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Abstract 

Since Islam and Muslims are often portrayed in connection with terrorism, female 

oppression and security in Swedish news media, I decided I wanted to write my 

study on the subject “Islam and Swedish media”. 

 

The aim with this study was to examine whether SVT’s documentary series Jag är 

muslim (I am Muslim in English) portrays Muslims differently from Swedish news 

media, and if so – how? To find out whether there was a difference, I used following 

questions: 

• How are Islam and Muslims portrayed in the documentary series Jag är 

muslim? 

• Does this documentary series give a different picture of Islam and Muslims 

than what previous studies have shown? i.e. how Islam and Muslims have 

been portrayed in Swedish news media according to previous studies. 

• How can the variety and complexity that exists within Islam that is shown 

in Jag är muslim contribute to reducing the stereotypification of Islam and 

Muslims in Swedish media? 

• What could explain that Jag är muslim gives a different picture of Islam and 

Muslims than Swedish news media, if that is the case? 

 

The methods I used were qualitative content analysis and abductive method, and 

the theories used are social constructivism, news logic, news criteria, and the 

human-interest frame. 

 

The conclusion shows that the Muslims participating in Jag är muslim are portrayed 

as any other Swede, but with some exceptions, such as that many Muslim women 

wear a veil. Because of this, they are portrayed in a very different way from how 

they are portrayed in Swedish news media, which is probably caused by the fact 

that they are shown from a human-interest frame perspective in the series, but from 

a news criteria perspective in Swedish news media. The Muslims participating in 

the series do most of the time share opinions, but the fact that Muslims with very 

different opinions exist are also brought up and discussed.  

 

 

Nyckelord: islam, muslimer, media, dokumentär, religion 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

Islam och muslimer är ämnen som då och då dyker upp i svenska medier. Många 

av de gånger de syns i svenska medier uppkommer de i nyhetssammanhang, men 

även ibland i andra typer av program, som till exempel SVT:s dokumentärserie Jag 

är muslim, som visades under hösten 2016. Det jag vill göra i denna uppsats är att 

undersöka om det finns någon skillnad i framställningen av islam och muslimer i 

svenska nyhetsmedier och i dokumentärserien Jag är muslim. Är framställningen 

av islam och muslimer i svenska nyhetsmedier lik den framställning som finns i 

serien? En mer ingående förklaring av syftet samt frågeställningar kommer under 

”Syfte och mål” och ”Frågeställningar” på sida 6.  

 

För att visa på Sveriges och den svenska befolkningens mångfald (SVT Kontakt, 

2017) valde SVT att göra en Tv-serie kallad Jag är muslim, där Anna Lindman 

intervjuade olika muslimer i Sverige, och deras uppfattningar om sin religion samt 

hur de tycker att det går att leva som muslim här i Sverige. Denna dokumentärserie 

ämnar jag använda som huvudmaterial i min uppsats, tillsammans med tidigare 

forskning inom ämnet ”islam och svenska medier”, för att avgöra huruvida det finns 

någon skillnad i framställningen av islam och muslimer i serien kontra svenska 

nyhetsmedier.  

 

Jag anser att mitt ämne är relevant inom detta forskningsområde eftersom jag tror 

att det kan hjälpa till att minska den islamofobi eller rädsla för det man inte vet eller 

kan så mycket om, som tycks råda i Sverige idag. I en studie gjord av Göran Larsson 

(2003) blir det till exempel ganska tydligt att de svenska muslimer som besvarat 

hans enkät ofta känner sig diskriminerade på grund av sin tro. Den mesta 

forskningen som gjorts om islam och muslimer i svenska medier verkar dessutom 

ha fokuserat på nyhetssändningar och nyhetsartiklar snarare än andra typer av 

media (den mesta tidigare forskning inom ämnet som jag hittade behandlade 

nämligen islam och nyhetsmedier, se mer i forskningsgenomgången på sida 7). Det 

kan vara viktigt att höra och läsa om muslimer och islam från flera olika perspektiv 

för att kunna skapa sin egen bild av dem, vilket även gör det viktigt för de svenska 

mediekanalerna att ta fram fler program som visar på den mångfald av människor 

som bor och lever i Sverige. Därför tror jag även att min uppsats kan bidra till 

forskningen inom ämnet ”islam och svenska medier”; jag ämnar undersöka två 

olika sorters media – dokumentärserien Jag är muslim och svenska nyhetsmedier – 

som på grund av sina olikheter som medier också skulle kunna ha olika tankesätt i 

hur man ska framställa islam och muslimer.  
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1.1 Syfte och mål 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka om SVT:s dokumentärserie Jag är 

muslim ger en annorlunda bild av islam och muslimer än vad svenska nyhetsmedier 

gör. Programserien ämnar enligt SVT:s hemsida visa berättelser från svenska 

muslimer om vad de tycker det innebär att vara muslim och att tillhöra en religion 

som många har åsikter om (SVT Play, u.å.), så det jag vill undersöka är helt enkelt 

hur de gjort detta. Är det muslimerna själva som talar i programmen, och därmed 

kan berätta hur de tycker att det är att vara muslim i Sverige, och muslim i 

allmänhet? Visas variation i tankar och synsätt gällande till exempel tro, religionen 

islam och samhälle? Framställs de som subjekt eller som objekt i serien? 

 

För att kunna undersöka detta kommer jag alltså dels utgå från SVT2:s Tv-serie Jag 

är muslim, och dels tidigare forskning inom ämnet. Detta för att kunna avgöra om 

det finns någon skillnad i framställningen av islam och muslimer i Jag är muslim 

och i de svenska nyhetsmedier som islam och/eller muslimer nämns eller medverkar 

i.  

1.2. Frågeställningar 

Mina frågeställningar är: 

• Hur framställs islam och muslimer i dokumentärserien Jag är muslim? 

• Ger denna dokumentärserie en annorlunda bild av islam och muslimer än 

vad tidigare forskning har visat, det vill säga hur islam och muslimer har 

framställts i svenska nyhetsmedier enligt tidigare forskning? 

• Hur kan den variation och komplexitet som finns inom islam och som visas 

i Jag är muslim bidra till att minska stereotypifieringen av islam och 

muslimer i svenska medier? 

• Vilka förklaringar skulle kunna finnas till att Jag är muslim ger en annan 

bild av islam och muslimer än vad svenska nyhetsmedier gör, om så är 

fallet? 

1.3. Avgränsning 

För att kunna skriva denna uppsats har jag behövt göra en del avgränsningar. Jag 

bestämde mig för att välja svenska nyhetsmedier eftersom det hade blivit för 

omfattande att ta med större proportioner än så, till exempel nyhetsmedier i Europa 

eller t.o.m. nyhetsmedier världen över. Jag har även behövt gå steget längre än detta 

och avgränsat mig till svenska nyhetsmedier där muslimer och islam behandlas.  

 

Jag hade inte heller som valmöjlighet att utföra egna intervjuer eller 

enkätundersökningar, vilket gjorde att jag behövde avgränsa mig till redan 

existerande studier inom liknande ämnen för att kunna utföra uppsatsskrivandet. På 

grund av detta kunde jag inte heller säga något om effekterna av hur de svenska 

medierna framställer islam och muslimer, det vill säga hur det tas emot av svenska 

mediekonsumenter. 

 

Jag har också behövt avgränsa mig när det kommer till dokumentärserien Jag är 

muslim, då vissa delar av dem enligt mig inte passade in eller behövdes i just denna 
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uppsats, och vissa delar har jag även behövt utelämna i brist på plats i min uppsats. 

Jag har alltså valt de ämnen jag anser är mest intressanta och relevanta för 

uppsatsen. Med detta menas dock inte att hela programavsnitt tas bort, utan snarare 

delar av själva avsnitten som jag inte anser är relevanta för min frågeställning och 

syfte. Jag har till exempel valt att inte ta med sekvenser där programledare Anna 

Lindman berättar om allmänna fakta om islam, t.ex. hur många muslimer det finns 

i Sverige idag, då det inte har att göra med hur muslimerna framställs i programmen. 

Vad jag istället valt att fokusera på i min analys kommer jag skriva mer om i 

resultatet. 

 

När det kommer till tidigare forskning finns självklart exempel på internationella 

kontexter i till exempel Peter Morey och Amina Yaqins bok Framing Muslims 

(2011). I denna tar man också upp annorlunda bilder av islam och muslimer än de 

som svenska nyhetsmedier tenderar till att visa. Göran Larsson och Marta Axner 

har dock svenska studier som jag valt istället eftersom jag tycker dessa känns mer 

relevanta för min uppsats; båda tar upp hur muslimer framställs i svenska medier, 

och Göran Larsson utgår dessutom ifrån svenska muslimers egna åsikter, vilket 

också är fallet i Jag är muslim. Denna serie har jag valt eftersom det är en serie som 

ämnar visa islam och muslimer ur ett annat perspektiv än ur ett nyhetssammanhang.  

1.4. Forskningsgenomgång 

För att få fram tidigare forskning om mitt ämne gjorde jag en litteraturundersökning 

på ub.uu.se, Uppsala universitets bibliotekstjänst på Internet, där jag sökte på ”islam 

och media”. Här hittade jag Göran Larssons studie. Jag begränsade sedan min 

sökning till texter på svenska och satte ”islam” som ämnesord. Sammanlagt fick jag 

fram 11 träffar, varav fyra är på engelska trots att jag begränsat till texter på 

svenska, och fem av de sju kvarvarande texterna har en avsaknad av ”media” i sitt 

innehåll. Jag valde sedan att avgränsa tidsperioden till 31 december år 2000, fram 

till 31 december år 2017, eftersom jag tänkte att antalet artiklar gällande just islam 

och media förmodligen ökade efter terrordåden i New York år 2001, vilket också 

visade sig vara sant då alla dessa skrevs under den tidsperioden. Marta Axners 

rapport blev jag tipsad om av min handledare, Mia Lövheim. 

 

Ylva Brune, Håkan Hvitfelt och Marina Ghersetti och Anna Levin har alla tidigare 

forskat kring ämnet ”islam och svenska medier”; Hvitfelts studie är dock gjord 

innan attackerna i New York i september 2001. Dessa hittade jag genom Larssons 

och Axners undersökningar, där de hänvisat till dessa. Jag har dock valt att fokusera 

på Larssons och Axners studier eftersom jag anser att dessa är mest relevanta i 

sammanhanget i och med att Larssons tar upp svenska muslimers egna 

uppfattningar och Axners beskriver framställningen av islam och muslimer i 

svenska medier, men jag vill ändå ge en kort beskrivning av de övrigas sådana. 

 

Ylva Brune (2006) skriver bland annat att det finns en skillnad i framställningen av 

islam och muslimer i ledar- eller debattsidor i tidningar jämfört med 

nyhetsrapporteringarna. I ledar- och debattsidor är det vanligare att man lyfter fram 

och problematiserar islamofobin och rasismen i Sverige, medan 

nyhetsrapporteringarna håller sig fast vid de stereotypa bilderna av islam och 

muslimer.  
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Håkan Hvitfelt (1998) har gjort en studie som visar hur pass vanligt det under mitten 

av 90-talet var att islam i nyhetssammanhang (Aktuellt i Tv1, Rapport i Tv2 och 

Nyheterna i Tv4) kopplades samman med våld på något sätt. 44,7 procent av 

gångerna islam presenterades i någon av dessa var det i våldssammanhang, 27 

procent av gångerna i samband med konkret våld, 6,5 procent i samband med 

kroppsstraff eller dödshot, och 14,3 procent av gångerna fanns ingen 

våldsanknytning alls. Denna undersökning är dock gjord på 90-talet, och man kan 

därför inte påstå att samma undersökning idag hade sett likadan ut. 

 

Marina Ghersetti och Anna Levins (2002) studie visar på att de vanligaste ämnena 

som förekom i deras undersökning av medierapportering om islam och muslimer 

efter terrorattacken i New York var krigförande islamistiska grupper, rasism mot 

muslimer, och religionens betydelse. 

1.4.1. Muslimer i Sverige ett år efter 11 september 2001: Diskriminering, 

mediebilder och alternativa informationskanaler 

Göran Larssons Muslimer i Sverige ett år efter 11 september 2001: Diskriminering, 

mediebilder och alternativa informationskanaler är baserad på en kvantitativ 

undersökning som han gjort för att ta reda på hur just svenska muslimer upplevde 

att de blev bemötta och behandlade ett år efter terrorattacken i USA den 11 

september 2001 (Larsson, 2003).  

 

Larsson delade ut en enkät som främst gällde praktiserande muslimer som därmed 

var medlemmar i någon moské eller muslimsk förening, och dessa var främst 

bosatta i Göteborg, men några enkäter delades även ut i Stockholm (Larsson, 2003: 

7). I denna undersökning fick muslimerna själva besvara hur de kände att de 

drabbats av händelsen den första september 2001, istället för att man – som i de 

flesta andra europeiska undersökningar som gjordes i samtid – utgick från mediers 

rapporteringar om hur muslimer drabbats efter detta datum (Larsson, 2003: 8).   

 

Det var 176 stycken svenska muslimer som svarade på denna enkät (Larsson, 2003: 

9), 67 kvinnor och 109 män (Larsson, 2003: 12) i åldrarna 15 och uppåt (Larsson, 

2003: 21); det går alltså inte att avgöra hur svenska muslimer i allmänhet påverkats 

av terrordådet, men det var inte heller syftet med undersökningen. Snarare ville 

Larsson få reda på hur man som muslim i Sverige kunde känna sig drabbad efter 11 

september 2001; något adekvat resultat som gäller för de flesta muslimer i Sverige 

var han inte ute efter (Larsson, 2003: 9), vilket också visas på med tanke på att de 

enkäter han skickade ut endast skickades till religiöst praktiserande muslimer i 

Göteborg och några få i Stockholm, och kan därför inte stå för alla muslimer i 

Sverige (Larsson, 2003: 12).  

 

I frågan ”Upplever du att medias (radio, teve och tidningar) rapportering om frågor 

och händelser som rör islam och muslimer har förändrats efter 11 september?” 

svarade 90% av de frågade att den har blivit mycket mer negativ eller något mer 

negativ (Larsson, 2003: 24). Anledningen till detta framkommer inte ur svaren, men 

det visar i alla fall på en hög nivå av missnöjdhet från de svenska muslimernas håll.  
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1.4.2. Representationer, stereotyper och nyhetsvärdering: Rapport från 

medieanalys om representationer av muslimer i svenska nyheter 

Marta Axner har gjort en liknande undersökning som Göran Larsson. Denna heter 

Representationer, stereotyper och nyhetsvärdering: Rapport från medieanalys om 

representationer av muslimer i svenska nyheter. Undersökningen utfördes vintern 

2014–2015 och kan kanske därmed anses mer aktuell än Larssons bok som utkom 

redan år 2003.  

 

Axners rapport är skriven på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen (DO) 

(Axner, 2015: 15) och fokuserar mer på hur medier har representerat muslimer 

snarare än att muslimer själva fått göra det. Rapporten är uppdelad i dels en 

innehållsanalys av svenska medier (radio, Tv och tidningar) under hösten 2014, och 

dels intervjuer med några redaktörer som jobbar på en del av de medier som blivit 

studerade i undersökningen (ibid.).  

 

I denna rapport beskriver Axner den trend att framställa muslimer på det stereotypa 

och generaliserande sätt, som pågår inom svenska medier. Hon beskriver ett vi – 

dem-tänk som gör att de, muslimerna, i mycket förknippas med våld, terror och hot, 

till skillnad från oss i Sverige (ibid.).  

 

Det Axner kom fram till i sin rapport var bland annat att en stor del, cirka en 

fjärdedel, av de artiklar som studerades under benämnd tid, är nyhetsartiklar som är 

publicerade i nyhetssektionen, använder islam och/eller muslimer som 

huvudmarkörer snarare än att beskriva den religiösa utövningen, och nämner sällan 

individer. Många utav dessa nyhetsartiklar berör ämnen som säkerhet, terrorism och 

militära insatser (Axner, 2015: 48). Det finns dock undantag – till exempel att 

artiklar ibland skrivs på ett sätt som ämnar beskriva ”starka, muslimska kvinnor” – 

men även detta görs ofta på ett sätt som blir en kontrast mot vad vi hade väntat oss, 

vilket gör att de fördomar vi har om muslimska kvinnor som undertryckta görs ännu 

tydligare (Axner, 2015: 57). 

1.4.3. Sammanfattning 

Många av de forskare som tidigare studerat ämnet har främst fokuserat på 

nyhetsmedier och kommit fram till att teman inom direkt eller indirekt våld, såsom 

krig eller krigförande islamistiska grupper, terrorism, kroppsstraff eller dödshot, 

och säkerhet, är de som oftast förekommer som sammankopplade med islam 

och/eller muslimer i svenska medier. Något fokus på Tv-dokumentärer såsom Jag 

är muslim har jag dock inte hittat i någon tidigare studie. 

1.5. Material 

Jag har valt att använda mig av SVT2:s dokumentärserie Jag är muslim som 

primärmaterial i min uppsats. Serien beskrivs på SVT:s hemsida (SVT, u.å.) som 

en serie där olika muslimer med olika bakgrunder och liv delar med sig om hur det 

är att leva som muslim i Sverige; hur det ser ut utanför nyhetsflöden och debatter. 

Serien visades varje onsdag i sex veckor kl. 20.00 på SVT2 (även tillgänglig på 

SVT Play), mellan 26 oktober och 30 november hösten 2016. Varje avsnitt varade 

i cirka 30 minuter vardera, och hade Anna Lindman som programledare. I serien 
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får man följa olika muslimer i Sverige som berättar vad de har för åsikter och 

värderingar, men också allmänna berättelser om deras liv, till exempel hur de 

bestämde sig för att bli praktiserande muslimer, eller tvärtom valde att ta av sig 

slöjan och de heltäckande kläderna och därmed även blev tvungna att bryta 

kontakten med delar av familjen. Man följer i varje avsnitt ett eller flera teman som 

muslimerna intervjuas angående. Jag kommer gå in på mer detaljer kring serien i 

min resultatdel.  
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Kapitel 2 Teori 

2. Presentation av teorikapitlet 

För att kunna analysera hur islam och muslimer framställs i svenska nyhetsmedier 

och i Jag är muslim, som enligt SVT:s presentation av serien ämnar visa svenska 

muslimers liv, åsikter och berättelser (SVT Play, u.å.), behövs en definition av islam 

och muslimer, en specifikation av svenska medier, en teori kring hur muslimer och 

islam representeras i svenska medier och varför, och olika sätt som islam framställs 

på i medier. 

2.1. Definition av religion 

Den religionsdefinition jag kommer att ha som bakgrundstanke när jag skriver 

denna uppsats – mer specifikt när jag behandlar teorier och tidigare forskning där 

islam eller muslimer tas upp – är den av Susanne Olsson och Simon Sorgenfrei 

(2015: 5), som beskriver religion som en mänsklig kultur, som alltså därmed tolkas 

olika beroende på individ. Det är människan som utövar samt skapar religionen, 

och kan ses på olika sätt beroende på kulturell härkomst, kön, ålder, klass, osv. En 

religion ser alltså inte likadan ut för alla individer; man använder religionen på sitt 

eget sätt och måste inte identifiera sig med alla de beskrivningar av religion som 

snart kommer att påvisas. Religion, enligt dem, är dels att tro på antingen en eller 

flera gudar, och innefattar ofta heliga böcker och riter som ofta finns och utförs i 

heliga byggnader – men utöver det kan religion också vara den mänskliga naturen, 

då det är vi som människor som tror, som skriver, som läser och tolkar, de som utför 

ritualer, besöker heliga byggnader och helt enkelt i allmänhet gör religion. Islam är 

alltså allt detta som Olsson och Sorgenfrei räknar in i sin religionsdefinition, och 

muslimerna är de som på ett eller annat sätt använder sig av religionen. 

 

Dock tänker jag när jag observerar dokumentärserien Jag är muslim att utgå ifrån 

hur de muslimer som presenteras i programmen själva identifierar sig och beskriver 

sig som muslimer; att definiera och kategorisera de muslimer som intervjuas i 

programmen kommer därför att undvikas, då det relevanta här är hur muslimerna 

själva uppfattar sig själva, sin religion och muslimskt levnadssätt, snarare än andras 

uppfattningar om dessa.  

2.2. Specifikation av svenska medier 

Det finns många olika sorters medier och medieplattformar i Sverige, men den enda 

jag själv kommer att använda mig utav är en svensk Tv-dokumentärserie, Jag är 

muslim. Serien visades i SVT2, som är en public service-kanal. SVT har som 

uppdrag att uppmärksamma folk från hela Sverige genom deras program, och SVT2 

har som speciellt ansvar att visa faktaprogram som visar på den mångfald som finns 

i Sverige och i vår befolkning (SVT Kontakt, 2017). Uppsatsen kommer dock även 
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behandla innehåll från andra svenska medier, då främst Tv-nyhetsprogram med 

relevans för min studie, tidningsartiklar och radioprogram. Dessa övriga medier i 

min studie kommer komma från de undersökningar jag ämnar använda mig av för 

att besvara min frågeställning, och är inget jag själv kommer att undersöka närmare.  

2.3. Socialkonstruktivism 

Peter L. Berger och Thomas Luckmann beskriver i sin bok The social construction 

of reality, eller Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar sin sociala 

verklighet som den heter på svenska, deras teori om socialkonstruktivism (Furseth 

& Repstad, 2005: 81). Denna teori kommer att vara min vetenskapsteoretiska 

utgångspunkt i min uppsats.  

 

Teorin går ut på att den mänskliga verkligheten i själva verket är en social 

konstruktion. Samhället är en produkt av människan, eftersom människan ständigt 

skapar och är i aktivitet, vilket Berger och Luckmann kallar externalisering. 

Följaktligen blir samhället också en objektiv verklighet, med tanke på att allt som 

en gång skapats av en människa får egen karaktär när det väl skapats, och slutar inte 

existera för att människan gör det. Detta kallas objektivering. Människan 

produceras dock också av samhället, inte bara tvärtom, för det som människan 

skapat och som sedan blivit oberoende av människan, har en klar påverkan på 

människan. Det har här fått namnet internalisering. Detta blir alltså som en 

evighetscirkel, en ständigt pågående process (Furseth & Repstad, 2005: 81). För att 

göra denna teori applicerbar i min uppsats går jag vidare till en teori om 

representation och medier.  

2.4. Representation av islam och muslimer i svenska medier 

Jag tänker mig enligt beskrivningen av socialkonstruktivismen ovan att människan 

skapar, och kan då skapa medier som handlar om muslimer och islam. Beroende på 

hur man inom medierna väljer att representera muslimer och islam, kan människan 

få en uppfattning om och blir påverkade av den framställning som man inom 

medierna använde sig av i sitt Tv-program, sin tidningsartikel, sitt radioprogram, 

eller liknande. Detta visar även på att det är viktigt att man från början tar ansvar 

för det som sägs i medierna, då det snabbt kan objektiveras och senare 

internaliseras, och därmed kan en evighetscirkel ha satt igång.  

 

Innan jag går in på hur islam och muslimer representeras i svenska medier vill jag 

dock först och främst dels definiera vad representation är, och dels gå in på hur 

nyhetsmedier ofta arbetar för att få ut och skriva sina nyheter.  

2.4.1. Representation i medier 

Paul Hodkinson skriver i sin bok Media, culture and society: an introduction (2013) 

bland annat om stereotypa representationer av etniska minoriteter. I Sverige är 

muslimerna en minoritetsgrupp. Hodkinsons bok inte är skriven ur något särskilt 

lands perspektiv utan mer allmänt, men jag tänker att hans teori är applicerbar även 

för mig i min uppsats.  
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Hodkinson (2013) skriver att mediekanaler på båda sidor av Atlanten har en tendens 

till att representera etniska minoriteter på ett bristfälligt sätt, både genom 

underrepresentation – det vill säga att dessa minoriteter får mindre uppmärksamhet 

i media i proportion till hur många de är i samhället jämfört med 

majoritetsgrupperna (Hodkinson, 2013: 200) – och genom stereotypiska 

representationer (Hodkinson, 2013: 201).  

 

De stereotypiska representationerna påvisas genom att man tenderar, speciellt i 

textmedia, att ge stereotypa bilder av dessa minoriteter; alltså visar man inte att det 

finns flera sidor av samma mynt, utan utgår från att alla som tillhör en minoritet är 

likadana och tänker och beter sig på samma sätt. Det har visats att tillräckligt 

upprepande av dessa generaliseringar och stereotypa synsätt på minoritetsgrupper 

kan göra sig skyldigt till att dra alla inblandade över en kam. I boken ger de ger ett 

exempel på att generalisera homosexuella män och endast framställa dessa som 

feminina och teatrala i medier, som kan leda till att mediekonsumenterna till slut 

tror att alla homosexuella män har de egenskaperna, trots att så verkligen inte är 

fallet (Hodkinson, 2013: 201). Detta går enligt mig även att applicera på min 

uppsats; när media upprepade gånger förknippar muslimer med till exempel 

terrorism eller kvinnoförtryck, kan det leda till att folk börjar tro att alla muslimer 

är terrorister och kvinnoförtryckare, vilket inte heller här är ens i närheten av 

verkligheten.  

 

Hodkinson nämner också specifikt muslimer i sin text om stereotypiska 

representationer av etiska minoriteter i media. Han beskriver hur muslimer efter 11 

september 2001 och det enorma terrordåd som då inträffade i New York har fått 

stereotypa egenskaper sammankopplade med dem, såsom religiös extremism och 

terrorism. Folk i många icke-muslimska länder har sedan dess denna bild av dem. I 

allmänhet är rapporteringen om bland annat Mellanöstern väldigt knapp, och när 

man väl rapporterar om Mellanöstern är det i stort sett bara negativa inslag, som till 

exempel kan handla om konflikter, korruption eller extremism (Hodkinson, 2013: 

203); de positiva rapporterna är väldigt fåtaliga.  

2.4.2. Definition av representation 

I Marta Axners (2015: 24) rapport pekar hon på att begreppet ”representation” 

betyder att en person som på något sätt uttalar sig eller på annat sätt framställs i 

media därmed ofta anses representera hela den grupp denne härstammar ifrån eller 

identifierar sig med. En muslimsk terrorist som visas på något av Tv:s 

nyhetsprogram får därmed ofta representera hela den muslimska befolkningen 

(Axner, 2015: 25). I många liknande fall kan detta alltså bli problematiskt då en 

enda person får stå för alla som tillhör samma grupp. Problemet med representation 

är alltså att mindre grupper, såsom muslimer i Sverige, ofta får väldigt lite 

uppmärksamhet – om ens någon – i media, och när de väl uppmärksammas är det 

inte säkert att de representeras på ett rättvist och nyanserat sätt (ibid.).  

 

Axner uppmärksammar alltså att den representation av muslimer som allt som oftast 

framkommer i västerländska medier är en stereotyp bild; sällan framställs de på 

olika sätt som olika individer, utan istället ses de som en grupp där alla har samma 

värderingar och åsikter. Dessa bilder förstärks dessutom genom att variationen och 

andra bilder av dem nästintill aldrig visas, utan istället är det samma negativa och 
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enformiga återupprepning. Vanliga stereotyper som Axner tar upp är kopplingar till 

våld, terrorism, lättkränkthet, kvinnoförtryck och en ovillighet att leva modernt. 

Dessa egenskaper ses och beskrivs också ofta som motsatser till vårt svenska, 

moderna samhälle; något som ”de där andra” håller på med, men inte vi (Axner, 

2015: 25–26). 

2.4.3. Nyhetslogik, nyhetskriterier och human-interest framing 

Tine Ustad Figenschou, Kjersti Thorbjørnsrud och Anna Grøndahl Larsen (2015: 

130) skriver om ”nyhetslogik”, det vill säga tron på värdet eller relevansen av 

nyheterna. Idag förutsätter vi att allt som sägs i nyhetsmedier är både sant och för 

oss viktig information. Men journalisterna som jobbar för nyhetsmedierna har rätten 

att tolka allt som pågår världen över, och dessutom att senare skriva eller prata om 

det med egna ord (ibid.). Dessa nyhetsjournalister har också en press på sig att få ut 

nyheterna snabbare än konkurrenterna, och ”tävlar” med andra journalister för att 

hinna först. Nyheter i textformat ska utöver det vara korta och koncisa, inte ta upp 

alltför breda ämnen, och beskrivas på ett sätt som gör att så många som möjligt kan 

läsa och förstå, och därför krävs det även att nyheten är relativt entydig (Ustad 

Figenschou et. al, 2015: 131). Nyhetslogiken påskyndar medialiseringsprocessen, 

vilket kan betyda att den färgas av journalisten, och det faktum att det har blivit som 

en ”tävling” journalisterna emellan att få ut sina nyheter först, kan leda till att man 

”tappar bort” en del viktig information i sin hets att få fram en artikel eller ett 

reportage. Förutsätter vi i dagens samhälle att allt som sägs på Tv- eller 

radionyheterna eller som står i dagstidningarna är sant, så förutsätter vi också att en 

viss grupp framställs på ett visst sätt för att det är så de är.  

 

Marta Axner (2015: 24) skriver i sin DO-rapport om nyhetskriterier, som kan 

kopplas till de korta och koncisa nyhetstexter som man enligt nyhetslogiken nämnd 

ovan ska använda. Hon utgår här ifrån en undersökning gjord av Håkan Hvitfelt 

(1985: 215–216). Kriterierna är ett sätt man kan använda sig av för att inom 

nyhetsmedier fånga konsumenternas intressen. De kriterier som gör att en nyhet 

mest troligt hamnar på förstasidan av en tidning är tio stycken och ska innehålla 

följande: 

  
 ”… 1. politik, ekonomi samt brott och olyckor och 

 2. om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd till 

 3. händelser och förhållanden som 

 4. är sensationella och överraskande, 

 5. handlar om enskilda elitpersoner och 
 6. beskrivs tillräckligt enkelt men 

 7. är viktiga och relevanta, 

 8. utspelas under en kort tid men som en del av ett tema 

 9. samt har negativa inslag 

 10. och har elitpersoner som källor.” (Axner, 2015: 24) 

 

Dessa faktorer utgör alltså nyhetsvärdet i en nyhet (Axner, 2015: 23), och man kan 

utifrån dessa ganska snabbt förstå att de nyheter som oftast hamnar på framsidan av 

en tidning är ganska lika varandra. Att åtminstone några av dessa egenskaper finns 

med i en nyhet gör alltså att de blir som mest intressanta för journalisterna (ibid.), 

vilket kan leda till att man inte lägger lika mycket vikt på andra artiklar – som till 
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exempel nyheter som inte är sensationella och överraskande, och inte har negativa 

inslag – och gör att de hamnar i skymundan. 

 

Ustad Figenschou et. al tar också upp begreppet ”human-interest frame”, som är en 

berättandestruktur som journalister och ibland politiker använder sig av för att på 

ett annat sätt än att använda sig av nyhetskriterierna göra nyheter eller viktiga frågor 

mer intressanta för läsarna eller lyssnarna. Vad som kännetecknar en human-

interest frame-nyhet är bland annat att man genom den försöker fånga 

konsumenternas intresse genom att göra genom att göra nyheten personlig, 

känslomässig eller dramatisk, eller tala eller skriva om den som om det vore en 

berättelse med en inledning, en huvuddel och en avslutning. I efterhand kan denna 

berättandestruktur göra att mediekonsumenterna tycker att det blir tråkigt att läsa 

den abstrakta delen av nyheten som kanske i själva verket är den som beskriver vad 

som faktiskt hände (Ustad Figenschou et. al, 2015: 131–132). Faktorer som till 

exempel sensationella eller överraskande händelser eller negativa inslag har alltså 

inte så stor vikt här. Muslimer och islam skulle därför kunna ha en större chans att 

komma fram i en nyhet med human interest-frame som berättandestruktur. Däremot 

finns fortfarande risk för stereotypifiering av islam och muslimer i en human-

interest frame-nyhet, då man precis som i en artikel som utgår ifrån 

nyhetskriterierna lägger stor vikt på att få läsarna intresserade av vad som står i 

artikeln vilket kan betyda att journalisten måste överdriva i sitt skrivande.  

 

Peter Morey och Amina Yaqin (2011) visar, såväl som Jag är muslim, i sin bok 

Framing Muslims: Stereotyping and Representation After 9/11 upp en annan bild 

av islam och muslimer, än den som normalt sett visas i svenska nyhetsmedier. De 

ämnar förmedla muslimernas egna röster istället för att stereotypifiera dem och 

försöka få fram en allmän bild av alla muslimer. Denna bok är ett bra exempel av 

human-interest frame, dock i ett icke-nyhetssammanhang, då de gör den till en 

personlig berättelse med mycket känslor.  

2.5. Arbetsmodell 

Av den tidigare forskning jag har gått igenom har jag fått fram ett antal olika teman 

som stereotypifierar muslimer och islam i svenska medier. Alla dessa är direkt eller 

indirekt kopplade till någon slags våld, såsom krig eller krigförande islamistiska 

grupper, terrorism, säkerhet, religiös extremism, kroppsstraff eller dödshot. I min 

analys kommer jag att utgå ifrån intervjuerna med muslimerna i Jag är muslim samt 

vad experterna har att säga, och undersöka hur muslimerna skildras i serien och 

höra vad de har att säga om sina liv som svenska muslimer, eftersom jag anser att 

den faktorn också påverkar deras framställning och vilken uppfattning man får av 

dem. Detta kommer jag sedan jämföra med den tidigare forskningen som jag tog 

upp i forskningsgenomgången, och göra analysen utefter ovanstående teorier.  

 

Dessa kommer att bli mina analysfrågor: 

• På vilket sätt framställs muslimerna i Jag är muslim? Är framställningen av 

dem mycket annorlunda från svenska nyhetsmediers framställning av dem 

eller är den ganska lik?  
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• Framställs muslimerna i Jag är muslim i något av de stereotypa 

sammanhang som Axner tar upp, till exempel i någon form av 

våldshandling? 

• Får muslimerna i dokumentärserien Jag är muslim chans att ta plats och 

berätta för tittarna vad islam är för dem och vad det innebär för dem att vara 

muslim? Eller tar programledaren och experterna som medverkar i 

programmen över? 

• Hur ser variationen ut i tycke och tankesätt hos muslimerna? Tycker de 

flesta samma eller har de olika åsikter? 

• Använder man sig av nyhetskriterierna eller human-interest frame i serien? 
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Kapitel 3 Metod 

3. Metod 

I detta kapitel kommer jag presentera mitt metodval, de kriterier för validitet jag 

kommer fokusera på, min förförståelse i ämnet, hur jag har tänkt kring etiska 

aspekter, och hur jag analyserat mitt material. 

3.1. Metodval 

För att kunna besvara min frågeställning kommer jag att genomföra en kvalitativ 

innehållsanalys (Hodkinson, 2013: 74). Först och främst kommer jag att titta på 

innehållet i dokumentärserien Jag är muslim. Från detta material kommer jag att 

söka upp teman som jag sedan kommer kategorisera för att kunna svara på mina 

analysfrågor.  

 

Jag kommer också använda mig utav abduktiv metod, vilket innebär att man 

utnyttjar den tidigare forskning – alltså Larssons och Axners studier i detta fall – 

som finns inom ämnet och sedan använder de tendenser man hittat hos dessa för att 

pröva ifall att dessa tendenser skulle kunna begripliggöra ens egna observationer 

(Alvesson & Sköldberg, 1994: 44). Den abduktiva metoden hjälper mig alltså att 

använda den tidigare forskningen som finns inom mitt ämne, i relation till mitt egna 

material. 

3.2. Validitet 

Validiteten är viktig för att läsarna av min uppsats ska kunna avgöra hur pass giltig 

min undersökning är, alltså om det verkligen går att lita på att det jag kommit fram 

till är sant. Malterud (2014: 26) skriver dock att det inte finns någon kunskap som 

är sann oberoende på var man undersöker den och i alla syften, men man kan alltid 

anstränga sig för att få sin undersökning att bli så giltig som möjligt. En 

validitetsprövad undersökning ska med andra ord gå att undersöka på ett flertal 

liknande ställen, och få fram ungefär samma resultat.  

 

Vidare är det viktigt att förstå att det är omöjligt att helt och hållet uppfylla 

ovanstående kriterier för validitet; man ska alltså inte sträva efter att avlägsna de 

problem som kan framkomma i validitetsprövningen, utan istället upplysa om dessa 

(Malterud, 2014: 29) och därmed klargöra för läsarna att man är medveten om att 

det inte till 100% går att påstå att ens undersökning är giltig. 

 

För att validitetspröva min uppsats har jag varit noga med att ta med så många 

muslimers åsikter som möjligt, samt framställningen av så många av dem som 

möjligt, när jag observerat och analyserat Jag är muslim. Självklart står dessa inte 

för alla muslimers åsikter och sätt att leva, men de visar på hur man som svensk 
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muslim kan leva och lära, vilket är det som intresserar mig. Det hade varit omöjligt 

att få reda på hur alla muslimer lever och tänker, det tycker jag dessutom inte hade 

varit relevant i just mitt syfte med denna uppsats. Jag har utöver det varit noggrann 

med att inte bara använda mig utav en tidigare studie inom mitt ämne, utan flera 

stycken som är liknande fast gjorda på olika sätt och vid olika tillfällen, och dessa 

har alla fått fram ungefär samma resultat. 

3.3. Min förförståelse till ämnet 

Som forskare har man alltid någon slags förförståelse till det ämne man ska forska 

inom. Denna förförståelse har också alltid en påverkan på hur resultatet av studien 

i slutändan kommer fram. Det är viktigt att man från början har förutsättningarna 

att använda denna förförståelse på ett sätt som snarare ger näring till 

undersökningen än att den gör så att resultatet påverkas av den på ett negativt sätt. 

Främst består förförståelsen av erfarenheter, hypoteser, yrkesmässiga perspektiv 

och den teoretiska referensram som vi har innan vi påbörjat studien (Malterud, 

2014: 48).  

 

Min egen forskningsrelation och förförståelse till ämnet startade i stort sett med att 

jag hade en hypotes om att svenska medier faktiskt inte framställer islam och 

muslimer på ett korrekt och rättvist sätt, vilket i sin tur kan ha lett till den 

”islamofobi” som jag ofta stött på på till exempel Facebook och i andra sociala 

medier. Jag upplever att medier har idag en stor inverkan på dess konsumenter, och 

framställer man till exempel en minoritetsgrupp på ett visst sätt, finns det en chans 

att konsumenterna även att tar för givet att alla som tillhör denna grupp beter sig 

eller tänker på samma vis, och därmed generaliserar dem. Om de som ingår i 

gruppen endast syns i medier vid liknande händelser, till exempel terrorattentat eller 

krig, kan konsumenterna därför uppfatta alla som tillhör denna grupp som 

terrorister eller stridslystna, vilket leder till en skev bild av gruppen i fråga. 

3.4. Etik 

Etiska aspekter inom forskning är viktiga för att medverkande i undersökningen ska 

känna sig trygga med att tillföra den information de besitter (Malterud, 2014: 48). 

Jag kommer nämna namnen på de intervjuade i serien (både de svenska 

muslimernas, experternas och programledarens), då de faktiskt har gått med på att 

vara med i serien och därmed gått ut med sina namn. Däremot kommer jag att göra 

ett undantag när jag skriver om en homosexuell manlig muslim som medverkar i 

ett av programmen, då hans riktiga namn aldrig nämns i programmet eftersom han 

vill vara anonym, och därför anser jag att det är onödigt att använda hans påhittade 

namn. Efternamn och hemort kommer jag låta bli att nämna när det gäller de 

medverkande muslimerna, då jag anser att det är irrelevant; deras förnamn vill jag 

endast ha med för att göra det enklare att följa med i texten. 

3.5. Analys av material 

För att analysera mitt material – Jag är muslim – tittade jag noggrant igenom avsnitt 

för avsnitt och antecknade. Detta gjorde att jag fick jag en ganska klar bild av 
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innehållet på papper och vad som i slutändan skulle vara relevant för uppsatsen. Det 

jag gjorde här var alltså att använda mig utav kvalitativ innehållsanalys, då jag 

genom detta identifierade de trender eller teman som jag fann i materialet och som 

jag senare ville använda i resultat och analys. Det gjorde det också enklare för mig 

att senare kunna gå tillbaka och bekräfta och kontrollera detaljer.  

 

Efter detta bestämde jag mig utifrån mina analysfrågor för hur jag skulle 

kategorisera de tre teman jag funnit. Under temat ”Jag är muslim” skulle jag skriva 

om den information jag funnit om denna dokumentärserie som jag ansåg relevant; 

temat ”Framställningen av muslimer i serien” blev en beskrivning av hur de 

medverkande i serien framställdes; och under temat ”Variation och komplexitet” 

tog jag upp den variation som finns bland muslimernas tanke- och synsätt bland 

annat, samt ämnen som har en viss komplexitet runt sig. Under det sista av dessa 

teman valde jag även att ha fyra underkategorier som var och en tog upp ett i serien 

särskilt omdiskuterat ämne.  

 

I analysdelen besvarade jag mina frågeställningar utifrån mina teorier samt tidigare 

forskning genom att gå tillbaka till analysfrågorna, där jag undersökte och 

diskuterade dem utefter samma ordning som de förekommer i arbetsmodellen.  
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4. Resultat 

När jag har observerat dokumentärserien Jag är muslim har jag valt att dels lyssna 

på vad de svenska muslimer som intervjuas säger, men också att titta på hur de 

framställs i serien. För att få fram en så nyanserad och rättvis bild som möjligt av 

de muslimer som medverkar i serien, samt för att kunna jämföra med de svenska 

nyhetsmedier som studerats i tidigare forskning, tror jag nämligen att det är viktigt 

att se till båda dessa delar. Härifrån kommer jag benämna de medverkande i serien, 

som inte är programledare Anna Lindman eller experterna, som muslimer, då det är 

som muslimer alla dessa identifierar sig – oavsett hur de beter sig, klär sig, eller har 

för åsikter. 

4.1. Jag är muslim 

I dokumentärserien Jag är muslim får man följa ett flertal svenska muslimer, 

tillsammans med programledare Anna Lindman samt religions- och islamexperter. 

Dessa experter kan vara antingen forskare eller professorer inom religion eller 

islam, eller utbildade imamer. Ämnen som slöjbärande eller icke slöjbärande, 

terrorism, religiös praktik, moskéer, fördomar mot islam och muslimer, 

homosexualitet, inriktningar av islam, att inte passa in i det svenska samhället, och 

kulturkrockar tas upp, och diskuteras av olika svenska muslimer med olika 

bakgrunder och liv.  

 

Programleder gör som sagt Anna Lindman, religionsjournalist på SVT. Lindman 

både agerar berättarröst och intervjuar de svenska muslimer och experter som 

medverkar i programmen. Syftet med Jag är muslim är att få höra olika svenska 

muslimer berätta om vad det för dem innebär att vara muslim och att vara del av en 

religion som många i Sverige har åsikter om (SVT Play, u.å.). De muslimer som 

medverkar tillhör olika inriktningar av islam, för att man ska få en bredare bild av 

islam som religion. Även några av experterna är i programmen uttalade muslimer, 

medan andra inte är det.  

 

De experter jag kommer hänvisa till i min uppsats är religionsvetaren och muslimen 

Hassanain, Mohammed Fazlhashemi som är professor i islamisk teologi och filosofi 

vid Uppsala universitet samt muslim, imamutbildade Iman Baroudi, imamen 

Mohammad Muslim, och Susanne Olsson som är religionshistoriker och professor 

på Stockholms universitet. Olssons religiösa tillhörighet nämns inte i serien vilket 

är anledningen till att den inte heller nämns här. 

 

Serien visades i sex delar på cirka 30 minuter vardera, där varje avsnitt av dessa 

behandlade olika ämnen. Det var dock inte helt tydliga teman i varje program, då 

man ofta pratade om ett flertal frågor och inte bara en. Det första programmet 
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handlar dock främst om hur det är att leva som muslim i Sverige (Avsnitt 1, 26/10–

16), medan avsnitt två tar upp ämnen som den muslimska kvinnans rättigheter, 

samliv och skilsmässa, samt familj och familjeproblem (Avsnitt 2, 2/11–16). 

Avsnitt tre handlar om homosexualitet, bön, och kvinnoavdelningar i moskéerna 

(Avsnitt 3, 9/11–16), avsnitt fyra behandlar terror i islams namn och radikalisering 

(Avsnitt 4, 16/11–16), avsnitt fem tar upp hur de medverkande känner kring de 

fördomar som finns mot dem (Avsnitt 5, 23/11–16) och avsnitt sex handlar främst 

om kulturkrockar mellan den svenska och muslimska kulturen, samt islams framtid 

i Sverige och i världen (Avsnitt 6, 30/11–16).  

 

Avsnitten börjar oftast antingen med ett klipp som har med något av huvudämnena 

i det specifika avsnittet att göra, eller att Anna Lindman kort berättar något om vad 

programmet ska handla om. Därefter visas en intervju med en eller flera muslimer, 

följt av en experts tankar och forskningar inom samma eller liknande ämne. Ofta 

hoppar man lite fram och tillbaka mellan intervjuerna; det är sällan en enhetlig 

intervju visas i ett sjok. I vissa fall inleder Anna Lindman med att berätta en kort 

bakgrundshistoria om muslimen i fråga, som de senare själva får berätta mer 

detaljer kring, medan de medverkande i andra fall berättar hela historierna själva. 

Man har också med kortare klipp med muslimer som fått medverka i flera avsnitt, 

där de säger någon mening om något av ämnena som behandlas i just det 

programmet. De medverkande intervjuas ofta i hem- eller arbetsmiljö eller på andra 

platser där de trivs, alternativt på platser som har att göra med ämnet de pratar om. 

Samma gäller experterna, om man bortser från hemmiljön.  

4.2. Framställningen av muslimer i serien 

I varje program intervjuas mellan tre och elva muslimer – mer eller mindre ingående 

– och cirka två experter, varav en av dessa ofta är muslim själv. Vissa av både 

muslimerna och experterna återkommer i flera av programmen, och en expert får 

ungefär lika mycket tid per program som en muslim får, vilket gör att muslimerna 

får mer tid i programmen sammanlagt än experterna.  

 

De muslimer som medverkar i denna serie framställs som väldigt trevliga och 

vanliga. De bjuder på fika fastän de kanske inte ens äter det själva, de är ute och 

springer för att rensa tankarna, går ut med hunden, lagar mat och äter middagar 

tillsammans, firar svenska nationaldagen (kanske utan mat dock, eftersom den kan 

inträffa under fastemånaden ramadan), och har hobbies och arbeten. De talar om 

våld och kvinnoförtryck, men inte som något som de ägnar sig åt. De befinner sig 

aldrig heller i våldsamma sammanhang under seriens gång, men några av kvinnorna 

berättar däremot om gånger de utsatts för våld av svenskar på grund av att de bär 

slöja. De framställs alltså som lika obekväma i samband med våld som andra 

svenskar. 

4.3. Variation och komplexitet 

I programmen har man som tidigare nämnt valt att intervjua personer med olika 

åsikter för att kunna se de frågor som tas upp ur olika perspektiv. Ämnen som kan 

innebära en viss komplexitet och därmed även variation i åsikter beroende på vilken 

muslim man frågar kan till exempel vara slöjbärande, homosexualitet, 
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kvinnoavdelningar i moskéer och olika tolkningar av salafismen, och det är just 

dessa fyra jag tänker rikta in mig på just nu. Anledningen till att jag valt just dessa 

är för att jag tycker att de tydligast visar på mångfalden i åsikter och tankar hos 

olika muslimer i serien, vilket alltså gör dem till dominerande teman.  

 

Innan jag går in på dessa teman vill jag dock citera religionsvetaren och muslimen 

Hassanain från när han och Anna Lindman diskuterade kulturkrockar mellan 

svenskar och muslimer, då hans syn på sin religion och Koranen passar in på alla 

dessa teman och gör det dessutom enklare att förstå den mångfald som finns inom 

islam: 

 
 ”Till att börja med så säger inte min religion någonting, utan det är 

 tolkningar av religionen, och då finns det många olika tolkningar. Och 

 vissa kan uppleva att vissa tolkningar är kränkande, och vissa kan 

 uppleva att de inte är det. Det som upplevs kränkande för en person 

 kanske inte alls upplevs kränkande för en annan.” (Avsnitt 5,  
 23/11–16: 23.42-24.00). 

4.3.1. Slöjbärande 

Under seriens gång diskuteras ofta ämnet slöja. En del muslimska kvinnor bär det, 

andra inte. För en del handlar det om att visa sin hängivenhet till Gud, i andra fall 

tror man på Gud även fast man väljer bort slöjan. De kvinnor som medverkar i 

serien säger att de inte bär slöja för att de känner sig tvingade till det. 

 

I det första programmet får man följa Mesere och hennes syster Teuta. Dessa två 

kvinnor som kommer från samma bakgrund och familj, lever ändå två väldigt olika 

liv. Mesere var en ganska lång tid in i livet en icke-praktiserande muslim; hon bar 

inte slöja, bar shorts och linne, älskade att bada på stranden, rökte och drack alkohol, 

och visste inte ens hur man bad. Efter en vistelse hos sina släktingar i Makedonien 

förändrades dock hela hennes levnadssätt och sätt att se på livet. En av släktingarna 

dog, och när hon ombads hjälpa till att lyfta denna släkting fick hon plötsligt en 

insikt om att hon inte hade ”något bra i bagaget”. Efter detta ögonblick valde hon 

att slänga alla sina kläder som inte var heltäckande, började bära slöja, och bad sin 

kusin att lära henne hur man ber (Avsnitt 1, 26/10–16).  

 

Meseres syster Teuta, däremot, lever i stort sett på samma sätt som Mesere gjorde 

innan hennes resa till Makedonien. Men ändå anser hon sig själv vara muslim. 

Hennes syster Mesere håller med henne, då man enligt henne är muslim om man 

tror på Gud och Guds profeter. Teuta ser sina synder som något mellan henne och 

Gud; det är ingen annans problem om hon inte kommer till paradiset efter sin död 

(ibid.). Redan här kan man se två helt olika typer av muslimer, och dessa tillhör 

som sagt till och med samma familj.  

 

I avsnitt två intervjuas Jasmina som gick den motsatta vägen från Mesere; hon 

kände sig instängd i sin slöja och valde därför att sluta bära den, vilket gjorde att 

hon kände sig friare. Trots att hon på grund av detta inte längre har kontakt med en 

del av familjen vägrar hon att sätta på sig den igen. Hon berättar att det mer är en 

traditionell än en religiös sak att bära slöja, och de reaktioner hon fick när hon valde 

att sluta bära slöja var snarare ”vad ska folk tycka?” än ”vad ska Gud tycka?”. Enligt 
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henne är det bara en mycket liten del av muslimska kvinnor som bär slöja på grund 

av patriarkalt förtryck (Avsnitt 2, 2/11–16).  

 

Även andra åsikter om slöjbärande framkommer genom programmen, dock i stort 

sett bara från kvinnor. Bröllopsfotografen Kawtar ser sin slöja som ett sätt att visa 

för Gud att hon tar sin religion på allvar och därför väljer att gå igenom den 

prövning som det innebär att bära slöjan varje dag (Avsnitt 2, 2/11–16), och Sara 

som leder en självförsvarsgrupp för muslimska tjejer berättar att beslöjade kvinnor 

är utsatta i det svenska samhället då det inte är ovanligt att de antingen blir 

attackerade verbalt eller fysiskt på grund av att de bär slöja, eller sympatiserade 

med av svenskar som tror att de bär slöjan på grund av ett patriarkalt förtryck och 

därmed vill ”rädda” dem. Även Sara påpekar att det finns de kvinnor som använder 

slöja på grund av ett patriarkalt förtryck, men något som många av de medverkande 

verkar vara överens om – inklusive hon själv – är att tvång inom islam är förbjudet, 

det vill säga det är inom islam förbjudet att tvinga en kvinna att bära slöja (Avsnitt 

5, 23/11–16). 

 

Mohammed Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala 

universitet, bekräftar att det finns olika sätt att se på både slöja och andra medel 

som hjälper till att dölja – till exempel skägg – där han menar att det finns de 

muslimer som tycker att man ska täcka sig så mycket som möjligt, medan andra vill 

göra tvärtom och inte att deras utseenden ska ha med en religiositet och identitet att 

göra (Avsnitt 1, 26/10–16).  

 

Iman Baroudi som är imamutbildad i Frankrike, väljer att bära slöja eftersom det 

står i Koranen att såväl kvinna som man ska klä sig anständigt och att kvinnan 

därmed ska bära slöja. Hon gör det med andra ord för att följa Guds regler och 

därmed dyrka honom (Avsnitt 2, 2/11–16).  

4.3.2. Homosexualitet 

Även homosexualitet råder det tvister om inom islam. I avsnitt tre av Jag är muslim 

intervjuas en anonym homosexuell manlig muslim som känner sig väldigt osäker 

på hur han ska leva sitt liv; måste han tvingas välja mellan att vara homosexuell 

eller muslim? Anna Lindman berättar i avsnittet att många muslimer har 

uppfattningen att man som muslim inte får vara homosexuell, eftersom giftermål 

endast får ske mellan man och kvinna, och utomäktenskapligt sex är förbjudet. 

Samtidigt tänker mannen att han har blivit skapad av Gud som homosexuell, och 

hänvisar till en vers i Koranen som säger att Adam blev skapad av en del av Guds 

själ. Utifrån detta menar mannen att det inte är troligt att Gud av sin egna själ skulle 

skapat honom som homosexuell, och sedan straffat honom för det, då det innebär 

att Gud i så fall även straffar sig själv (Avsnitt 3, 9/11–16).  

 

Mannen får senare träffa imamen Mohammad Muslim i en moské och prata om sitt 

problem. Det visade sig att inte många svenska imamer var villiga att prata om sin 

syn på homosexualitet i Tv eftersom de var rädda att många muslimer skulle kunna 

se det som något kontroversiellt, men Mohammad Muslim valde att ställa upp i alla 

fall. Mannen berättar för imamen att han vägrar att välja bort någon av sina 

personligheter, och menar att ingen av dem var hans val från början. Som svar får 

han att han inte ska behöva välja eller känna sig hindrad utav andra att kunna vara 
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sig själv. Imam Mohammad Muslim tror att muslimerna skulle kunna avvänja sig 

vid den tanke som idag finns hos de flesta, att homosexualitet inte är tillåtet; 

eftersom man sett det som något syndigt under en så pass lång tid har det också 

blivit den allmänna uppfattningen hos muslimer, men samtidigt förändras ju 

samhället (ibid.). Om just homosexualitet talas det bara om av män i detta avsnitt. 

4.3.3. Kvinnoavdelningar i moskéer 

I avsnitt tre intervjuas två kvinnor, Hanna och Iman, om kvinnoavdelningarna i 

moskéerna. Hanna visar i sin intervju upp kvinnoavdelningen i Södermalmsmoskén 

i Stockholm, medan Imab visar upp den i Angeredmoskén utanför Göteborg.  

 

För Hanna spelar det ingen roll var i moskén hon sitter, och har därmed inte några 

problem med att sitta i kvinnoavdelningen. Hon tycker att man känner en speciell 

atmosfär och värme i moskén, Guds hus, och att man där får en speciell kontakt 

med något väldigt stort, givmilt och barmhärtigt. Hanna jämför kvinnoavdelningen 

i moskén med ett kvinnogym; man känner sig mer avslappnad där än på en plats 

där även män befinner sig. (Avsnitt 3, 9/11–16).  

 

Iman däremot tycker inte om kvinnoavdelningen i Angeredmoskén, eller att det 

finns kvinnoavdelningar överhuvudtaget. Kvinnoavdelningen i Angeredmoskén är 

ett helt eget rum med gardiner som går att dra för, vilket Iman föredrar att inte göra 

medan andra kvinnor snarare gärna drar för så mycket som möjligt. Hon – 

tillsammans med många av de yngre kvinnliga muslimer som går till den moskén – 

vill helst riva ner väggarna som utgör kvinnoavdelningen, medan den äldre 

generationen istället vill ha kvar avdelningen (ibid.).  

 

Ingen man intervjuas i frågan i detta avsnitt, utan bara kvinnor. Iman säger dock att 

männen är vana vid att be åtskilt från kvinnan då det är på det sättet de bett i sina 

hemländer, men att kvinnorna på profeten Muhammeds tid bara stod bakom 

männen vid bön, och inte i enskilda rum. Hon berättar också att män och kvinnor 

ber tillsammans i Mecka (ibid.). 

4.3.4. Tolkningar av salafismen 

Det finns, som i de flesta andra religioner, olika inriktningar av islam. Och inte nog 

med det; det finns även olika sätt att tolka dessa inriktningar. Ett tydligt exempel 

som tas upp i serien är salafismen. Det är en muslimsk inriktning som man i svenska 

medier oftast talar om i samband med extremistiska grupper (Avsnitt 4, 16/11–16). 

I avsnittet som behandlar detta ämne intervjuas bara personer som är emot de 

extremistiska grupperna, men att en annan syn finns tas ändå upp och diskuteras. 

 

I avsnitt fyra intervjuas Samir och Moosa, båda två svenska salafister som helt och 

hållet tar avstånd från de extremistiska salafisterna. Samir berättar att grunden till 

salafismen är att man så gott det går går tillbaka till de första islamska källorna och 

lever på samma sätt som profeten Muhammed och de första muslimerna gjorde. 

Han berättar också att det som främst skiljer de våldsbejakande och de fredliga 

salafisterna åt är de olika metoder de förespråkar för att uppnå målet, som till 

exempel kan vara att komma till paradiset eller att få ett fint liv. Samir berättar att 

de fredliga salafisterna inte ser på de våldsbejakande som muslimer; dessa har enligt 
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honom helt fel tolkning och praktik och kommer därför aldrig komma till paradiset 

(ibid.).  

 

Samir arbetar med ett projekt som ämnar motverka religiös radikalisering, och 

diskuterar därmed med ungdomar som han tror är på väg i ”fel spår”, mot den 

våldsbejakande salafismen. Arbetet mot religiös radikalisering ser han som en 

religiös plikt, eftersom man enligt Koranen har som plikt att leda den som 

missuppfattat islam på rätt väg och förklara vad profeten Muhammed menade 

(Avsnitt 4, 16/11–16). 

 

Även Moosa vill nå ut till svenska muslimska ungdomar och få dem att förstå att 

den våldsbejakande extremismen är fel, vilket han gör genom Youtube. Han säger 

att inte nog med att dessa grupper går emot vad både Koranen och sunnan säger, så 

ger de också en felaktig bild av islam och muslimer för utomstående, vilket har lett 

till att de nu är rädda för islam. Även Moosa ser sitt arbete som en religiös uppgift, 

som han kommer att belönas för. Han anser att kunskap är det medel som kommer 

få flest att gå ifrån extrema organisationer (ibid.).  

 

Susanne Olsson, religionshistoriker och professor på Stockholms universitet, talar 

om den radikalisering i våldsbejakande former som Samir och Moosa försöker 

motverka. Precis som i alla andra religioner finns det kopplingar till våld, men det 

är hur man tolkar de olika islamska skrifterna som spelar roll för hur man är som 

muslim. Vill man tolka texterna på ett sätt som gör att våld är okej, så kan man det, 

men det är likadant på motsatt håll. Extremisterna tolkar till exempel inte självmord 

genom att spränga sig själv i luften som ett riktigt självmord, vilket betyder att man 

hamnar i paradiset om man gör det i Guds namn. Detta är dock inte den traditionella 

tolkningen av självmordssprängningar. Hon tror inte att det är religionen som gör 

någon radikaliserad, utan att kopplingen snarare ligger i att de som åkt ner till IS 

ofta varit socialt och/eller ekonomiskt utsatta och upplever orättvisor mot muslimer 

och vill därför hjälpa till och kriga för alla muslimer (Avsnitt 4, 16/11–16).  

 

Mohammed Fazlhashemi bekräftar att det finns många olika sätt att se på islam, 

precis som det finns många olika sätt att se kristendomen eller andra religioner. Alla 

muslimer är olika individer med olika tolkningar av sin religion. Han säger också 

att man inte får försöka mörka att det faktiskt finns muslimer, både i Sverige och i 

övriga världen, som vill använda våld i islams namn. Det blir dock problematiskt 

om dessa får symbolisera hela den muslimska befolkningen och alla tolkningar av 

islam (Avsnitt 1, 26/10–16).  

4.4. Analys 

Här ska jag med hjälp av mina teorier och tidigare forskning besvara mina 

analysfrågor för att se om serien visar en annorlunda bild av muslimer än de svenska 

nyhetsmedierna, samt vilka förklaringar som i så fall kan finnas till det.  

4.4.1. Framställningen av muslimer i Jag är muslim jämfört med i svenska 

nyhetsmedier 

Den första av mina analysfrågor löd ”På vilket sätt framställs muslimerna i Jag är 

muslim? Är framställningen av dem mycket annorlunda från svenska nyhetsmediers 
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framställning av dem eller är den ganska lik?”. Alla de medverkande i serien 

(bortsett från vissa av experterna och programledaren där religionstillhörighet 

aldrig nämns) kallar sig själva för muslimer, oavsett om eller hur de visar det, vilket 

är anledningen till att jag härifrån kommer att benämna alla medverkande som just 

muslimer. Den tidigare forskning som gjorts inom ämnet ”islam och svenska 

medier” har som tidigare nämnt fått fram att förhållandet dem två emellan inte ser 

positivt ut; islam och muslimer har i majoriteten av de få nyhetsartiklar och 

nyhetsinslag på Tv som de framkommit i, framställts i samband med våld – antingen 

direkt eller indirekt. I serien talar man också om våld, men som något de 

medverkande muslimerna tar avstånd ifrån, något ”några andra muslimer som inte 

ens är riktiga muslimer” håller på med men som de själva verkligen inte vill 

förknippas med. Framställningen av muslimerna i Jag är muslim och 

framställningen av muslimerna som visas i svenska nyheter är alltså mycket olika; 

i Jag är muslim framställs de som vanliga, godhjärtade människor som lever som i 

princip vilken annan svensk medborgare som helst, med undantaget att de har en 

tro på Gud och därmed kanske ber (detta gäller visserligen somliga andra svenska 

medborgare också), bär slöja eller fastar under ramadan. De salafister som 

medverkar i serien verkar snarare kämpa mot våld än för det, och inte heller hos 

någon av de andra muslimerna kommer någon våldsamhet fram. En av dem har 

visserligen startat en kurs i självförsvar för muslimska kvinnor, vilket hon däremot 

gjort för att få dem att känna sig säkrare i det svenska samhället, med tanke på att 

de ofta blir trakasserade på grund av att de bär slöja. 

4.4.2. Muslimer i stereotypa sammanhang 

Jag tog också upp frågan ”Framställs muslimerna i Jag är muslim i något av de 

stereotypa sammanhang som Axner tar upp, till exempel i någon form av 

våldshandling?”. Hodkinson skriver att när muslimer eller islam väl nämns i 

nyhetsmedier, är de ofta framställda som stereotypa bilder av muslimer eller av 

religionen islam. Axner ger exempel på stereotyper som kan framkomma, där våld, 

terrorism och kvinnoförtryck är några av dem. Det finns inga spår av varken våld 

eller terrorism hos de muslimer som intervjuats i Jag är muslim – snarare tar de 

tydligt avstånd ifrån det – och inte heller befinner de sig i våldsamma situationer 

eller situationer som har med terrorism att göra. Detta utesluter dock inte att våld i 

islams namn förekommer, med tanke på terrorgrupper som IS och Al-Qaida, men 

majoriteten av den muslimska befolkningen tillhör inte någon av dessa eller 

liknande grupper. De kvinnor som bär slöja i serien berättar att de inte gör det för 

att de känner sig förtrycka av ett muslimskt patriarkat, medan andra kvinnor, som 

nu valt att ta av sig slöjan, berättar att de kände sig förtryckta när de bar den. 

Dessutom finns det fortfarande imamer som predikar för kvinnoförtryck och för att 

slå sina kvinnor (Avsnitt 6, 30/11–16), så att säga att kvinnoförtryck inom islam 

inte existerar vore fel.  

4.4.3. Utrymme för muslimerna i Jag är muslim 

Här tänkte jag besvara frågan ”Får muslimerna i dokumentärserien Jag är muslim 

chans att ta plats och berätta för tittarna vad islam är för dem och vad det innebär 

för dem att vara muslim? Eller tar programledaren och experterna som medverkar 

i programmen över?”. Paul Hodkinson (2013) skriver att minoritetsgrupper ofta är 

underrepresenterade i medier. I proportion till hur många de är i samhället jämfört 

med majoritetssamhället, presenteras de i medier mycket mer sällan än människor 
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som tillhör majoritetssamhället. I denna serie, däremot, får muslimerna i proportion 

mycket mer plats än andra svenskar, det vill säga programledare Anna Lindman 

samt experter i detta fall. De har alltså förmodligen försökt bryta detta mönster av 

underrepresentation av muslimer i svenska medier, och därför gjort ett program där 

de får majoriteten av tid i serien. 

4.4.4. Variation och komplexitet 

Här vill jag besvara frågan ”Hur ser variationen ut i tycke och tankesätt hos 

muslimerna? Tycker de flesta samma eller har de olika åsikter?”. Bilden av islam 

och muslimer inom svenska medier är idag inte speciellt nyanserad, vilket som 

tidigare nämnt visats av bland annat Hodkinson. Inom de flesta ämnen som togs 

upp i serien fanns dock många olika åsikter bland muslimerna, medan de inom 

andra ämnen var väldigt eniga. Ämnen som slöja, homosexualitet, 

kvinnoavdelningar i moskéer och salafism var några det fanns många olika åsikter 

om. Med tanke på den mångfald – med allt vad variationer i tankar och komplexitet 

kring olika ämnen heter – som med andra ord visas här, har SVT2 gjort ett bra jobb 

med att försöka uppfylla det uppdrag de har som går ut på att visa på den mångfald 

som finns i Sverige och i vår befolkning; de både visar att det finns muslimer i 

Sverige som tillhör olika inriktningar, och att dessa kan ha väldigt lika eller olika 

åsikter oavsett om de tillhör samma eller olika inriktningar av islam.  

 

Något som kan anses problematiskt är dock att det endast är kvinnor som i serien 

talar om slöjfrågan och kvinnoavdelningarna i moskéerna, och endast en 

homosexuell man i diskussion med en imam som får stå för homosexuella och deras 

problem i det muslimska samhället. Fler män som talar om slöjfrågan och 

kvinnoavdelningar hade varit att föredra då dessa frågor trots allt av somliga ses 

som en följd av ett patriarkalt muslimskt förtryck. Fler homosexuella muslimer – 

både kvinnor och män – hade också varit relevant att ha med i serien för att få en 

större inblick i deras problem, eller för att få fler perspektiv kring hur det kan vara 

att leva som homosexuell muslim.  

4.4.5. Nyhetskriterier eller human-interest frame? 

Sist men inte minst ska jag besvara frågan ”Använder man sig av nyhetskriterierna 

eller human-interest frame i serien?”. Serien är ju inte en nyhet utan en 

dokumentärserie, och därför skulle det bli svårt att använda sig av just 

nyhetskriterier här. Men man hade ändå kunnat gå efter vissa av punkterna för att 

kunna göra serien, till exempel genom att lägga stor vikt på sensationella och 

överraskande händelser och förhållanden eller negativa inslag, till exempel 

våldsamma sådana, och bara beskriva sådant man anser viktigt och relevant. Så har 

man däremot inte gjort i denna serie. Human-interest frame som berättandestruktur 

skulle mycket mer tydligt beskriva Jag är muslim. Många olika känslor och 

personliga berättelser är inblandade i serien, likaså moraliska konflikter. Man visar 

dessutom de medverkande i serien både som subjekt och som objekt, och både 

kvinnor och män är med ungefär lika mycket, men i de allra flesta fallen fokuserar 

man på muslimerna som individer och aldrig större grupper än en familj; 

familjemedlemmarna får dock alla uttrycka sina egna åsikter och känslor och blir 

därmed individer de med. Intervjuerna görs dessutom på platser som är naturliga 

för de medverkande, såsom till exempel i deras kök medan de gör i ordning fika, 

eller under tiden de går en promenad med hunden. 
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Ser man till socialkonstruktivismen kan man förstå varför muslimerna i Jag är 

muslim framstår som annorlunda från hur de framställs i svenska nyhetsmedier. 

Här, till skillnad från i de svenska nyhetsmedierna, representeras muslimerna inte i 

samband med överraskande, negativa händelser, utan ses snarare ur ett personligt 

perspektiv där de blir intervjuade i naturliga miljöer. Detta kan leda till att 

konsumenterna av detta program får en annan uppfattning av muslimer än den de 

hade innan, då de kanske påverkats av de svenska nyhetsmediernas 

representationen av muslimer och islam. Nu har SVT alltså skapat en serie som 

representerar islam och muslimer på ett annat sätt än nyhetsmedierna, vilket kan 

leda till att någon som tittar på serien blir påverkad på ett annat sätt, än när denne 

ser ett nyhetsprogram med dess typ av representation. På grund av detta kan andra 

typer av representation än den som visas i majoriteten av fallen, eventuellt leda till 

en nyanserad bild av islam och muslimer. 

4.5. Slutsatser 

Mitt syfte med denna uppsats var att undersöka huruvida SVT:s dokumentärserie 

Jag är muslim gav en annan bild av islam och muslimer än vad svenska 

nyhetsmedier gör, och undersöka hur SVT gjort för att visa berättelser från svenska 

muslimer om hur det är att vara muslim samt att tillhöra en religion som många har 

åsikter om. De frågeställningar jag använde mig av för att besvara detta var 

följande:  

• Hur framställs islam och muslimer i dokumentärserien Jag är muslim?  

• Ger denna dokumentärserie en annorlunda bild av islam och muslimer än 

vad tidigare forskning har visat, det vill säga hur islam och muslimer har 

framställts i svenska nyhetsmedier enligt tidigare forskning?  

• Hur kan den variation och komplexitet som finns inom islam och som visas 

i Jag är muslim bidra till att minska stereotypifieringen av islam och 

muslimer i svenska medier? 

• Vilka förklaringar skulle kunna finnas till att Jag är muslim ger en annan 

bild av islam och muslimer än vad svenska nyhetsmedier gör, om så är 

fallet? 

För att besvara dessa tänker jag gå in på en fråga i taget. 

 

Som svar på den första av dessa frågor skulle jag utefter mitt resultat och analys 

säga att de muslimer som medverkar i serien framställs som i princip vilken svensk 

som helst, med några få undantag, till exempel att en del kvinnor bär slöja eller att 

de flesta på något sätt praktiserar sin religion genom att be antingen hemma eller i 

en moské, eller fastar under fastemånaden ramadan. De har arbeten och hobbies 

precis som andra svenskar, de tränar och lagar middagar som de äter tillsammans 

som andra svenskar, men de kämpar för att få samma rättigheter som andra 

svenskar. 

 

Den andra frågan handlar om huruvida Jag är muslim visar en annorlunda bild av 

islam och muslimer än den bild svenska nyhetsmedier oftast visar, vilket den 

verkligen gör. Ingen av de medverkande framställs som våldsamma och ingen av 

dem säger att de är terrorister eller kvinnoförtryckare. Dock talas det om att det 

finns muslimska terrorister och kvinnoförtryckare, men dessa ses av de 
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medverkande i serien som onda människor som inte utgår efter Koranen och 

profeten Muhammeds ord i sina läror. SVT2 har som uppdrag att visa den mångfald 

som finns i Sverige och bland vår befolkning i sina program. Med denna serie har 

de försökt göra just detta, genom att försöka visa en bredare bild än vad 

nyhetsmedierna tycks göra. De har låtit muslimerna komma till tals och definiera 

sig själva, vilket är något man sällan ser i nyhetsmedierna. Det finns våldsamma 

muslimer, men de flesta är det inte; en del bär slöja, en del gör det inte; en del vill 

ha kvinnoavdelningar i moskéerna, andra vill det inte. 

 

På frågan om huruvida variationen och komplexiteten som finns inom islam kan 

bidra till att minska stereotypifieringen av islam och muslimer i svenska medier, 

skulle jag säga att det finns en del frågor som de medverkande är väldigt överens 

om – till exempel att de muslimer som är terrorister inte är riktiga muslimer 

eftersom de tolkar religionen fel – medan det finns andra frågor man är oense om – 

till exempel om kvinnoavdelningar ska finnas i moskéer. Övriga frågor som det 

finns variation i tanke- och tyckesätt i handlar det snarare om att det även finns 

muslimer som har andra åsikter, men dessa kommer inte fram i serien utan berättas 

snarare om av Anna Lindman. Så de flesta muslimer som faktiskt medverkar i serien 

har ganska lika åsikter, men man tar också fram motsatstankar till dessa. Genom att 

visa på den mångfald i tycke och tankesätt som finns inom islam kan det hjälpa till 

att visa att alla muslimer inte är likadana och tänker likadant, och visar därför en 

mer nyanserad bild av dem, och får man en mer nyanserad bild kan det också 

minska stereotypifieringen av dem eftersom man då kan se att islam inte är en enda 

enhetlig religion där alla praktiserar på samma sätt. 

 

Jag är muslim ger en annorlunda bild av islam och muslimer än den bild svenska 

nyhetsmedier visar, vilket förmodligen beror på att man utgått från ett annat 

perspektiv när man gjort serien. Nyhetsmedier utgår förmodligen oftast från 

nyhetskriterierna, medan skaparna av Jag är muslim snarare utgått ifrån en human-

interest frame. Dessa ger två väldigt olika resultat, vilket jag tror är anledningen till 

att framställningen av muslimer och islam i denna serie ser väldigt annorlunda ut 

jämfört med svenska nyhetsmediers framställning av dem. En annan teori man kan 

applicera till denna frågeställning är socialkonstruktivismen; de flesta medier som 

representerar islam och muslimer har en koppling till nyheter; alternativa 

representationer framkommer sällan. Framställningen i nyhetsmedierna påverkar 

förmodligen dess konsumenter, och med tanke på att i stort sett alla medier som 

behandlar islam och muslimer är nyhetsmedier, får konsumenterna i stort sätt endast 

denna bild av dem. Men eftersom man gått en annan väg när man gjort serien Jag 

är muslim, så visas en annan bild av islam och muslimer vilket skulle kunna påverka 

tittarna att se på dem på ett annorlunda sätt än det som nyhetsmedierna visar.  

 

Som jag skrev i min inledning så tror jag att denna uppsats är relevant i detta 

forskningsområde med tanke på den islamofobi och rädsla för det man inte vet så 

mycket om, som idag råder i Sverige. Med tanke på att islam och muslimer i 

majoriteten av de få gånger de syns i svenska medier syns i just nyhetsmedier – där 

man gång efter annan stereotypifierar dem och sällan visar dem från olika 

perspektiv trots att alla muslimer är olika – behöver fler medier visa dem ur andra 

perspektiv, vilket man ser ganska tydligt genom min uppsats. För gör man det 

kommer mediekonsumenterna förmodligen få en mer nyanserad bild vilket 

förhoppningsvis kan leda till mindre islamofobi i det svenska samhället. 
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Denna serie är med andra ord en bra början till att minska den stereotypifiering av 

islam och muslimer som idag finns i Sverige, men med tanke på att den endast 

visades i en säsong på sex avsnitt finns det mycket mer av islam och muslimer att 

rikta uppmärksamhet på; dessa avsnitt kan omöjligen täcka allt som har med islam 

och muslimer att göra, och det skulle därför behövas fler liknande program för att 

ytterligare skapa nya bilder av dessa och därmed få bort stereotypifieringar av, och 

fördomar emot, dem. 



 31 

Kapitel 5 Diskussion 

5.1. Teoretisk reflektion 

Paul Hodkinsons teorier om underrepresentation samt stereotypa representationer 

av etniska minoriteter i media kom väl till användning i min uppsats, när jag skulle 

skriva om hur muslimer normalt sett framställs i svenska medier. Ett problem 

gemensamt för dessa teorier är dock att de inte är anpassade efter just svenska 

medier, vilket gör att de inte med säkerhet går att få att överensstämma med hur 

situationen ser ut i Sverige. Ser man till den tidigare forskning som gjorts inom 

detta ämne i Sverige hittar man dock liknande resultat, i alla fall gällande 

stereotypifieringen, hos bland andra Marta Axner.  

 

Nyhetskriterierna och human-interest frame kom till användning gällande att Jag 

är muslim ger en annan bild av islam och muslimer än den bild svenska 

nyhetsmedier visar. Jag är muslim och svenska nyhetsmedier används helt enkelt 

ur varsitt av dessa två perspektiv. Jag tycker dessa två passade ganska bra att 

använda som två ”motsatsparter”, men ett problem jag funnit med nyhetskriterierna 

är att de är kriterier som används för just nyheter, vilket gjorde det ganska självklart 

att de inte skulle passa bra in i ett dokumentärsammanhang. Dock visar de ganska 

tydligt vad som anses vara viktigt i nyhetssammanhang, och kan därför ändå 

jämföras med till exempel human-interest frame, enligt mig.  

 

Socialkonstruktivismen handlar om att samhället är en produkt av människan 

samtidigt som människan är en produkt av samhället, eftersom det människan 

skapar får egen karaktär som sedan påverkar människan. Den har hjälpt mig att 

förklara kopplingen mellan de olika representationer av islam och muslimer som 

finns i svenska medier, och de uppfattningar som mediekonsumenterna får av islam 

och muslimer på grund av dessa representationer. En typ av representation kan leda 

till en uppfattning hos en mediekonsument, medan en annan typ av representation 

kan leda till en annorlunda uppfattning. 

5.2. Metodisk reflektion 

Den kvalitativa innehållsanalys jag använt mig av har hjälpt mig mycket, då den 

har hjälpt mig att hitta teman, variation och nyanser i mitt material. En kvantitativ 

studie hade förmodligen inte varit så hjälpsam i mitt fall, då en sådan inte hade 

kunnat ge lika variationsrika och nyanserade svar som de som utkommer ifrån Jag 

är muslim. Den abduktiva metoden gjorde att jag också kunde välja att jämföra mitt 

material med tidigare forskning, vilket underlättade för mitt resultat. Den gav mig 

också chansen att utgå ifrån det jag själv har ansett vara relevant i både material 

och tidigare forskning. Däremot kom jag inte fram till samma resultat som tidigare 

forskning inom samma ämne, eftersom dessa som tidigare nämnt fokuserat på 

svenska nyhetsmedier medan jag snarare gjorde en jämförelse mellan dessa och 
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dokumentärserien Jag är muslim. Med andra ord stämde inte tidigare forskning 

överens med mina egna observationer, men å andra sidan kom jag fram till något 

nytt. 

5.3. Empirisk reflektion 

Jag har utgått relativt mycket ifrån den tidigare forskning som gjorts inom ämnet 

”islam och svenska medier” men jag skulle ändå inte vilja påstå att deras och mina 

resultat blivit särskilt lika, särskilt inte när det gäller Brune, Hvitfelt, Ghersetti och 

Levin samt Axners studier. Det jag skulle säga skiljer sig från mängden i just min 

uppsats är att jag valt att fokusera på hur en svensk dokumentärserie snarare än 

svenska nyhetsmedier har valt att framställa islam och muslimer. På grund av detta 

har jag fått fram ett ganska annorlunda resultat, där muslimerna i denna serie 

framställs som godhjärtade, ”vanliga” svenskar, som tar avstånd från allt som heter 

våld och terrorism, och islam som en fredlig religion som inte tillåter att man skadar 

eller dödar någon. Trots det har jag haft stor användning av den tidigare forskning 

jag använt mig av, eftersom den har fungerat bra att använda som en sorts ”motsats” 

i mitt resultat och i min analys.  

 

Larssons studie är lite mer lik Jag är muslim, eftersom man faktiskt utgått från 

muslimerna själva. Larssons studie är gjord för cirka 14 år sedan vilket enligt mig 

betyder att det skulle behövas en ”uppfräschning” av den för att kunna avgöra ifall 

svaren han fick fram fortfarande stämmer överens med muslimer i Sverige idag, 

vilket de i princip har gjort med denna serie. Att jämföra denna med min studie blir 

dock ganska svårt eftersom de inte har liknande syften och frågeställningar, och 

därför skulle jag säga att min studie skiljer sig även från denna. Kritik mot denna 

studie skulle kunna vara att den gjordes väldigt snart efter terrorattackerna 11 

september 2001, vilket förmodligen lett till att de muslimer som besvarade 

Larssons enkät uppmärksammade extra mycket hat gentemot dem just då med 

tanke på att det var så nytt. Det dessa upplevde just då behöver alltså inte 

nödvändigtvis vara det de upplever idag.  

 

Även Axners studie går att kritisera, med tanke på att den är beställd av 

Diskrimineringsombudsmannen. Det kan ha spelat roll för hur resultatet av hennes 

studie blev, eftersom DO har som mål att få fram ett samhälle 

 
 ”… där människors lika rättigheter och möjligheter respekteras – oavsett  

 kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

 trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.”  

 (Diskrimineringsombudsmannen, 2017).  

 

Med andra ord kan man säga att man nästan ”letar” efter ojämställdheter när sådana 

rapporter skrivs. I detta fall tycker jag dock inte att detta spelar någon större roll; 

Axner har enligt mig skrivit en relevant rapport som visar på ojämställdheten när 

det kommer till islam och muslimer i svenska nyhetsmedier, vilket enligt mig inte 

är problematiskt så länge inget går till överdrift. Självklart är rapporten färgad av 

DO:s mål, men inte på ett sätt som gör den olämplig i sammanhanget. 
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5.4. Avslutande reflektioner 

För en kommande och mer omfattande studie liknande min hade jag velat se en 

undersökning av hur många gånger islam och muslimer framställs i svenska medier 

när det inte är i nyhetssammanhang, samt varför det kommer sig att man inte verkar 

göra så mycket för att framställa muslimer och islam i bättre dager på fler sätt i 

svenska medier. Man hade kunnat ha med fler muslimer i vanliga svenska Tv-

program, eller använda sig av muslimska journalister eller radiopratare, för att 

normalisera muslimer i Sverige och låta dem bli en del av vårt samhälle. Jag förstår 

att det blir svårt att framställa någon på ett bra sätt i nyhetsmedier med tanke på att 

de flesta nyheter handlar om negativa händelser, inte bara de som innefattar islam 

eller muslimer. Däremot tror jag att man hade kunnat vara lite mer försiktig med 

att sammankoppla muslimer med till exempel religiös extremism i nyhetsmedierna, 

eftersom det är just där muslimer verkar nämnas oftast i svenska medier. Därför 

blir det också lätt så att mediekonsumenterna kopplar samman alla muslimer med 

religiös extremism. Detta är alltså några exempel på sådant jag tycker skulle kunna 

förbättras inom svenska medier, och därför skulle jag vilja se en studie där man 

undersöker vilka fler alternativa och nyanserade bilder av islam och muslimer som 

kan finnas och därmed föreslå hur man kan motverka dagens stereotypa bild. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida SVT:s dokumentärserie Jag 

är muslim gav en annan bild av islam och muslimer än vad svenska nyhetsmedier 

gör, och i så fall – hur? De frågeställningar jag använde mig av för att besvara detta 

var följande:  

• Hur framställs islam och muslimer i dokumentärserien Jag är muslim?  

• Ger denna dokumentärserie en annorlunda bild av islam och muslimer än 

vad tidigare forskning har visat, det vill säga hur islam och muslimer har 

framställts i svenska nyhetsmedier enligt tidigare forskning?  

• Hur kan den variation och komplexitet som finns inom islam och som visas 

i Jag är muslim bidra till att minska stereotypifieringen av islam och 

muslimer i svenska medier? 

• Vilka förklaringar skulle kunna finnas till att Jag är muslim ger en annan 

bild av islam och muslimer än vad svenska nyhetsmedier gör, om så är 

fallet? 

 

Som metod för att svara på detta använde jag mig av en kvalitativ innehållsanalys 

samt abduktiv metod, och de teorier jag tillämpade var socialkonstruktivismen, Paul 

Hodkinsons teori om stereotypa representationer av etniska minoriteter i media, 

nyhetslogik, nyhetskriterier och human-interest frame. 

 

Slutresultatet visar att de muslimer som medverkar i Jag är muslim framställs som 

i princip vilken annan svensk som helst, fast med något undantag, till exempel att 

de ber till Gud dagligen. Därmed framställs de även väldigt annorlunda från hur de 

framställs i svenska nyhetsmedier – där de ofta framställs som våldsamma 

terrorister och kvinnoförtryckare – vilket förmodligen beror på att de visas ur ett 

human-interest frame-perspektiv i serien, snarare än ett nyhetskriterieperspektiv 

som i svenska nyhetsmedier. De muslimer som medverkar i serien har i mångt och 

mycket liknande åsikter och tankar, men att det finns muslimer som har väldigt 

annorlunda åsikter från dem tas också upp och diskuteras. 
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