22 oktober 1919 

trycktes tidningen även i Boden för första gången (www.nsd.se). År 2009 hade NSD en 

upplaga på 34 100 (www.ts.se).  

 

2.2. Norrbottens-Kuriren 

Den andra tidningen som jag hämtat material ifrån är Kuriren, som grundades 1861 och är 

därmed Norrbottens äldsta dagstidning. Tidningen var tidigare ett familjeföretag under många 

år och fram till 70-talet drevs den av familjen Isacson. Idag ägs företaget av Norrköpings 

Tidningar, som har ägt Kuriren sedan 2001 (www.kuriren.nu). År 2009 hade Kuriren en 

upplaga på 21 100 (www.ts.se).  

 

2.3. Socialkonstruktionism 

Den här uppsatsen vilar på antagandet att verkligheten, såsom den framställs i till exempel 

medierna, är socialt konstruerad. Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips utgår ifrån 

Vivien Burrs fyra premisser vad gäller socialkonstruktionistiska angreppsätt, när de förklarar 

socialkonstruktionism. Den första premissen de tar upp är ”en kritisk inställning till självklar 

kunskap”, där de skriver följande:  

 

”Vår kunskap om världen kan inte omedelbart betraktas som en objektiv sanning. 

Verkligheten är bara tillgänglig för oss genom våra kategorier – och vår kunskap och 

våra världsbilder är inte spegelbilder av verkligheten ”därute” utan en produkt av våra 

sätt att kategorisera världen.” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:11) 

 

De världsbilder vi får bland annat genom medierna, speglar alltså inte verkligheten, utan är 

snarare en konstruktion av verkligheten. Nästa premiss de tar upp är historisk och kulturell 

specificitet, där de skriver att vår syn på världen och kunskap om världen alltid är ”kulturellt 
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och historiskt präglade” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:11). Vidare skriver de att en 

form av socialt handlande ”bidrar till att konstruera den sociala världen (inklusive kunskap, 

identiteter och sociala relationer) och därmed bevara vissa sociala mönster” (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:11-12). Med andra ord bidrar våra sociala handlingar till att 

konstruera världen och skapar därmed också vissa sociala mönster. Den tredje premissen är 

”samband mellan kunskap och sociala processer”, där de skriver att genom sociala processer 

formas och upprätthålls vårt sätt att uppfatta världen. Vidare skriver de att kunskap skapas i 

social interaktion och att man där ”både bygger upp gemensamma sanningar och kämpar om 

vad som är sant och falskt” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:12). Den fjärde och sista 

premissen de tar upp är ”samband mellan kunskap och social handling”: 

 

”I en bestämd världsbild blir några former av handling naturliga och andra otänkbara. 

Olika sociala världsbilder leder således till olika sociala handlingar, och den sociala 

konstruktionen av kunskap och sanning får därmed konkreta sociala konsekvenser.” 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:12) 

 

En social konstruktion av verkligheten får med andra ord konkreta konsekvenser menar 

Winther Jørgensen & Phillips. 

 

2.4. Journalistik som social konstruktionsarena 

Med utgångsläge i att människan är socialt konstruerad så följer också en syn på medier som 

socialt konstruerande. Studien vilar på antaganden som har att göra med hur 

nyhetsjournalistiken kan betraktas som en arena för social konstruktion. Medieforskaren 

Martin Eide menar att nyhetsjournalistiken är en arena för social konstruktion, där 

journalistiken har skapat vissa dramaturgiska berättelsemönster, det vill säga sätt som visar 

hur man berättar om verkligheten. Han skriver också att detta sätt att konstruera verkligheten 

på är kärnan till journalistikens makt (Eide, 2007). 

 

Medieforskaren Ylva Brune stärker Eides resonemang genom att prata om journalistik som en 

kulturell genre. Hon skriver att när nyhetsmedierna berättar om det viktigaste som hänt de 

senaste tjugofyra timmarna, så infogar nyhetsjournalistiken händelserna i relativt entydiga 

historier och i de fasta format som mediet tillåter. Det faktum att man dessutom väljer ut det 

viktigaste som hänt och berättar om det som en historia är en skapande handling, något som 
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utgår från att händelserna tolkas, värderas och ordnas i ett meningsskapande mönster (Brune, 

2004).  

 

Stuart Allan är professor i journalistik och han pratar också om journalistik som social 

konstruktionsarena genom att han kritiserar tanken om att medierna speglar verkligheten. Han 

tar upp Daniel C. Hallins teori om detta, nämligen att medierna inte alls speglar verkligheten, 

utan att de i själva verket speglar den version av verkligheten som officiella regeringar väljer 

att visa upp för allmänheten (Allan, 2004). Med andra ord, den verklighet som medierna visar 

upp för allmänheten är inte en objektiv verklighet, utan en socialt konstruerad verklighet.  

 

2.5. Genus – en social konstruktion av kön 

Som framgick av mina frågeställningar så är ett område jag intresserat mig för i det här 

arbetet hur genus konstrueras i svenska dagstidningar. I denna uppsats har jag då särskilt 

inriktat mig på hur muslimska kvinnor representeras i jämförelse med muslimska män i 

Luleås dagstidningar. Med genusbegreppet menar jag den sociala konstruktionen av kön. 

Medieforskaren Gunilla Jarlbro skriver att kön och genus är centrala begrepp inom 

genusforskning. Med begreppet kön menas det biologiska könet, medan genus istället handlar 

om det sociala könet, det vill säga ”föreställningen att könskategorierna man respektive 

kvinna är sociala konstruktioner” (Jarlbro, 2006:12). Med andra ord handlar det sociala könet 

om de tillskrivna egenskaper och värderingar som appliceras på respektive kön. Jarlbro 

skriver också om det faktum att kvinnor är väldigt underrepresenterade i medierna och att de 

dessutom framställs på ett annat sätt än männen.  

 

2.6. Sammanfattning 

Min studie är således grundad på ovan nämnda perspektiv där jag utgått från en förförståelse 

om människors och mediers verklighet som sociala konstruktioner snarare än objektiva 

beskrivningar. Förförståelsen grundar sig även i beskrivningar av det sociala könet, det vill 

säga den sociala konstruktionen av kön. Genom analyser av artiklar i NSD och Kuriren har 

avsikten varit att nå kunskap om en sådan specifik konstruktion, nämligen den om muslimer 

och islam. 
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3. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel tar jag upp teorier och tidigare forskning som knyter an till denna studie och 

som jag har funnit användbara i analysen av mitt empiriska material. Den tidigare forskning 

som jag har valt att använda mig av är bland annat boken Mörk magi i vita medier. Det är en 

bok som består av olika studier som en rad medieforskare har genomfört. Boken har därmed 

olika kapitelförfattare. Jag har även valt att använda mig av tabubegreppet i boken Den 

kultiverade människan av Jonas Frykman och Orvar Löfgren, som jag funnit relevant för att 

förstå de bilder/teman jag mött. Jag har även använt mig av boken Purity and danger av Mary 

Douglas, då Den kultiverade människan baseras en hel del på hennes teorier om just tabu. 

Förutom detta förklarar jag även begreppet genus med hjälp av medieforskaren Gunilla 

Jarlbro. Jag går då även in på hur representationen av invandrarkvinnor ser ut enligt 

medieforskarna Ylva Brune och Håkan Hvitfelt. Gemensamt för dessa teorier och tidigare 

forskning är att samtliga forskare syftar på att ingenting sker av en slump, utan att allt handlar 

om sociala konstruktioner och medvetna eller omedvetna val. Samtliga forskare instämmer i 

att representationerna av invandrare inte ger läsarna en bild av verkligheten, utan snarare en 

bild av en verklighet som medierna har konstruerat. En bild som i sig kan ses som 

diskriminerande gentemot just invandrare.  

 

3.1. Orenhet – en kulturens stämpel 

En teori som jag funnit användbar i min studie är Jonas Frykmans och Orvar Löfgrens 

forskning kring tabubegreppet. I boken Den kultiverade människan pratar Frykman och 

Löfgren om människors/kulturers/samhällens behov av att kategorisera och rangordna som ett 

sätt att skapa en känsla av kontroll och ordning. De menar att samhället har ett behov av att 

kategorisera och smutsbelägga vissa grupper (Frykman & Löfgren, 1979). ”Det vi tar avstånd 

från tillskriver vi egenskaper som smutsigt, äckligt och orent”, skriver Frykman (Frykman, 

1979: 138). Tanken om ”smuts” har Frykman och Löfgren hämtat från antropologen Mary 

Douglas, som menar att alla samhällen skapar sina ”andra” eller avvikare som tjänar till att 

upprätthålla känslan av den goda egna kulturen (Douglas, 1996). Det som alltså inte passar in 

i vår värld och som strider mot våra kulturella värderingar, ser vi som smutsigt och orent.  

 

Mary Douglas skriver i boken Purity and Danger att det inte finns någonting som absolut 

smuts, utan att smuts endast existerar i ögat på betraktaren (Douglas, 1966). Enligt Frykman 

kan föreställningar om orenhet också kopplas till personer. Gemensamt för personer som i det 
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äldre Sverige ansågs vara orena, var ”att de i ett eller annat avseende stod utanför samhället, 

genom brott som de hade begått, eller genom sin sociala och etniska tillhörighet” (Frykman, 

1979:138). Vidare skriver han att personer som beter sig på ett annorlunda sätt än det som vi 

har vant oss vid och accepterat, riskerar att få smutsstämpeln på sig. Smutsstämpeln i sig kan 

betraktas som ett metaforiskt begrepp, som inte enbart handlar om att beskriva gruppers 

ohygieniska attribut, utan omfattar även olika nedvärderande och negativa tillskrivningar som 

särskiljer de smutsbelagda grupperna från övriga. Det handlar därmed om en slags kulturell 

smuts.  

 

3.2. Representation 

Ett begrepp jag har funnit användbart i analysen av det empiriska materialet är representation. 

Det vilar på teoretiska antaganden som handlar om hur språk och bild står för annat än sig 

själva. Medieforskaren Jostein Gripsrud (2004) menar att begreppet representation har dubbla 

betydelser. Ursprungligen betydde ordet ”presentera igen”, men under senlatinets påverkan 

fick ordet istället betydelsen ”stå för”, som när en bild får ”stå för” personen som 

porträtterats. Representation betyder alltså framställningar av fiktiva eller verkliga fenomen. 

Texter, bilder och ljud står för något annat än sig själva. Representationer framställer därmed 

alltid något på ett visst sätt. Med andra ord är representation inte någon fullständig, objektiv 

återspegling, utan i själva verket är det en viss sorts konstruktion av det som framställs 

(Gripsrud, 2002). 

 

Stuart Hall är professor i sociologi och han använder sig av begreppet representation när han 

analyserar mediegestaltningen av färgade i brittisk press. Om representationer skriver han att 

det finns två representationssystem och det första representationssystemet beskriver han på 

följande sätt: 

 

”First, there is the ‘system’ by which all sorts of objects, people and events are 

correlated with a set of concepts or mental representations which we carry around in 

our heads. Without them, we could not interpret the world meaningfully at all. In the 

first place, then, meaning depends on the system of concepts and images formed in our 

thought which can stand for or ‘represent’ the world, enabling us to refer to things both 

inside and outside our heads.” (Hall, 2001:17) 
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Hall menar att det första systemet innebär att alla objekt är länkade till begrepp som vi bär 

med oss. Det utgör länken mellan det som är utanför oss och inne i oss. Vidare skriver han om 

språket som det andra representationssystemet: 

 

”Our shared conceptual map must be translated into a common language, so that we can 

correlate our concepts and ideas with certain written words, spoken sounds or visual 

images. The general term we use for words, sounds or images which carry meaning is 

signs. These signs stand for or represent the concepts and the conceptual relations 

between them which we carry around in our heads and together they make up the 

meaning-systems of our culture.” (Hall, 2001:18) 

 

Det som utgör det andra representationssystemet är med andra ord objekt, tecken och språk. 

Här är det fokus på tecken och språk som en slags kulturens bärare menar Hall. För Hall är 

mediernas representationer ett sätt att bevara och upprätthålla en mängd kulturella värderingar 

där människor eller grupper av människor ges stereotypa drag. Detta perspektiv på kulturell 

tillskrivning har jag funnit mycket tillämpbart i min egen analys av representationer av 

muslimer i de två svenska dagstidningarna, vilket kommer att framträda i analysdelen. 

 

Medieforskaren Birgitta Höijer skriver följande om sociala representationer i boken 

Mediernas språk: 

 

”Som fenomen handlar sociala representationer om olika former av gemensamma 

föreställningar eller tankesystem inom ett samhälle eller grupp av människor. De är 

alltid relaterade till sociala, kulturella och/eller symboliska objekt, de är 

representationer av någonting.” (Höijer, 2008:143) 

 

Genom att beskriva ett samhälle eller en grupp av människor på ett visst sätt, formas enligt 

Höijer en social konstruktion där det samhället eller den gruppen till exempel får representera 

en viss kultur. Om medierna till exempel beskriver muslimers verklighet som strängt religiös, 

kvinnoförtryckande och våldsam skulle det således inte vara en beskrivning av deras 

verklighet, utan en social konstruktion av deras verklighet, där exempelvis en kvinna med 

slöja får representera alla muslimska kvinnor i bilden som förtryckt. Representationer av olika 

slag har sin grund i den rådande kulturen, menar Höijer.  
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3.3. Genus och de andra 

Jag har tidigare definierat begreppet genus och tagit upp att medieforskaren Gunilla Jarlbro 

syftar till att kvinnor framställs annorlunda än männen i medierna. Nu tänkte jag därför ta upp 

en del forskning som visar på att även invandrarkvinnor gestaltas på ett annorlunda sätt. Ylva 

Brune är både journalist och doktorand i journalistik, och hon skriver i boken Mörk magi i 

vita medier, att flyktingkvinnor framställs som offer i medierna, ”men inte i första hand för en 

grym svensk byråkrati, utan som offer för en patriarkal, fundamentalistisk kvinnosyn eller för 

männens krig” (Brune, 1998:43). Vidare skriver hon att det är kvinnor som berättar om 

våldtäkterna och tortyren i Bosnien, samt att det är kvinnor som riskerar att bli stenade till 

döds i Iran. Brune menar att det som fokuseras i medierna är kvinnors behov av rehabilitering 

och utbildning. Även Håkan Hvitfelt, som är professor i journalistik, skriver i boken Mörk 

magi i vita medier om invandrarkvinnor i rollen som offer, han skriver nämligen att kvinnor i 

princip alltid framställs som underordnad mannen och i de flesta fall framställs hon dessutom 

som starkt förtryckt (Hvitfelt, 1998). Hur invandrarkvinnor representeras i medierna skiljer 

sig från hur utländska män blir representerade. 

 

3.4. Medier om islam 

Hvitfelt beskriver mediebilden av islam i boken Mörk magi i vita medier. Han skriver bland 

annat om sambandet mellan människors attityder till islam och massmediernas bevakning av 

islam: 

 

”Även om medieforskningen har haft svårt att klargöra sambanden mellan 

medieinnehåll å ena sidan och människors attityder å den andra, säger sunda förnuftet 

att det finns samband. Det är troligt att en negativ bild av islam i medierna påverkar 

människors attityder i negativ riktning.” (Hvitfelt, 1998:73) 

 

Hvitfelt syftar till att mediernas bild av islam bidrar till en främlingsfientlighet mot muslimer. 

Detta resonemang styrks av Brune, som skriver om hur mediebilden av islam är ritualiserad i 

några enstaka stereotyper, varav en sådan stereotyp är kvinnor i huvudduk. Hon menar att 

dessa islamistiska stereotyper ”tycks ha införlivats i verklighetsuppfattningen hos en majoritet 

av den svenska befolkningen” (Brune, 1998:11). Vidare skriver Brune att muslimer och islam 

endast förekommer i nyhetssammanhang som har med våld, terror och förtryck att göra.  
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”Människorna och kulturerna i Iran och Irak gestaltas som ett slags klädnad för sina 

förryckta diktatorer – och en märklig konsekvens av detta är att stigmat fundamentalist 

och terrorist även överförs på de människor som flytt dessa regimer.” (Brune, 1998:11) 

 

Mediernas representationer av muslimer som fundamentalister och terrorister bidrar därmed 

till att många svenskar ser alla muslimer som just fundamentalister och terrorister. Hvitfelt 

styrker Brunes resonemang när han skriver att islam i medierna kopplas till politiskt våld och 

förtryck. Vidare beskriver Hvitfelt mediebevakningen av islam på följande sätt: 

 

”Det påpekas ofta när det är muslimer som begår våldsamheter och brott att de är just 

muslimer; något som medierna inte gör med kristna. En del av påståendena om islam 

eller muslimska grupper är sanna, andra kan diskuteras, en stor del är missvisande, inte 

så få är falska. Men en minsta gemensam nämnare är att det som medierna 

uppmärksammar vanligen är negativt i någon bemärkelse.” (Hvitfelt, 1998:75-76) 

 

Den mediebild av islam som Hvitfelt beskriver, går hand i hand med det som Brune också 

skriver om, nämligen att våra blickar kritiskt riktas ”mot invandrare och flyktingar som 

problematiserade objekt” (Brune, 1998). Frilansjournalisten Oivvio Polite för vidare Brunes 

och Hvitfelts resonemang i boken Mörk magi i vita medier, när han skriver om hur 

journalister tillsammans kan producera en lögn: 

 

”När jag som enskild journalist skriver om en ung invandrarkille som är på väg in i tung 

kriminalitet för att han känner sig utestängd av samhället så berättar jag något som är 

sant, men om många av mina kollegor skriver liknande artiklar och om denna typ av 

artiklar är den enda vi skriver om unga invandrare, så producerar vi tillsammans en 

lögn.” (Polite, 1998:125) 

 

Det Polite menar är att om flera journalister tillsammans bara ger en enda bild av en grupp 

människor, som exempelvis muslimer, så bidrar det till att det blir en grovt förenklad bild av 

miljoner människor och därmed blir det också en lögn som produceras. 

 

3.5. Diskurs och diskursanalys 

Ett begrepp som jag funnit relevant i min analys är diskurs och även diskursanalys. 

Kommunikationsforskarna Peter Berglez och Ulrika Olausson skriver att diskurs å ena sidan 

kan syfta till hur språket används i specifika sammanhang, som exempelvis en mediedebatt 
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eller ett domstolsförhör, och ”de roller, relationer och språkliga resurser som är utmärkande 

för dessa diskurser” (Berglez & Olausson, 2008:133). Men de skriver även att diskurser också 

kan syfta ”på ett sammanhang av föreställningar, särskilda sätt att representera och förstå 

förhållanden i samhället, som t.ex. en rasistisk diskurs” (Berglez & Olausson, 2008:133). 

Fortsättningsvis skriver de följande: 

 

[…] diskurser handlar om sammanhang av yttranden, föreställningar och sociala 

praktiker, av betydelse för maktförhållanden i samhället. Diskurser normaliserar och 

gynnar vissa intressen framför andra. (Berglez och Olausson, 2008:133) 

 

Språkforskaren Norman Fairclough skriver att det finns en mängd redskap att använda sig av 

när man ska göra en diskursanalys av en text. Några av de redskapen följer nedan: 

- Interaktionell kontroll, som då är förhållandet mellan talare samt vem som bestämmer 

dagordningen i ett samtal  

- Etos, hur olika identiteter konstrueras genom språk och kroppsliga drag 

- Metaforer  

- Ordval  

(Fairclough, 1992) 

 

Med metaforer menar Fairclough ett bildspråk där ett begrepp tillfälligt byts ut mot ett annat. 

Ordet stjärna är ett exempel på en metafor som beroende på vilket sammanhang det används i 

får en annan betydelse än just substantivet stjärna. ”Du är en stjärna!” är ett typiskt exempel 

på där begreppet används som en metafor. Här får begreppet en annan betydelse, då man inte 

menar att personen i fråga är en stjärna på himlen, utan en stjärna i form av exempelvis en 

känd person. Fairclough menar också att skribenten medvetet eller omedvetet väljer sina ord, 

därmed kan man också analysera vilka ordval som skribenten använt sig av. Varför står det 

exempelvis ritual istället för synonymen ceremoni i en text? Vilken innebörd har begreppet 

ritual i jämförelse med ceremoni, vilka konsekvenser får just det ordvalet och så vidare.  

 

3.6. Sammanfattning 

Ovan nämnda teorier är de som jag har utgått ifrån när jag har tolkat och analyserat de utvalda 

artiklarna från NSD och Kuriren. Den första teorin jag har valt tar upp den kulturella 

smutsbeläggningen av vissa grupper. Den andra teorin förklarar begreppet representation. Den 

tredje teorin beskriver hur invandrarkvinnor gestaltas till skillnad från utländska män, medan 
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den tredje teorin redogör för hur medier generellt sett skriver om islam. Den sista teorin 

förklarar begreppen diskurs och diskursanalys. Dessa teorier återkommer jag till i kapitel fem 

under avsnittet Teoretisk tolkning, där jag kopplar ihop den tidigare forskningen med mina 

analyser.  
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4. METOD OCH MATERIAL 

I min studie av hur man uttryckligen skriver om muslimer och islam, samt hur muslimer och 

islam representeras inom svensk tidningsjournalistik, var det intressant att titta på hur de 

framställs i två lokala, norrländska tidningar. I det här kapitlet redogör jag för mitt material 

och tillvägagångssätt.  

 

4.1. METODVAL 

Utifrån mina tolkande frågeställningar har jag valt en kvalitativ forskningsmetod. Med en 

kvantitativ undersökning hade jag inte kunnat besvara mina frågeställningar, därför var det en 

självklarhet att jag skulle använda mig av ett kvalitativt tillvägagångssätt.  Forskaren Claes 

Lavin skriver att skribenten/forskaren inom kvalitativa studier måste observera, analysera och 

värdera de resultat som han/hon kommer fram till under studiens gång. Det kvalitativa 

arbetssättet strävar mot tolkning och förståelse istället för förklaring (Lavin, 2008). För att jag 

skulle kunna undersöka hur muslimer och islam framställs i NSD och Kuriren, var jag därför 

tvungen att analysera olika artiklar för att kunna få svar på frågan hur de framställs. 

 

4.1.1. Hermeneutiken 

Som vetenskapsteoretisk ansats utgår jag från ett hermeneutiskt synsätt. Karin Wideberg är 

professor i sociologi och hon beskriver hermeneutiken som en tolkningslära eller som en typ 

av vetenskapsteori. Hon förklarar att hermeneutiken till största del innebär att tolka, förtydliga 

och klargöra och att den används inom området humaniora (Wideberg, 2002). Utifrån 

uppsatsens syfte och hermeneutikens betydelse har denna tolkningslära därför legat till grund 

i min kvalitativa forskningsmetod. Detta då syftet med min uppsats är att få en förståelse för 

hur en grupp av människor, det vill säga muslimer, framställs och vilka konsekvenser det får. 

För att kunna få den förståelsen har jag i min uppsats tolkat ett antal texter utifrån en 

kvalitativ textanalys. 

 

4.1.2. Kvalitativ textanalys 

Som jag nämner ovan har jag tolkat artiklarna utifrån en kvalitativ textanalys. Det som jag 

främst har sökt efter i texterna är medvetna och omedvetna konstruktioner av muslimer och 

islam. För att kunna tolka innehållet i artiklarna och vilka diskurser som råder, har jag i första 

hand använt mig av diskursanalys (Fairclough, 1995). Jag har främst tittat på hur olika 

identiteter konstrueras genom språk (Fairclough, 1992), men jag har även tittat på vem/vilka 
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som får tala i texterna och i vilket sammanhang (Fairclough, 1992). Förutom detta har jag 

analyserat vissa ordval samt tittat på om några metaforer används och i så fall; vilken 

innebörd får det? I min analys har jag även sökt efter diskursiva teman, det vill säga att jag 

har sökt efter likartade teman/berättelser, ordval, stereotyper och så vidare i de olika texterna.   

 

4.1.3. Metodkritik 

Eftersom jag har valt en kvalitativ metod i min studie kan jag inte dra några generella 

slutsatser i mitt resultat. Det faktum att mitt resultat är kontextbundet kan likväl ändå ses som 

tillförlitligt då det stämmer väl överens med tidigare forskning. Den största bristen i min 

studie är att jag inte har haft möjlighet att analysera de bilder som eventuellt tillhört artiklarna, 

detta eftersom jag inte har kunnat få tag på alla pdf-filer. Jag är medveten om att en analys av 

bilderna hade stärkt min uppsats, men eftersom jag inte kunde få tag på alla pdf-filer valde jag 

att inte analysera några bilder överhuvudtaget, detta för att få en enhetlig uppsats och ett 

tillförlitligt resultat. Jag är även medveten om att det kan finnas en brist i att vissa av Kurirens 

texter bara gick att få fram på Presstext, medan de inte gick att hitta i Kurirens eget textarkiv. 

Eftersom chefen på Kuriren sa att deras textarkiv inte alltid är så pålitligt, valde jag dock att 

utgå ifrån de texter som fanns på Presstext, då Presstext kändes som en mer pålitlig källa i det 

här fallet. 

 

4.2. MATERIAL OCH URVALSPROCESS 

Analysen har skett i två steg. Inledningsvis gjorde jag en kartläggning av samtliga artiklar. Ur 

det material jag fick fram valde jag sedan ut ett antal artiklar för kvalitativ diskursanalys. Jag 

började således med en kartläggning. Detta gjorde jag genom att göra ett mediesök. Jag sökte 

på orden muslim* och islam*, där stjärnan efter orden innebär att datorn även söker efter ord 

som avslutas på ett annat sätt, som exempelvis muslimer, muslimsk, islamsk, islamofobi. Jag 

började med att söka efter artiklar i Mediearkivet, där Norrbottens-Kuriren fanns med som en 

av tidningarna man kunde söka i. Jag bestämde mig för att endast söka efter artiklar 

publicerade år 2009, från den första januari till och med den första december, och fick då fram 

totalt16 artiklar som i någon form innehöll orden muslim och islam. En sak som var bra var 

att artiklarna också fanns som pdf-filer. Därefter gjorde jag exakt samma mediesök på sidan 

Presstext och fick då samma resultat som i Mediearkivet, förutom att artiklarna där inte fanns 

som pdf-filer. Olyckligtvis försvann Kuriren helt från Mediearkivet någon vecka senare när 

jag skulle spara ner pdf-filerna, så för att få fram artiklarna i pdf-format var jag tvungen att gå 

till redaktionen på Kuriren och leta fram dem i deras textarkiv. Dessvärre gick det inte att få 
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fram alla artiklarna som pdf där och chefen förklarade för mig att deras textarkiv kunde 

krångla ibland och var alltså inte helt pålitligt. 

 

När jag skulle leta efter artiklar publicerade i NSD upptäckte jag dock att NSD inte fanns med 

varken i Mediearkivet eller på Presstext, vilket innebar att jag inte kunde få fram texterna på 

det sättet. Istället fick jag gå till NSD och leta efter artiklar i deras textarkiv på redaktionen. 

Jag frågade chefen om det gick att leta efter specifika ord i deras textarkiv, vilket det 

lyckligtvis gjorde och därmed var det problemet löst. Jag gjorde samma mediesök som jag 

hade gjort i Kuriren, jag sökte efter orden muslim* och islam* och tog bara artiklar som var 

publicerade mellan den första januari och den första december 2009. Jag fick då fram totalt 46 

artiklar.  

 

4.2.1. Kartläggning av båda tidningarna 

Totalt 62 artiklar där orden islam* och/eller muslim* förekom, publicerades i Luleås två 

dagstidningar under 2009, 46 stycken i NSD och 16 i Kuriren. Av dessa 62 artiklar var 2 

ledare, 14 krönikor, 21 nyhetsartiklar, 15 kulturartiklar i någon form, 1 nöjesartikel, 5 

insändare och 4 övriga texter.  

 

4.2.2. Kvalitativt urval 

Jag har således gått igenom i stort sett allt som funnits publicerat om muslimer och islam 

under en tidsperiod mellan den första januari 2009 till och med den första december 2009. Ur 

kartläggningen har jag sedan valt ut ett antal artiklar för kvalitativ diskursanalys. De texter 

som jag har valt att ta bort är insändare, recensioner, krönikor, ledare samt artiklar där 

muslim* och/eller islam* bara har nämnts i förbifarten, det vill säga texter som inte 

uttryckligen har handlat om vare sig islam och/eller muslimer. Jag har även tagit bort en 

tvåsidig artikel som jag bara kunde få fram den ena sidan på, den andra sidan verkade inte 

finnas med i NSD:s arkiv. Jag har därmed tagit bort 45 artiklar medan jag har analyserat 17 

stycken. De artiklar som jag valt att analysera är av sådant slag att de uttryckligen och explicit 

lyfter fram muslimer och islam. De utvalda artiklarna är även journalistiska, jag har endast 

valt ut nyhetstexter och kulturartiklar och har därmed undvikit mer argumenterande texter.  

 

4.2.3. Sammanfattning 

Jag har således använt mig av en kvalitativ forskningsmetod i min studie där analysen av 

artiklarna har skett i två steg. Det första steget var att göra en kartläggning av samtliga artiklar 
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och det andra steget var att analysera särskilt utvalda texter. Jag använde mig av en kvalitativ 

diskursanalys, där jag även letade efter diskursiva teman, det vill säga att jag sökte efter 

likartade teman/berättelser, ordval, stereotyper och så vidare. Den vetenskapsteoretiska ansats 

jag använt mig av är hermeneutiken och den största bristen i min studie är att jag inte haft 

möjligheten att analysera de bilder som eventuellt tillhört artiklarna.   
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5. ANALYS OCH TEORETISK TOLKNING 

 

I det här kapitlet går jag igenom och tolkar mitt empiriska material. Jag inleder med ett avsnitt 

där jag analyserar särskilt utvalda artiklar från respektive tidning. Dessa artiklar har jag valt ut 

därför att de tydligt visar olika slags representationer av muslimer, samt att de visar på en 

stereotyp bild av religionen och människorna genom sättet de är skrivna på. Därefter kommer 

ett avsnitt där jag går igenom min teoretiska tolkning.  

 

5.1. ANALYS AV ARTIKLAR 

I denna kapiteldel kommer jag redogöra för mina analyserade artiklar. Det gör jag genom 

olika underavsnitt där jag redogör för de teman jag funnit framträdande i mina analyser. 

 

5.1.1. De onda och vi goda 

En uppenbar skillnad mellan ett icke-muslimskt vi och ett muslimskt dem framträder i 

läsningen av de olika artiklarna. Detta tydliga tema genomsyrar flera av texterna och kan bäst 

beskrivas som en distans mellan de omskriva (muslimer) och de skrivande. Muslimer 

presenteras som något som är annorlunda och främmande. Denna distans mellan medierna 

och deras (muslimska) objekt, kan tolkas som en tydlig uppdelning mellan ett vi och ett dem. 

Denna uppdelning framträder också som hierarkisk och värdeladdad. De (muslimerna) 

framställs som onda, problematiska och annorlunda. Vi står däremot som en tyst, outtalad 

kategori, vilket bidrar till att muslimernas olikhet ställs i kontrast mot vi vanliga.  Vidare kan 

konstateras att den vanligaste vi-och-dem-konstruktionen gestaltar dem, det vill säga 

muslimerna, som onda i kontrast till ett gott vi. 

 

Ett exempel på detta finns i artikeln Brobygge blev brandbomb, som fanns med i både NSD 

(2009-09-09, sida 17) och Kuriren (2009-09-08, sida 22). Den handlar om författaren Sherry 

Jones och vilka uppror hennes bok om profeten Mohammeds hustru Aisha ledde till. Redan i 

rubriken, som talar om hur något positivt förvandlas till något negativt när brobygge blir 

brandbomb, skapas en bild av att muslimer är onda galningar. Detta blir ännu tydligare i 

ingressen som lyder så här:  

 

”Hon såg sig själv som en brobyggare mellan två kulturer. Föga anade Sherry Jones 

att hennes bok om profeten Mohammeds hustru Aisha skulle orsaka ett mordförsök 

och en inflammerad debatt om islam”.  
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Här formas en berättelse om gott och ont, där Sherry Jones är den goda och muslimerna de 

onda. Sherry Jones framställs som den goda, intet ont anande författaren som försökte bygga 

en bro mellan två kulturer och på så vis skapa fred, men denna välvilliga handling 

uppskattades inte av de onda muslimerna, som istället försökte mörda hennes förläggare. 

Bilden av muslimer som onda och opålitliga förstärks genom meningar som ”Idag vet hon 

bättre” och ”När Sherry Jones, som nu, åker på internationella författarbesök så garanteras 

hennes säkerhet av livvakter”. Med andra ord, muslimerna är så farliga att Sherry Jones måste 

ha livvakter, vilket hon i dag framställs som medveten om. Detta förstärks ytterligare när 

journalisten ställer frågan ”Var du ändå inte lite naiv?”. I denna fråga finns en antydan om en 

gemensam föreställning, ett bättre vetande, om att muslimer kan förväntas vara farliga. 

Journalisten skriver aldrig uttryckligen att det var en eller flera muslimer som utsatte hennes 

förläggare för brandattentatet, men det underliggande budskapet i texten är att så var fallet.  

 

Även i artikeln En sorgesång för Afghanistan (NSD 2009-11-11, sida 21), som handlar om 

författaren Nadeem Aslam, skriver man om muslimer som onda och gör där en skillnad 

mellan de och vi. I denna artikel framställs dock muslimerna som onda på ett annorlunda sätt 

än i artikeln Brobygge blev brandbomb, då muslimerna här delas in i två olika kategorier; de 

oskyldiga och de onda. Dessutom formas en bild av tragedi enligt min tolkning. Detta görs 

genom ordvalet sorgesång i rubriken, som bidrar till en slags depressiv känsla hos läsaren. 

Det är en sorgesång för Afghanistan, med andra ord, Afghanistan framställs som ett tragiskt 

land där vi nu sjunger ut om sorgen, vi sörjer för Afghanistan och människorna där som blir 

utsatta för hemska saker som sker på grund av religionen islam. Eftersom det är allmänt känt 

att Afghanistan är ett islamskt land, är det troligt att många, inte minst efter 11/9, kopplar ihop 

Afghanistan med sträng islamism. Denna bild av Afghanistan som ett islamistiskt, krigshärjat 

land, ges även i denna artikel. Till exempel så fortsätter känslan av tragik i ingressen:  

 

”Han skriver så det skär i läsaren. Om fjärilsformade landminor som sliter sönder små 

barn, om stympningar som utförs i Allahs namn”.  

 

Här deltar både författaren och journalisten i en konstruktionsprocess där islam kopplas ihop 

med krig och mänskliga övergrepp. Det är meningen att texten ska handla om Nadeem Aslam 

och hans bok, men genom att skriva att händelserna sker i Allahs namn så byter texten 

inriktning och börjar istället handla om den hemska religionen islam och därmed även om de 
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onda muslimerna. Senare i texten har journalisten valt att ta med följande citat av Nadeem 

Aslam: 

  

”När Pakistan skapades 1947 dog en miljon människor i nationens och religionens 

namn. Det är det land jag kommer ifrån, detta var dess födelse”.  

 

Genom detta citat förstärks känslan av islam som en dödlig religion. Nadeem får säga att det 

var i religionens namn dessa människor dog, men i texten finns ingen fakta som bevisar att 

det faktiskt var så. Senare i texten får Nadeem Aslam även säga följande:  

 

”Vi kan inte säga att vi inte förstår vad som händer med afghanerna, för i slutändan är 

de människor precis som vi. Vi kan hitta likheter mellan det som händer dem och 

saker som finns i vårt eget samhälle, om än på en annan nivå”.  

 

Enligt min tolkning bidrar detta citat till att en klyfta mellan de och vi skapas, särskilt genom 

att han säger ”…för i slutändan är de människor precis som vi”. Just den meningen för in 

ytterligare en hierarkisk dimension där de skiljs från vi, nu med anknytning till 

mänsklighetens beskaffenhet. Innebörden i meningen säger nästan motsatsen till dess 

argument, då ”i slutändan” talar om att under resten av tiden är de egentligen inte mänskliga. 

Läser man mellan raderna kan man enligt min tolkning urskilja följande diskriminerande 

budskap: ”Trots deras onda, hemska handlingar så är de faktiskt, tro det eller ej, människor 

precis som vi”.  Detta budskap förstärks ytterligare genom att han därefter säger ”Vi kan hitta 

likheter mellan det som händer dem och saker som finns i vårt eget samhälle, om än på en 

annan nivå”. Med andra ord, trots att de är så olika oss så går det att hitta likheter, fast 

självfallet inte på samma nivå då deras verklighet är så annorlunda jämfört med vår 

verklighet. I hela citatet skiljer han på vi och dem, att de inte är som oss.  

 

Ett annat exempel där jag ser ett tydligt särskiljande mellan vi goda och de onda finns i 

artikeln Landstings-ja till omskärelse (NSD 2009-10-23, sida 14), som handlar om att 

landstinget har beslutat sig för att erbjuda omskärelse i länet. I artikeln får landstingsrådet 

Britt Westerlund uttala sig på följande sätt: 

 

”Men vi kom fram till att det är en humanitär insats. Vi gör det för pojkarnas skull. 

Inom landstinget blir det professionellt utfört”.  
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Genom detta citat förutsätts att det skulle förekomma operationer utanför landstinget om de 

inte erbjöd omskärelse och att dessa operationer i så fall inte skulle ske professionellt. 

Ordvalet humanitär gör att underbetydelsen blir att vi svenskar är medmänskliga, medan de 

inom islam och judendomen inte är det. Att hon därefter dessutom säger ”vi gör det för 

pojkarnas skull”, gör att tre representationer skapas, nämligen hjältarna, offren och de onda. 

Hjältarna blir de som hon benämner som vi, det vill säga vi inom landstinget, eller med en 

djupare tolkning snarare vi svenskar. Offren blir de stackars små pojkarna som utsätts för 

omskärelsen, medan de onda i sin tur exempelvis blir de muslimska männen som utsätter sina 

barn för detta. Här kan man också urskilja nästa tema som behandlar hur muslimer framställs 

som religionens offer. 

 

Förutom de artiklar ovan, där konstruktionen av ett ont dem och ett gott vi framträder 

förhållandevis tydigt, finns ytterligare några artiklar som tydligt pekar ut islam och muslimer 

som en grupp för sig och bidrar därmed till särhållningen, även om dessa vid en första anblick 

inte pekar ut muslimer som de onda. Den första artikeln Extremhögern marscherar igen 

(NSD, 2009-06-02, sida 20), handlar om islam på så vis att skribenten i ett textstycke skriver 

att extremhögern lyfter fram islam som ett hot mot den västerländska kulturen. Den andra 

artikeln En uppmaning till islamofobi (NSD, 2009-06-01, sida 5), tar upp att USA uppmuntrar 

till islamofobi. Den tredje och sista artikeln är Protester mot operan i Stockholm (NSD, 2009-

02-27, sida 45), som handlar om att operan i Stockholm får protester från den svensk-

palestinska organisationen IMS-Sverige, för en av sina teateruppsättningar, då IMS-Sverige 

anser att man får bilden av att Israel ”står mot en hop galna, hotfyllda islamister som under 

folkligt jubel skickar sina barn i döden”. Dessa tre artiklar kan å ena sidan tolkas som lite mer 

positiva då de konstruerar en mer positiv bild av muslimer och islam genom att de tar upp 

problemet med islamofobi snarare än att bidra till islamofobi. Istället för att, som de andra 

analyserade artiklarna gör, gestalta muslimer (och islam) som hotfulla, våldsamma och 

opålitliga, så handlar de här texterna om att andra tycker att muslimer är ett hot. Här 

framträder muslimer som offer för en konstruktionsprocess som genomförs utanför medierna 

istället för inom medierna, detta eftersom det inte är medierna i sig som konstruerar 

muslimerna som ett hot, utan det hotfulla budskapet ligger hos extremhögern, USA och 

operan i Stockholm. Å andra sidan förmedlas och upprepas samma diskursiva berättelse som i 

de övriga texterna, nämligen den om muslimer och islam som underlägsna ett för-givet-taget 

oss. I dessa tre artiklar är det de, det vill säga muslimer, som ses som ett hot medan vi andra 

inte ses som ett hot, därmed bidrar även dessa texter till ett särskiljande mellan vi och dem.  
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5.1.2. Muslimer som religionens offer 

Ytterligare en tydlig konstruktion görs i de texter jag har analyserat. Muslimer tycks nämligen 

främst diskuteras som representanter för sin grupp och inte som individer. Bland annat har jag 

funnit flera texter där muslimer framställs som religionens representanter, berättelser där 

muslimerna kopplas ihop med sin religion på olika sätt.  

 

I avsnittet ovan tog jag upp hur de muslimska små pojkarna framställs som offer i kontrast till 

vi goda svenskar och de onda muslimska männen. I det exemplet finns även en tydlig 

representation av muslimer som religiösa offer. De muslimska små pojkarna som tvingas 

utsättas för en omskärelse utan att själva kunna välja, blir ett tydligt exempel på hur de 

framställs som offer för sin religion.  

 

Även i artikeln Trångt på operation (NSD 2009-08-17, sida 6) framställs muslimerna som 

religionens representanter. Texten handlar nämligen om huruvida landstinget ska tillåta 

omskärelse eller inte. De som får komma till tals i artikeln är Mikael Dahlberg, ansvarig 

kirurg vid Sunderby sjukhus, samt Baby Thein, ordförande i Muslimska föreningen i Luleå. 

Ingressen inleds på följande sätt: ”Ska landstinget erbjuda omskärelse – en religiös ritual 

inom islam och judendomen?”. Det faktum att journalisten väljer ordet ritual istället för 

möjligtvis ceremoni, bidrar enligt min tolkning till att omskärelse i denna text får en negativ 

innebörd. Ordet ritual, hänvisar ofta till religiösa händelser, medan ceremoni kan användas i 

andra sammanhang också. Begreppet ceremoni har därför en mer positiv och mer neutral 

betydelse. Senare i texten använder skribenten sig av metaforen köksgolvsoperationer på 

följande sätt:  

 

”Huvudskälet till att erbjuda omskärelse – avlägsnande av hela eller delar av förhuden 

på penis – är att slippa farofyllda ”köksgolvsoperationer” utförda av personer utan 

yrkeskunskap”.  

 

Genom att använda sig av metaforen köksgolvsoperationer antyds en nivå av sjuk- och 

hälsovård som för tankarna till primitiva samhällen. Dessutom finns det ingenting som säger 

att omskärelse går till på det sättet, att det utförs av personer utan yrkeskunskap, så länge det 

inte erbjuds på Sunderby sjukhus. De personer som är i behov av omskärelse kan exempelvis 

åka till Stockholm, vilket också framkommer i ett citat senare i texten. Det behöver därför inte 

handla om farofyllda köksgolvsoperationer, utan kan lika gärna vara en kostnadsfråga då det 
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blir dyrt att åka hela vägen till Stockholm för att få omskärelsen gjord. Även här är det alltså 

de muslimska, små pojkarna som konstrueras som religionens offer, detta i och med att det är 

de som tvingas genomgå farofyllda köksgolvsoperationer. 

 

Ännu ett tydligt exempel på hur muslimer främst konstrueras som religionens representanter, 

finns i nyhetsartikeln Vi är inga terrorister (NSD 2009-09-26, sida 18). Artikeln handlar om 

att Islamska föreningen håller på att byggas i Luleå. Den enda som får uttala sig i texten är 

Mohammed Amri, språkrör för den Islamska föreningen. I denna artikel utgår journalisten 

från att det finns fördomar om islam och nästan hela texten går ut på att Islamska föreningen, 

och då främst Mohammed Amri, får försvara sig mot dessa fördomar.  

 

I texten använder sig journalisten av begreppet utövare när han pratar om islam. Jag tolkar 

begreppet utövare som ett aktivt begrepp som innebär att man tar till aktiva handlingar, 

medan begreppet troende, som ofta används när man pratar om kristendom, är ett mer 

stillsamt och passivt begrepp som innebär att man tror på något utan att handla. Enligt min 

tolkning blir användandet av begreppet utövare missgynnande i detta fall då det har en negativ 

innebörd. Användandet av begreppet blir negativt eftersom det pekar på att muslimer är redo 

att gå till handling för att försvara sin tro. I och med det begreppet gör man också skillnad på 

muslimer och kristna, nämligen att muslimerna utövar sin tro genom aktiva handlingar, 

medan de kristna bara tror och därmed är passiva i sin tro. Texten avslutas med två långa 

stycken som handlar om att ramadan är över, trots att det inte har något som helst att göra 

med nyheten i övrigt. Denna artikel präglas av det religiösa islam och dess traditioner, snarare 

än av att Islamska föreningen håller på att byggas upp och vad det innebär för Luleå och dess 

invånare.  

 

I flera texter har jag funnit konstruktioner av muslimer som religiösa varelser. Det faktum att 

de konstrueras på det sättet visar ytterligare på att muslimer och islam oftast presenteras som 

något annorlunda, något som även nästa tema behandlar. Det tredje temat är nämligen 

konstruktionen av muslimer som våldsamma. 

 

5.1.3. ”Den våldsamma muslimen” = en man. 

Det tredje temat som jag funnit i artiklarna är sammankopplingen mellan muslimer och våld. 

Detta tema visar på hur skribenterna konstruerar muslimer som våldsamma. Det här temat 

framträder inte bara i det som sägs utan också i det som inte sägs, nämligen att kvinnor i 



27 

 

princip är frånvarande från texterna och när de väl förekommer är det i rollen som offer. 

Artikeln Prygel av flicka upprör pakistanier (Kuriren 2009-04-04, sida 23), är den enda 

texten där en muslimsk kvinna gestaltas. Den är också ett tydligt exempel på hur den 

muslimska mannen framträder som våldsam i kontrast med den muslimska kvinnan, som i sin 

tur framställs som oskyldigt offer. Texten handlar om att en tonårsflicka blir pryglad av 

talibaner i Pakistan, något som också har spelats in, och filmen sprids nu bland allmänheten.  

 

I artikeln finns ett långt textstycke där journalisten bland annat skriver att några män tvingar 

ner en burkaklädd flicka på marken, att en man håller fast hennes fötter och en annan 

händerna, medan en tredje svartskäggig man i turban slår henne med en läderrem på ryggen 

34 gånger, varpå flickan ropar ”för guds skull, sluta!”. Utan att förringa det hemska i 

händelsen som gestaltas så kan konstateras att reportaget faller in i den stereotypa bilden av 

muslimska män som våldsverkare och muslimska kvinnor som offer. Gestaltningen av den 

burkaklädda flickan och den svartskäggiga turbanklädda mannen faller inom ramarna för två 

vanligt förekommande könade stereotyper. Flickan blir den oskyldiga muslimska kvinnan, 

offret, som i och med sin burkaklädsel också visar på att hon är förtryckt. Detta medan den 

tredje mannen i sin tur blir den grymma, våldsamma, muslimska mannen som slår och 

förtrycker muslimska kvinnor. I och med att han beskrivs som svartskäggig och iklädd turban, 

uppfyller han vanliga fördomar om hur en muslimsk man ser ut och är. Flickan får med andra 

ord representera en vanligt förekommande föreställning om muslimska kvinnor i rollen som 

förtryckt, oskyldigt offer, medan mannen passar in i representationen av muslimska män som 

våldsamma, onda och kvinnoförtryckande. Detta förstärks ytterligare när flickan till och med 

ropar ”för guds skull, sluta!”, för här formas en religionstvist. I guds namn, i religionens 

namn, anser den oskyldiga flickan att mannen ska sluta, medan den onda mannen i sin tur slår 

henne i religionens namn. Kvinnornas islamska religion säger alltså att våld är fel, medan 

männens islamska religion säger att våld är rätt och den enda lösningen på konflikter. Lite 

senare i texten framkommer det även uttryckligen att flickan är oskyldig, detta i och med ett 

citat från människorättshaveristen Samar Minallah, som då säger följande:  

 

”Hon kommer från byn Kala Killey i Swat. Hela byn vet att hon är oskyldig”.  

 

Flickan är med andra ord inte bara oskyldig, utan hela byn vet att hon är det också. 

Avslutningsvis har journalisten skrivit ett stycke som bland annat handlar om att extremister 



28 

 

har mördat motståndare och förstört 200 skolor i Swatdalen. Ett stycke som ytterligare stärker 

bilden av muslimer som våldsamma. 

 

Ett annat exempel på sammankopplingen mellan muslimer och våld finns i artikeln 

Terrorplan kan ge livstids fängelse (Kuriren 2009-05-22, sida 25), som handlar om att fyra 

män riskerar långa fängelsestraff då de planerat att spränga en synagoga i New York, samt att 

skjuta ner militärplan. Denna artikel är en typisk utrikesnyhet som i stort sett enbart är 

informerande. Dock finns det en mening i texten där muslimer framställs som våldsamma, 

nämligen följande:  

 

”Alla männen är muslimer, en är född som muslim med afghanska föräldrar och tre har 

konverterat till islam i fängelse”.  

 

Här väljer journalisten att redogöra för männens ursprung och religion. Frågan är om samma 

koppling till religion skulle göras om männen varit kristna. Ett annat exempel där muslimer 

och islam kopplas ihop med våld, finns i artikeln Pakistan: Islam-domstol i nordväst (Kuriren 

2009-05-04, sida 14). Det är en utrikesnyhet som handlar om att en islamisk 

appellationsdomstol har inrättats i regionen Malakand. I artikeln skriver skribenten bland 

annat följande: 

 

”När regeringen gick med på att låta religiösa ivrare tillämpa islamisk lag i Swatdalen, 

som är en del av Malakand och förr var ett populärt turistmål, och andra distrikt var 

det i hopp om att de radikala islamisterna skulle bromsa sitt två år långa uppror i 

området. Men i stället för att, i enlighet med avtalet, lägga ner sina vapen trängde 

talibanerna vidare söderut mot Islamabad och tog över distrikten Nedre Dir och Buner 

- vilket utlöste regeringsstyrkornas motoffensiv”. 

 

I texten framträder inte bara bilden av muslimer som ett krigiskt folk, utan också bilden av 

muslimer som opålitliga. Även artikeln Självmordsdåd i Mogadishu (Kuriren 2009-05-25, 

sida 19) visar på detta. Den handlar om att en självmordsbombare i bil har dödat sju personer, 

där journalisten har valt att ta med att 290 frivilligsoldater från olika länder misstänks för att 

ha anslutit sig till islamistiska rebellstyrkor i Mogadishu, samt att det kommer ”fler rapporter 

om att muslimska grupper i västländerna skickar pengar till de islamistiska rebellerna i 

Somalia”. Genom kopplingen mellan muslimer i väst och rebellerna i Somalia förmedlas en 
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bild av muslimer i väst som stödjande om än passiva våldsverkare. Även här framställs 

muslimer som våldsamma människor som till och med skickar pengar till islamistiska rebeller 

så att de ska kunna fortsätta kriga och bråka.  

 

Ett sista exempel på konstruktionen av muslimer som våldsamma finns i notisen Förödelse 

efter bomb i Thailand (Kuriren 2009-08-26, sida 19). Den handlar om att en kraftig bilbomb 

har detonerat utanför en restaurang i södra Thailand och skadat minst 42 människor. Här 

kopplas muslimerna ihop med våld på följande sätt: 

 

”Händelsen är en av de allvarligaste på flera månader i den oroliga 

provinsen Narathiwat, där muslimska separatister de senaste åren legat 

bakom flera terrordåd”. 

 

Här talar skribenten om att det är muslimska separatister som har legat bakom flera terrordåd 

de senaste åren, vilket också bidrar till den sociala konstruktionen av muslimer som 

våldsamma.  

 

5.1.4. Sammanfattning 

I ovanstående avsnitt analyserar jag alltså mina artiklar. Avsnittet är indelat i tre olika, 

diskursiva teman. Det första temat är De onda och vi goda, där jag visar exempel från texter 

som innehåller tydliga konstruktioner av muslimer som de onda i kontrast med vi goda. Det 

andra temat visar på hur tidningarna konstruerar muslimer som religionens representanter, 

medan det tredje temat tar upp representationen av muslimska män som våldsamma i kontrast 

med muslimska kvinnor som istället gestaltas som offer. Det tredje temat visar även på 

avsaknaden av kvinnor i texterna. 

 

5.2. TEORETISK TOLKNING 

I denna kapiteldel redogör jag för min teoretiska tolkning av de analyserade artiklarna ovan. 

Den teoretiska tolkningen har jag delat in i olika underavsnitt där jag går igenom mina 

teoretiska teman. I tidigare avsnitt var jag empirinära då jag redogjorde för olika teman som 

jag hittat i min analys och presenterade dessa med hjälp av exempel från olika texter. Detta 

avsnitt är teorinära snarare än empirinära. Här diskuterar jag istället olika teman med hjälp av 

den teoretiska litteratur som jag har funnit relevant i min tolkning av materialet. 
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5.2.1. Muslimer som smutsbelagd grupp 

Frykman skriver om samhällets behov av att smutsbelägga vissa grupper och att de personer 

som i det äldre Sverige ansågs orena var de som på något sätt stod utanför samhället, 

exempelvis genom deras sociala och etniska tillhörighet. Han skriver också att de personer 

som beter sig på ett annorlunda sätt än det som vi har vant oss vid och accepterat, riskerar att 

få smutsstämpeln på sig. I det här sammanhanget ska smutsbegreppet ses som en metafor. 

Frykman och Löfgren menar inte att smutsbeläggningen nödvändigtvis handlar om en 

hygienisk orenhet, utan det handlar snarare om en symbolisk orenhet, eller symboliskt smuts. 

De menar att vi människor tillskriver vissa grupper i samhället negativa egenskaper, det vill 

säga att vi smutsbelägger dem. Som framgick i avsnittet om de onda och vi goda, tillskrivs 

muslimer som smutsiga på grund av att de inte är som vi (Frykman & Löfgren, 1979). Ett 

flertal artiklar har exempelvis framställt muslimerna som de onda i kontrast med vi goda 

svenskar. Ett exempel på detta finns i artikeln som handlar om att landstinget har tackat ja till 

omskärelse. Där blir smutsstämpeln tydlig genom att skribenten konstruerar en bild av att 

muslimer inte är medmänskliga. I den artikeln gestaltas även de muslimska, små pojkarna 

som offer, medan de vuxna muslimerna blir de onda som utsätter sina barn för detta hemska. 

Muslimer som grupp får därmed smutsstämpeln på sig på grund av att de konstrueras som 

annorlunda och onda. Eftersom att muslimer konstrueras på ett sätt som gör att de inte passar 

in i vår värld, där deras handlingar och beteende strider mot våra kulturella värderingar, blir 

de således en av dessa smutsbelagda grupper som Frykman skriver om. Smutsstämpeln är inte 

bara tydlig i det som skrivs, utan den är även tydlig i det som inte skrivs. Det faktum att 

tidningarna saknar artiklar som skildrar en muslimsk vardag samt en god och sund muslim, 

visar även det på en smutsbeläggning av muslimer (Frykman, 1979). 

 

5.2.2. Representationer och stereotyper 

Som framgick i mina analyser har jag funnit en hel del representationer och stereotyper i 

artiklarna. Enligt Gripsrud är representation en framställning av fiktiva eller verkliga 

fenomen, där texter, bilder och ljud står för något annat än sig själva. I de artiklar som jag har 

läst och analyserat har jag funnit olika sorters representationer av muslimer och islam 

(Gripsrud, 2004). En sådan representation är konstruktionen av muslimer som våldsamma. 

Som Hall förklarar är mediernas representationer ett sätt att bevara och upprätthålla en mängd 

kulturella värderingar där människor eller grupper av människor ges stereotypa drag (Hall, 

2001).  I detta fall har medierna gett gruppen muslimer våldsamhet som ett sådant stereotypt 

drag. Muslimerna får dock inte bara representera en våldsam grupp av människor, utan de 
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framställs också som religionens representanter. Kopplingen mellan dessa representationer 

och kultur är inte svår att urskilja och som Höijer skriver så är sociala representationer ”alltid 

relaterade till sociala, kulturella och/eller symboliska objekt” (Höijer, 2008:143). Muslimerna 

representeras som religionens representanter genom att de kopplas ihop med bland annat 

ramadan och omskärelse i artiklarna. I de två artiklarna från NSD som handlar om omskärelse 

framställs de muslimska, små pojkarna inte bara som religiösa varelser, utan till och med som 

religiösa offer. De muslimska pojkarna konstrueras som offer utifrån sin religion, medan de 

vuxna muslimerna stereotypiseras som onda på grund av att de utsätter pojkarna för detta. En 

annan representation som jag har funnit i en av artiklarna är representationen av den 

muslimska kvinnan som förtryckt offer. I den artikeln beskrivs kvinnan även som burkaklädd, 

vilket är en typisk representation av muslimska kvinnor, där burkaklädseln stereotypiserar 

kvinnan som förtryckt. I samma artikel figurerar även en vanligt förekommande 

stereotypisering av en muslimsk man, nämligen den om muslimska män som svartskäggiga 

och iklädda turban. Samtliga representationer är således kopplade till sociala och kulturella 

objekt, precis som Höijer skriver. 

 

5.2.3. Muslimer som våldsamma, problematiserade objekt 

Hvitfelt och Brune beskriver mediebilden av islam på samma sätt, nämligen att muslimer och 

islam endast förekommer i nyhetssammanhang som har med våld, terror och förtryck att göra 

(Brune, 1998, Hvitfelt, 1998). Brune menar att mediebilden av islam är ritualiserad i några 

enstaka stereotyper, som till exempel kvinnor i huvudduk (Brune, 1998). Eftersom jag inte har 

haft möjlighet att analysera bildmaterialet till texterna har jag dessvärre inte kunnat undersöka 

just kvinnor i huvudduk, däremot har jag i mina analyser funnit en hel del andra stereotyper, 

vilket också framgick i avsnittet Representationer och stereotyper. En sådan stereotyp är den 

våldsamma muslimen, medan en annan stereotyp är den förtryckta, muslimska kvinnan. I mitt 

analysavsnitt har jag endast en kategori som behandlar just temat Den våldsamma muslimen, 

men läser man alla mina analyser i detta kapitel kan man tydligt se att varje text mer eller 

mindre innehåller våld, terror och/eller förtryck. Till exempel så visar artikeln Brobygge blev 

brandbomb inte bara på ett särskiljande mellan vi och dem, utan den artikeln innehåller även 

våld. Våldet förekommer i och med att skribenten tar upp att muslimerna försökte mörda 

Sherry Jones förläggare. Ett annat tydligt exempel där våld förekommer finns i artikeln som 

handlar om Afghanistan, där Afghanistan bland annat beskrivs som ett krigshärjat land. Alla 

analyserade artiklar innehåller alltså våld mer eller mindre. Detta visar tydligt på det som 
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Hvitfelt och Brune skriver om, nämligen att när medierna rapporterar om muslimer och islam 

så görs detta endast i nyhetssammanhang som har med just våld, terror och förtryck att göra. 

 

5.2.4. Den muslimska kvinnan som offer 

Brune skriver att flyktingkvinnor ofta framställs som offer i medierna och då i första hand 

”som offer för en patriarkal, fundamentalistisk kvinnosyn eller för männens krig” (Brune, 

1998:43). Även Hvitfelt skriver om invandrarkvinnor i rollen som offer. Han menar att 

utländska kvinnor i princip alltid framställs som underordnad mannen och att kvinnorna i de 

flesta fall dessutom framställs som starkt förtryckta (Hvitfelt, 1998). I mina analyser har jag 

bara funnit en text som visar på detta, men å andra sidan är det också den enda artikeln där en 

kvinna förekommer. Det är dessutom ett väldigt tydligt exempel som stämmer väl överens 

med det som Brune och Hvitfelt berättar. Exemplet återfinns i avsnittet Den våldsamma 

muslimen, där jag lyfter fram en text som handlar om att en burkaklädd flicka blir pryglad av 

talibaner. Den burkaklädda flickan framställs i samma offerroll som både Brune och Hvitfelt 

beskriver, nämligen som offer för en fundamentalistisk kvinnosyn (Brune ,1998) och som 

starkt förtryckt (Hvitfelt, 1998). Burkaklädseln stereotypiserar flickan som starkt förtryckt, 

medan det faktum att hon blir agad av muslimska män visar på den fundamentalistiska 

kvinnosynen. Detta är en tydlig konstruktion av en muslimsk kvinna som förtryckt offer. 

Artikeln visar även på exakt samma fenomen som både Brune och Hvitfelt beskriver, 

nämligen att när tidningar skriver om invandrarkvinnor så framställs de nästan alltid som 

förtryckta offer och underordnad mannen.  

 

5.2.5. Diskurs av våld, ondska och olikhet 

Berglez och Olausson skriver att diskurser kan syfta ”på ett sammanhang av föreställningar, 

särskilda sätt att representera och förstå förhållanden i samhället, som t.ex. en rasistisk 

diskurs” (Berglez & Olausson, 2008:133). Genom framställningen av muslimer och islam 

som våldsamma, onda och annorlunda blir den rasistiska/diskriminerande diskursen i detta 

fall tydlig. Särskilt med tanke på att detta är den enda bild som ges av muslimer och islam. 

Precis som Berglez och Olausson skriver så är framställningen av muslimer som onda, 

våldsamma och annorlunda en föreställning, ett särskilt sätt att representera dessa människor 

på (Berglez & Olausson, 2008). I samtliga texter förmedlas en tydlig diskurs av muslimer som 

onda, våldsamma och annorlunda och tillsammans bildar dessa texter en 

rasistisk/diskriminerande diskurs. Denna rasistiska diskurs förstärks således av att det faktiskt 
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inte finns en enda text som skildrar en muslimsk vardag eller en god och sund muslim, utan 

samtliga artiklar ger endast en negativ bild av både muslimer och islam.  

 

5.2.6. Sammanfattning 

I avsnittet ovan tolkar jag således texterna utifrån de teorier jag har utgått ifrån. Först och 

främst redogör jag för på vilket sätt muslimer kan ses som en smutsbelagd grupp. Därefter går 

jag igenom de representationer och stereotyper som jag funnit i artiklarna. Efter det tar jag 

upp huruvida muslimer och islam endast förekommer i nyhetssammanhang som har med våld, 

terror och förtryck att göra, varpå ett avsnitt om gestaltningen av muslimska kvinnor som 

offer följer. Slutligen beskriver jag den diskurs av våld, ondska och olikhet som varit tydlig i 

texterna. 
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6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

I det här kapitlet besvarar jag först mina frågeställningar, därpå diskuterar jag resultatet och 

slutligen ger jag förslag till vidare forskning. 

 

Min huvudfråga är hur muslimer och islam representeras i Luleås två lokaltidningar. Jag har 

även två följdfrågor som tar upp vilka olika slags representationer som ges av muslimer och i 

vilka sammanhang, samt hur kvinnor respektive män framställs. 

 

I min undersökning har jag plockat alla texter från och med den första januari 2009 till och 

med den första december 2009, som på ett eller annat sätt har innehållit orden muslim* 

och/eller islam*. Av dessa 62 texter fann jag 17 artiklar som uttryckligen och explicit 

handlade om islam och muslimer.  

 

Genomgående i nästan alla artiklar är att muslimer och islam representeras som något 

annorlunda, där de inte är som vi. I 14 av 17 artiklar kopplas islam och muslimer ihop med 

våld och/ eller ondska på ett eller annat sätt. En tydlig diskurs av muslimer som onda och 

våldsamma förmedlas bland annat i artikeln Brobygge blev brandbomb. Där ställs muslimers 

ondska i kontrast med författaren Sherry Jones godhet. De representationer som ges av 

muslimer och islam är att de inte är som vi, att de är onda och våldsamma samt att de är 

religionens representanter. Detta görs i olika sammanhang, som framgår i min analys, men 

diskursen av muslimer som onda, annorlunda och våldsamma är alltid densamma. Dock finns 

det två muslimska representationer som avviker från detta onda och våldsamma och det är 

nämligen muslimska kvinnor och muslimska små pojkar, som istället framställs som offer. 

Det finns därmed en skillnad på hur muslimska män framställs och på hur muslimska kvinnor 

framställs. Den representation av muslimska kvinnor som jag funnit är en framställning av 

kvinnan som förtryckt offer. Denna representation finns i artikeln Prygel av flicka upprör 

pakistanier. Även om jag endast funnit en artikel som innefattar en muslimsk kvinna, så 

stämmer denna representation överens med den bild av invandrarkvinnor som Brune och 

Hvitfelt skriver om. De menar att invandrarkvinnor framställs som förtryckta offer i medierna 

(Brune, 1998, Hvitfelt, 1998) en representation som också är väldigt tydlig i artikeln Prygel 

av flicka upprör pakistanier.  
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Om jag inkluderar kartläggningen före mitt kvalitativa urval, så finns det av 62 texter inte en 

enda text som skildrar en muslimsk vardag eller en god och sund muslim. Allt som finns är 

stereotypa bilder och det är där det stora problemet ligger. Det faktum att muslimer endast 

framställs som våldsamma, annorlunda och problematiska, leder mig vidare till nästa 

resonemang, nämligen huruvida denna ensidiga gestaltning bidrar till att en lögn produceras. 

Polite menar att om flera journalister tillsammans bara ger en enda bild av en grupp 

människor, som exempelvis muslimer, så bidrar det till att det blir en grovt förenklad bild av 

miljoner människor och därmed blir det också en lögn som produceras. Ibland återger 

tidningarna bara någon annans berättelse, men om det bara är negativa berättelser som 

skildras så blir det en osann historia precis som Polite beskriver (Polite, 1998). Så även om en 

separat händelse, som till exempel misshandeln av den burkaklädda flickan, visserligen är en 

skildring av en verklig händelse, är problemet att den artikeln tillsammans med alla andra 

artiklar nästan enbart skildrar ett brutalt, religiöst folk, vilket blir agendasättande för den bild 

som ges av islam. Om flera artiklar tillsammans bara ger en och samma bild av exempelvis 

muslimer, så blir det alltså en lögn som produceras.  

 

Av alla texter som jag har läst igenom, varpå jag ingående har analyserat 17 stycken, ser jag 

helt klart ett problem. Både NSD och Kuriren skriver ytterst sällan om muslimer och islam 

och när de väl gör det så gestaltar de bara en bild. Texterna bildar på så vis tillsammans en 

lögn, så som Polite också beskriver. Denna lögn bidrar i sin tur till att vi människor får en 

negativ uppfattning om just muslimer och islam, vilket också ökar främlingsfientligheten i 

samhället. Hvitfelt menar att mediernas bild av islam bidrar till en främlingsfientlighet mot 

muslimer (Hvitfelt, 1998), något som Brune styrker när hon skriver att de islamistiska 

stereotyperna ”tycks ha införlivats i verklighetsuppfattningen hos en majoritet av den svenska 

befolkningen” (Brune, 1998:11). Hon skriver också att den negativa mediebilden av islam gör 

att våra blickar kritiskt riktas ”mot invandrare och flyktingar som problematiserade objekt” 

(Brune, 1998:53).  

 

Under elva månader har NSD och Kuriren tillsammans endast skrivit 62 texter som innefattat 

orden muslim* och/eller islam*, av dessa 62 texter var det endast 17 artiklar som faktiskt 

uttryckligen och explicit handlade om muslimer och/eller islam. Nästan samtliga av dessa 17 

texter framställde dessutom muslimer ur en negativ och diskriminerande synvinkel, där de 

kopplades ihop med våld och ondska. Dessutom framställdes de som annorlunda och som 

religiösa representanter, samt att de åtskildes från oss svenskar genom att ett vi och ett de 
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konstruerades. Inte en enda artikel skildrar en muslimsk vardag eller en god och sund muslim, 

detta trots att islam är den näst största religionen i Sverige. Med andra ord, tidningarna skriver 

ytterst sällan om muslimer och islam och när de väl skriver om islam och muslimer görs det 

oftast i ett diskriminerande sammanhang och/eller på ett diskriminerande sätt. Med tanke på 

detta tycker inte jag att det är särskilt konstigt att främlingsfientligheten mot just muslimer 

och islam är så pass utbredd, både i Sverige och i övriga världen. Om vi ständigt matas med 

en stereotyp och negativ bild av islam, är det enligt mig en självklarhet att det bidrar till att vi 

blir mer och mer främlingsfientliga. Dessutom bidrar det till att vi saknar medvetenheten om 

att mängder av människor med muslimsk bakgrund lever helt andra vardagsliv än de som syns 

i medierna. 

 

Sammanfattningsvis har båda tidningarna gett en diskriminerande bild av muslimer och islam. 

Det har de gjort genom att endast skriva om islam i negativa sammanhang där muslimerna 

framställs som onda, våldsamma, annorlunda och som representanter för sin religion. Läsarna 

får aldrig någon bild av hur en muslimsk vardag ser ut, inte heller får de läsa om en god och 

sund muslim. Genom att endast ge en bild av islam, en bild som dessutom är negativ, bidrar 

båda tidningarna till att en lögn produceras. En lögn som beskriver muslimer som en brutal 

grupp och inte som individer. Därmed anser jag att muslimers verklighet verkligen är 

beslöjad.  

 

6.1. Förslag till vidare forskning 

Då resultatet av denna studie visar på en medial diskriminering av muslimer och islam, vore 

det väldigt intressant med en kvalitativ studie som undersöker hur människor med muslimsk 

bakgrund ser på och upplever de här texterna. En sådan analys skulle ge undersökningen ett 

ansikte och det skulle även innebära att man får en annan vinkel på min studie. En sådan 

undersökning skulle även visa vilka konkreta konsekvenser dessa stereotypa artiklar kan få.  

 

En annan intressant studie vore att göra en liknande undersökning som denna fast 

internationellt, det vill säga hur ser det ut i andra länder? Min hypotes är att 

tidningsjournalistiken är ännu mer diskriminerande i andra länder, särskilt i USA, därmed 

skulle det vara intressant att prova den hypotesen genom att undersöka hur dagstidningar i 

exempelvis USA framställer islam och muslimer.  
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Då min studie endast inriktar sig på tidningsjournalistik vore det spännande med en studie 

som undersöker vilken bild av muslimer och islam som ges av TV-medierna i Sverige. Detta 

vore extra intresseväckande då TV-mediet innehåller en massa bilder, något som min studie 

saknar. Att analysera rörliga bilder tror jag skulle vara väldigt intressant då en sådan kvalitativ 

analys förmodligen skulle innehålla en hel del stereotypa bilder, som exempelvis kvinnor i 

huvudduk. 
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BILAGA 1 

 

Förteckning över analyserade artiklar. 

 

1. Brobygge blev brandbomb (NSD 2009-09-09, sida 17) och (Kuriren 2009-09-08, sida 

22) 

2. En sorgesång för Afghanistan (NSD 2009-11-11, sida 21)  

3. Landstings-ja till omskärelse (NSD 2009-10-23, sida 14) 

4. Extremhögern marscherar igen (NSD 2009-06-02, sida 20) 

5. En uppmaning till islamofobi (NSD,2009-06-01, sida 5) 

6. Protester mot operan i Stockholm (NSD 2009-02-27, sida 45) 

7. Trångt på operation (NSD 2009-08-17, sida 6) 

8. Vi är inga terrorister (NSD 2009-09-26, sida 18) 

9. Prygel av flicka upprör pakistanier (Kuriren 2009-04-04, sida 23) 

10. Terrorplan kan ge livstids fängelse (Kuriren 2009-05-22, sida 25) 

11. Pakistan: Islam-domstol i nordväst (Kuriren 2009-05-04, sida 14) 

12. Självmordsdåd i Mogadishu (Kuriren 2009-05-25, sida 19) 

13. Förödelse efter bomb i Thailand (Kuriren 2009-08-26, sida 19) 

14. Lab 09 – en plattform för samtal (NSD 2009-06-25, sida 30-31) 

15. Armépsykiater i panik dödade 13 (NSD 2009-11-07, sida 14) 

16. Omstridd roman ges ut i Sverige (NSD 2009-04-01, sida 30) 

17. Förlag stoppar Muhammedteckningar (NSD 2009-08-17, sida 17) 
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BILAGA 2 

 

Källa: Norrbottens-

Kuriren 
Avdelning: Kultur Sida: 22() Storlek: M  

 
Illustration:  Datum: 090908 

 

Upphov Marianne Soderberg  

  

  kombinera  

 

 

 

 
 

Brobygge blev brandbomb 

 

Hon såg sig själv som en brobyggare mellan två kulturer. Föga anade 

Sherry Jones att hennes bok om profeten Muhammeds hustru Aisha skulle 

orsaka ett mordförsök och en inflammerad debatt om islam. 

 

I fem år arbetade den amerikanska journalisten Sherry Jones med boken 

Medinas juvel. Hon gjorde intensiv research, letade efter allt 

tillgängligt material om profeten Muhammed och hans tolv fruar, skrev 

och skrev om. 

 

Men trots det omfattande arbetet slog det henne aldrig att boken 

skulle kunna uppfattas som kontroversiell. 

 

- Nästan allt som finns i min bok kan man ju hitta i faktaböcker. Jag 

har tagit 29-30 historieböcker och komprimerat dem till Medinas juvel. 

De idéer jag framför här är inte omskakande, de har redan lagts fram 

av andra, av akademiker och historiker. 

 

Brandattentat 
 

I dag vet hon bättre. Förra året stoppade det amerikanska förlaget 

Random House publiceringen av Medinas juvel, med hänvisning till att 

den kunde verka stötande för muslimer. I september 2008 utsattes 

hennes brittiske förläggare för ett brandattentat i bostaden. När 

Sherry Jones, som nu, åker på internationella författarbesök 

garanteras hennes säkerhet av livvakter. 

 

Var du ändå inte lite naiv? 
 

- Man kan aldrig veta sådant här i förväg. Det mesta av kontroversen 

kring böcker och konstverk har varit politiskt baserad och inte alltid 

utgått från verket. Många av dem som protesterade mot Rushdies 

Satansverserna hade till exempel aldrig läst boken. Även om den är 

rätt provokativ. Mycket mer än min bok, faktiskt. 

 

Den kritik som har riktats mot Sherry Jones handlar delvis om 

historiska faktafel och att hon utrustat sin hjältinna Aisha med en 

http://www.presstext.se.proxy.lnu.se/online/search.php?upph=Marianne+Soderberg
javascript:document.forms[1].style.value=4;%20document.forms[1].submit();
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modern kvinnas attityder. Men boken har också kallats för "orientalisk 

chic-lit" och anklagats för att göra mjukporr av ett av islams 

viktigaste historiska skeenden. 

 

- Det var kanske det mest överraskande. Jag har alltid tyckt att sex i 

litteratur är som bäst när man utforskar människors känslor, inte 

själva akten. När jag skrev om Muhammeds och Aishas relation 

fokuserade jag på hennes känslor, inte på samlaget. 

 

Respektfullt 
 

Det var Aishas styrka och handlingskraft som eggade Sherry Jones 

fantasi. Men Sherry Jones har också velat göra porträttet av Muhammed 

så respektfullt som möjligt. 

 

- När jag gjorde min research insåg jag att Muhammeds idéer var så 

annorlunda jämfört med den negativa bild vi har av honom i USA. Genom 

att dela med mig av min kunskap om islams ursprung och de 

personligheter som grundade islam så hoppades jag kunna skapa en 

större förståelse för religionen. 

 

Sherry Jones är fortfarande besviken över Random Houses beslut att 

inte publicera Medinas juvel. Boken gavs senare ut i USA av det lilla 

förlaget Beaufort Books. Däremot är hon mycket nöjd med att hennes 

förlag i Serbien, som på samma grunder försökte dra tillbaka boken, 

ändrade sig efter massiva protester. 

 

- Det är ett bevis på folkets makt. Om du använder din yttrandefrihet 

så kan det göra skillnad. Att hålla tyst är att hålla med. 

 

Sara Ullberg 
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BILAGA 3 

 

Källa: Norrbottens-

Kuriren 

Avdelning: 

Inrikes 

Sida: 

23() 

Storlek: 

M   
Illustration:  

Datum: 

090404 
 

Upphov Ake Holmen  

  

  kombinera  

 

 

 

 

Prygel av flicka upprör pakistanier 

 

En tonårsflicka pryglas av talibaner i Swatdalen i Pakistan. 

Spöstraffet spelas in och filmen sprids bland allmänheten, 

uppenbarligen i avskräckande syfte. 

 

Talibanbefälhavaren Navid Khan har bekräftat att prygeln ägde rum. 

 

- Det är omänskligt. Om det är deras islam så tyvärr, jag vill inte ha 

den, kommenterar butiksägaren Abdul Kabir. 

 

Mekanikern Nasir Khan anser att myndigheterna måste göra något. 

 

- Varför ingriper de inte mot dem som gjorde det här? 

 

Men ledaren för Pakistans stora islamistparti Jamaat-e-Islami tycker 

att händelsen är obetydlig. 

 

"En bagatell" 
 

- Det är en bagatell. Vi borde prata om drönarattackerna i stället, 

kommenterar Munawar Hassan med syftning på USA:s pilotlösa plan, som 

angriper extremister i nordvästra Pakistan. 

 

I Swatdalen har talibaner och andra nitiska muslimer kontrollen sedan 

ett par månader. Regeringen i Islamabad gick i februari med på att 

låta dem införa sharia för att få slut på striderna i dalen, känd för 

sin vackra natur och tidigare turistmål. 

 

Den 17-åriga flickan som utsattes för misshandel hade anklagats av en 

granne för att ha varit ihop med en man. På den gryniga inspelningen, 

kanske gjord med mobil, tvingar några män ner den burkaklädda flickan 

på marken. En man håller fast hennes fötter och en annan händerna. En 

tredje svartskäggig man i turban slår henne med en läderrem på ryggen 

34 gånger. 

 

- För Guds skull, sluta! ropar flickan. 

 

"Falska bevis" 
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Enligt människorättsaktivisten Samar Minallah som lämnat bandet till 

västmedier straffades hon på grundval av falska bevis, skriver AFP. 

 

- Hon kommer från byn Kala Killey i Swat. Hela byn vet att hon är 

oskyldig. 

 

Kritiker anser att avtalet om Swatdalen bara uppmuntrar talibaner och 

andra muslimska extremister att försöka vidga sitt territorium ännu 

mer. 

 

De flesta av Pakistans 160 miljoner invånare är konservativa men 

måttfulla muslimer. 

 

Många av dem är förskräckta över de hårdföra islamisternas metoder. 

 

Extremisterna har mördat motståndare och förstört 200 skolor i 

Swatdalen. Islamisterna skaffade sig ett fäste där förra året. En 

predikant, kallad mulla Radio för sina eldiga radiotal, blev ett 

brohuvud kring vilket extremister samlades. Flera gånger gick 

pakistansk militär förgäves in för att driva ut dem. 

 


