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Abstract

Alevism as such is both contested and difficult  to define,  despite the fact that
nearly a quarter of the Turkish population can be said to identify with it (See eg
Markussen, 2005; Sirin, 2013). Discussions regarding whether alevism should be
defined as a religious minority or not is going on both in the research community
as among the Alevis themselves. Also the meaning of Alevi religiosity as such is
debated and can be simply described as a discussion of whether alevism should be
regarded as a part of Islam. 

The purpose of this  discourse study is therefore to examine the construction of
Alevi religious identity in two English-language Turkish newspaper, namely the
Hürriyet Daily News and Today `s Zaman. With the overarching aim to achieve a
deep understanding of the conditions that are given the Alevi group to form their
own identity. The research questions are therefore formulated as follow; How are
alevism described in Hürriyet Daily News and Today `s Zaman?, What religious
dimensions are highlighted in the description of alevism? and  What limitations
and negotiation space indicates these descriptions of the Alevi group?. 

To sum up, this study shows that the Alevi identity constructed in Hürriyet Daily
News and Today´s Zaman is based on three different discourses;  The Islamdis-
course,  which describe alevism as a minority position within Islam emphasizing
its heterodox nature, The Syncretisticdiscourse, which instead emphasizes the syn-
cretic character of alevism and describes it as a separate religion outside the Is-
lamic Community, and The Alevireligion-discourse, that in turn can be said to in-
clude both The Islamdiscourse and The Syncretisticdiscourse. Furthermore, it de-
scribe alevism and the Alevi identity as non-sunni and as a religious minority. Re-
gardless of discourse the Alevis are inevitably in a minority position when it re-
quires a Sunni identity to be a part of the majority group. The negotiation space of
their identity could therefore be seen as limited.
  

Nyckelord: Alevism, religiös identitet, diskursteori, tidningsartiklar, Turkiet, minoritet. 
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Kapitel 1 Inledning

1. Inledning
Alevismen som sådan är både omtvistad och svårdefinierad, något som framgår
av bakgrunden nedan, trots att nästan en fjärdedel av den turkiska befolkningen
kan  sägas  identifiera  sig  med  denna  (Se  exempelvis  Markussen,  2005;  Şirin,
2013). Diskussioner gällande om alevism ska betraktas som en religiös minoritet
eller inte och hur denna religiösa inriktning i sådana fall ser ut pågår såväl i forsk-
ningsvärlden som bland aleviterna själva. Om detta är fallet, hur betraktar då ma-
joritetssamhället, det vill säga den sunnimuslimska gruppen, den alevitiska identi-
teten? Hur framställs alevism ur deras perspektiv? Detta finner jag både för egen
del men även ur ett religionssociologiskt perspektiv intressant. För utifrån en soci-
alkonstruktivistisk förståelse av religion är det ju i relationen mellan olika grupper
i den specifika kontexten de befinner sig i som religionen och därmed även den
religiösa identiteten skapas (Beckford, 2003, s. 13ff). 

1.1 Bakgrund
Alevism är den näst största religiösa gruppen i Turkiet med en population på mel-
lan 15-30% av den totala befolkningsmängden på ca 75 miljoner (Se exempelvis
Markussen, 2005, & Şirin, 2013). Av denna grupp beräknas ca 20% ha kurdisk
bakgrund medan den resterande majoriteten är av turkiskt ursprung (Şirin, 2013,
s.75). Anledningen till osäkerheten beträffande detta är att det saknas officiell de-
mografisk information då den turkiska staten inte formellt erkänner aleviter som
en minoritet. Som ett resultat av detta finns det inte heller en vetenskaplig konsen-
sus gällande exakt hur stor den alevitiska gruppen är (Ibid. s.75).  

Rent etymologiskt refererar alevism till en person som vördar Ali, profeten Mu-
hammads brorson, och hans ättlingar vilka aleviterna ser som de legitima efterföl-
jarna till profeten (Ibid. s.75). Detta kan tolkas som att alevism till sin form ligger
nära shiitisk islam men faktum är att de rent teologiskt varken erkänns av sunni-
eller shiaislam som en del av islam (Hamrin-Dahl, 2006, s.50). Religiöst skiljer
sig alevism nämligen från en mer traditionell tolkning av islam på så sätt att alevi-
ter inte anammar islams grundpelare på samma sätt som de flesta andra muslimer
genom att de inte ber fem gånger om dagen, fastar inte vid Ramadan, behöver inte
ge allmosor och gör inte pilgrimsresor till Mecka (Ibid. s.9). De har istället sina
egna religiösa ceremonier,  cem, med alevitiska sånger, poesi och rituella danser,
där både män och kvinnor deltar tillsammans. Dessa leds till skillnad från traditio-
nella muslimska ceremonier av så kallade dedes eller enklare beskrivet av heliga
män, samt äger rum i religiösa byggnader som kallas för cemevis. Dessutom har
aleviterna egna moraliska regler, istället för sharia, vilka deras normer och värde-
ringar utgår ifrån och generellt kan de sägas fokusera mer på religionens inre me-
ning än på dess yttre krav (Ibid. s.9). 

4



Dock är det problematiskt att enbart kategorisera alevism utifrån religiösa aspek-
ter, faktum är att de flesta forskare inom området brukar inkludera även etniska,
nationella och politiska aspekter i beskrivningen av alevitisk identitet. Dessutom
har giftermål inom den egna gruppen rent historiskt resulterat i en gradvis utveck-
ling  mot  vad  Şirin  benämner  som en  “kvasi-etnisk”  gemenskap  (Şirin,  2013,
s.75). Aleviterna har också aktivt försökt att skapa en egen etnisk identitet under
parollen alevilik, som rent språkligt betyder aleviskhet (Hamrin-Dahl, 2006, s.32,
70). Även om särdrag som härstamning från ett visst område, anammande av det
liturgiska språket samt praktisering av de specifika ritualerna är betydande för till-
hörigheten är gruppmedlemskapet skiftande och till viss del vagt definierat (Ibid.
s.32). Dessutom pågår en debatt inom den alevitiska gruppen gällande hur alevilik
ska förstås. Det är framförallt tre olika inriktningar som diskuteras. För det första
menar delar av den alevitiska gemenskapen att alevilik bör betraktas som den san-
na formen av islam och därmed bör närma sig en sunnitisk utformning (Ibid. s.70-
71). Andra menar istället att alevilik är en sekulariserad tro vid sidan av både sun-
niter och shiiter medan den tredje och sista inriktningen menar att alevism varken
är en sekulär tro eller ett uttryck för den sanna formen av islam. Den sistnämnda
betonar istället alevismens heterodoxa samt synkretistiska struktur och att en ge-
mensam förståelse mellan aleviter och sunnimuslimer kan skapas (Ibid. s.70-71).

1.2. Syfte och mål
Syftet med denna diskursiva studie är att undersöka talet om alevism som religiös
identitet och hur denna konstrueras i två engelskspråkiga turkiska tidningar, näm-
ligen Hürriyet Daily News och Today`s Zaman. Då detta sker inom ramen för reli-
gionssociologi ligger således huvudfokus i första hand på just den religiösa aspek-
ten av alevitisk identitet och därmed kommer andra aspekter att behandlas sekun-
därt. Målet med denna studie blir därför att åskådliggöra hur och på vilket sätt det
talas om alevism samt vilka identitetsmöjligheter som konstrueras i dessa tidning-
ar. Den övergripande ambitionen är därmed att genom detta få en fördjupad för-
ståelse för vilka förutsättningar som ges den alevitiska gruppen att forma sin egen
identitet. 

1.3. Frågeställning
Jag kommer att utgå från i huvudsak tre frågeställningar, där den första ska be-
traktas som mer övergripande och generell medan de andra två som är mer speci-
ficerade bör ses som mitt huvudsakliga fokus i denna studie.

Den övergripande frågeställningen är därmed;

- Hur beskrivs alevism i Hürriyet Daily News och Today´s Zaman?

Medan de mer specificerade är formulerad på följande sätt;

- Vilka religiösa dimensioner är det som lyfts fram i beskrivningen av alevism?

- Vilka begränsningar respektive förhandlingsutrymme indikerar dessa beskriv-
ningar för den alevitiska gruppen? 

5



1.4. Avgränsning
Denna studie avser inte att dra några generella slutsatser gällande alevitisk identi-
tet utan fokuserar för det första på den religiösa aspekten av denna. För det andra
ligger fokus på hur den alevitiska identiteten konstrueras i ett begränsat urval av
debattartiklar från Hürriyet Daily News och Today´s Zaman vilket gör att om någ-
ra generella slutsatser kan dras så är det i förhållande till dessa tidningar. På så sätt
ämnar jag inte heller besvara huruvida andra tidningar beskriver identiteten på lik-
nande sätt eller inte, samt om resultatet  kan generaliseras även till  mediebran-
schen i stort eller till andra minoritetsgrupper. 

Vidare ska det även klargöras att det är alevism som jag intresserar mig av vilket
gör att jag inte kommer att behandla vare sig andra minoriteter eller för den delen
den sunnimuslimska majoriteten så länge som detta inte krävs för en förståelse av
alevism. Med andra ord kommer dessa enbart behandlas i relation till denna studi-
es huvudfokus, alevitisk religiös identitet. 

1.5. Forskningsgenomgång
Gällande framställningen av aleviter i media så finns det inte så mycket publicerat
på ämnet. En som dock har studerat medias roll i skapandet av alevitisk identitet
är Ömer Çaha som i sin publikation The role of the media in the revival of Alevi
identity in Turkey beskriver hur den politiska och ekonomiska liberaliseringen i
slutet av 80-talet ledde till att den alevitiska identiteten fick ett allt större utrymme
i den offentliga sfären (Çaha, 2006, s.325). Uppluckringen av mediebranschen,
det vill säga den minskade statliga kontrollen, vilket denna liberalisering även gav
upphov till hade enligt honom en  avgörande betydelse för pånyttfödelsen av ale-
vitisk identitet (Ibid. s.329). Författaren menar vidare att denna närvaro i det of-
fentliga rummet, det vill säga att alevism alltmer talas om i exempelvis media, har
gett upphov till en diskussion inom den alevitiska gruppen om hur dess identitet
ska betraktas. Çaha lyfter här fram fyra huvudlinjer i vilka diskussionen kretsar
kring (Ibid. s.334). Den första betraktar alevism som en islamisk sekt inom den
muslimska gemenskapen i stort medan den andra istället menar att aleviter ska
överge sin religiösa identitet helt och hållet då alevism, enligt denna linje, här-
stammar från någon annan källa än Islam. Den tredje linjen går ut på att koppla
samman alevitisk identitet med kurdisk sådan utifrån argumentationen att alevism
härstammar från den kurdiska civilisationen i Anatolien. Slutligen menar den fjär-
de  och sista  att  alevism bör  betraktas  som en gren  av  shiitisk  tradition  (Ibid.
s.334). Skillnaden mellan den första linjen och den sista bottnar i en förståelse av
alevism som antingen en egen variant av islam eller som en del av den shiitiska
traditionen. Den här studien visar således dels på hur aleviternas plats i det turkis-
ka samhället har förändrats såtillvida att de blivit mer synliga som grupp och dels
på vilka skiljelinjer som finns gällande konstruktionen av den etniska identiteten.
Dessutom visar den var någonstans det pågår förhandlingar kring dessa skiljelin-
jer. 

En annan forskare som också försökt att förstå alevitisk identitet i relation till me-
dia är Martin Sökefeld (2002) som studerat alevitiska hemsidor och aleviters när-
varo på internet. Syftet med studien var att undersöka virtuell gemenskap och vir-
tuell diaspora samt gemenskap rent generellt men ur detta uppkommer också en
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bild av vad som kan ses som kärnelementen i den alevitiska identiteten (Sökefeld,
2002, s.86 & 103). Denna studie av hemsidor visar att bortsett ifrån mycket om-
diskuterade ämnen, så som den politiska innebörden av alevism samt frågan om
huruvida alevism ska ses som en del av Islam eller inte, så talas det mycket om
historiskt signifikanta personer, ritualer, poesi samt historiska erfarenheter av mar-
ginalisering, diskriminering och våld (Ibid. s.103). 

Även Kira Kosnick (2004) rör sig inom ämnesområdet när hon studerar en lokal
och öppen TV-station i Berlin som drivs av emigrerade turkiska aleviter. Syftet
med studien är att  genom intervjuer och analys  av produktionsaktiviteter  samt
producerade program under tidsperioden 1998 till 2001 diskutera deras uttryck i
förhållande till  kulturell representation (Kosnick,  2004, s.979-980). Hon menar
vidare att dessa medieproduktioner innehåller en hel del representationsstrategier
som enbart kan förstås om man tar hänsyn till den transnationella kontexten (Ibid.
s.979). Det som således blir intressant i denna studie är hennes förståelse av den
alevitiska identiteten som den dialektiska motsatsen till sunniislam i Turkiet och
hur det framförallt är aleviterna, på grund utav den sunnimuslimska dominansen,
som tvingats  definiera  sin  identitet  i  oppositionella  kontra  relationella  termer
(Ibid. s.988). Slutsatsen, även om detta inte är huvudfokus i studien, blir således
att aleviter både i Tyskland och i Turkiet försöker stärka sina positioner genom att
betona vad som skiljer dem ifrån turkisk sunniislam, samtidigt som de försöker
skapa allianser mellan sina egna och sunnimuslimska företrädare samt med de
alevitiska organisationerna och den alevitiska gemenskapen i Turkiet (Ibid. s.992).
 
Gällande alevism som sådan finns det däremot en hel del forskning. Den kanske
mest citerade forskaren på området är den brittisk socialantropologen och Turkiet-
specialisten David Shankland som bland annat har publicerat verket The Alevis in
Turkey - The emergence of a secular Islamic tradition (2003) där han genom en
fem år lång etnografisk fältstudie har studerat alevism på nära håll i stora delar av
Turkiet. Utifrån detta omfattande arbete drar Shankland många slutsatser gällande
exempelvis  urbanisering  och  de  alevitiska  byarnas  utveckling  på  landsbygden
(Shankland, 2003, s.173ff). Det som dock är av intresse för denna studie är de
slutsatser han formulerar gällande alevitisk identitet och då med fokus på sekula-
rism. Han menar att framväxten av alevism som en sekulär gemenskap är en re-
flektion av en vidare anpassning till att bli en del av den moderna nationen snarare
än ett resultat av en strävan mot att undgå faktisk och upplevd förföljelse från den
sunnimuslimska majoriteten (Ibid. s.173). Detta ger således en förståelse av den
kontext i vilken artiklarna jag valt publicerats. 

Som framgår så verkar min studie kunna fylla ett hål i forskningen kring alevitisk
identitet, nämligen hur denna framställs och talas om i turkisk media, även om
alla dessa tycks beröra ämnet på ett eller annat sätt. En liknande studie har dock
gjorts gällande folkgruppen kurder och då med fokus på den turkiska varianten av
en av de tidningar jag själv valt att studera, nämligen Hürriyet. Dilara Sezgin och
Melissa A. Wall som publicerade denna studie, Constructing the Kurds in the Tur-
kish press: a case study of Hürriyet newspaper (2005), slår dessutom tydligt fast i
inledningen att det saknas forskning gällande minoritetsgruppers representation i
media i Mellanöstern, något som de genom sin studie ämnar åtgärda (Sezgin &
Wall, 2005, s.787). Resultatet av denna undersökning målar upp en dyster bild av
hur media reproducerar fördomar kring den kurdiska minoriteten och hur den elit
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som enligt dem styr gör allt annat än att bygga broar mellan majoritetssamhället
och kurderna. Sezgin och Wall går till och med så långt att de benämner porträtte-
ringen av denna minoritetsgrupp som diskriminerande (Ibid. s.795). 

Det är således med en liknande ambition som Sezgin och Wall, men med fokus på
aleviter som minoritetsgrupp och med diskursanalys som metod, som denna stu-
die bör betraktas. Som jag skrev ovan så verkar det var ont om studier gällande
alevitisk representation i media och då även gällande konstruktionen av alevitisk
religiös identitet i densamma. Detta blir således ett ypperligt tillfälle att försöka
råda bot på detta och förse forskningen kring alevism med en förståelse av hur
media väljer att konstruera den alevitiska identiteten. Det som jag trots allt kan ta
med mig från den forskning som jag här presenterat är dels hur komplex den ale-
vitiska identiteten tycks vara, då det inte tycks finnas någon enkel definition av
denna, och dels en tanke på hur andra minoritetsgrupper tycks ha framställts i me-
dia. Vidare ger detta en bild av de utmaningar som aleviter står inför gällande dels
relationen till det omgivande sunnimuslimska majoritetssamhället och dels gällan-
de definitionen av den egna identiteten. Detta är således även något som jag nu tar
med mig in i den fortsatta studien av alevitisk religiös identitet. 

1.6. Material
En avgörande faktor för konstruktionen av en alevitisk identitet eller skapandet av
alevilik var, som jag nämnt ovan, den politiska och ekonomiska liberaliseringen i
slutet av 80-talet. Denna gjorde det möjligt för aleviter att för första gången ge-
nom media uttrycka sin identitet i det offentliga rummet och sedan dess har den
fått allt större utrymme (Çaha, 2004, s.328ff). Det är dessutom, enligt Ömer Çaha,
så att ingen identitet har fått det stöd i media så som den alevitiska (Ibid. s.331-
332). 

Utifrån detta  har jag därför valt att studera just media och då med fokus på tid-
ningsmediet för att på så sätt försöka bilda mig en uppfattning om hur den religiö-
sa aspekten av den alevitiska gruppen talas om i det offentliga rummet. Det ska
här nämnas att tidningars roll inte enbart är att förmedla information, utan även
göra detta på ett tilltalande och engagerat sätt så att läsaren blir intresserad av att
läsa artikeln (Knott et al., 2013, s.12). Detta skapar således ett incitament att fram-
förallt skriva om sådant som har stort nyhetsvärde vilket i sin tur resulterar i att
sådant som betraktas som mindre attraktivt för den bredare publiken kommer att
väljas bort. Faktum är att mycket av det som berör religion och religiösa grupper
har en tendens att inte uppfylla kraven för vad som ses som attraktivt i denna be-
märkelse (Ibid. s.12). Med detta sagt och med hänsyn tagen till detta övergår jag
nu till att mer i detalj beskriva mitt material.

De tidningar jag har valt är två engelskspråkiga och nätbaserade tidningar från
Turkiet, nämligen Today´s Zaman och Hürriyet Daily News. Detta framförallt på
grund utav språkförbistringar vilket gör det svårt för mig att tillgodose mig mate-
rial som publicerats i tidningar skrivna på turkiska. Dessa två tidningar är dock
engelska varianter av de stora turkiska tidningarna Zaman respektive Hürriyet då
de publiceras av samma förlag som sina turkiska motsvarigheter vilket kan sägas
öka representativiteten i förhållande till andra engelska tidningar som behandlar
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turkiska nyheter. Huruvida dessa tidningar publicerar allt som deras turkiska mot-
svarigheter gör eller om det är ett anpassat urval kan jag tyvärr inte svara på, då
detta inte är något som beskrivs på tidningarnas hemsidor. Även om det såklart är
möjligt att det sker någon typ av anpassning för en engelskspråkig och därmed in-
ternationell målgrupp, så tycks det vid en enkel jämförelse vara åtminstone lik-
nande artikelinnehåll. Valet av tidningar bygger också på förekomsten av dessa
vid internetsökningar på “alevi” och framförallt vid sökningar på “alevi news” då
de främsta sökresultaten återfinns i dessa två tidningar. 

Utöver detta grundar sig valet av tidningar dessutom i religiösa och politiska över-
vägningar. Today´s Zaman med då kopplingar till tidningen Zaman anses vara li-
beral rent politiskt och sunnimuslimsk rent religiöst och kan därför ses stå den tur-
kiska regeringen nära medan Hürriyet anses vara nationalistisk och kemalistisk
vilket innebär en mer sekulär utgångspunkt (Haynes, 2009, s.105-107). Med detta
i åtanke så blir tidningarnas inriktning intressant utifrån aleviternas relation, rent
historiskt, till det sunnimuslimska majoritetssamhället samt den sekulära rörelsen
där de från sunnimuslimskt håll betraktats med misstänksamhet medan de traditio-
nellt stått den sekulära och kemalitstiska rörelsen nära (Hamrin-Dahl. 2006). Det-
ta ger studien en större bredd vilket kan sägas påverka representativiteten positivt
men ger också en möjlighet till jämförelse tidningarna emellan, även om det sist-
nämnda inte ska ses som ett huvudsyfte med denna studie. Något som dock bör
tilläggas är att det som enskilda skribenter skriver i tidningen inte nödvändigtvis
behöver avspegla de åsikter som tidningen i  stort  innehar,  något som Hürriyet
Daily News tydligt slår fast i sin verksamhetsbeskrivning (Hürriyet Daily News,
2013). 

1.6.1. Urval
Relativt tidigt i insamlingen av materialet insåg jag att ett snävare urval än en sök-
ning på “alevi” där jag inkluderade alla typer av artiklar skulle krävas för att få till
ett material som både var överskådligt och relevant. Det första som slog mig var
att de flesta artiklarna dessutom enbart var av informativ art, det vill säga enbart
var beskrivande nyhetsartiklar utan en vidare diskussion om vare sig aleviter eller
alevism. För att sålla bort dessa och komma åt de artiklar som behandlar ämnet
mer djupgående valde jag därför att enbart inkludera debattartiklar och krönikor i
min studie. Detta minskade urvalets omfattning avsevärt men materialet var fort-
farande oöverskådligt och inbegrep således även texter som till stor del inte relate-
rade till studiens huvudsyfte, nämligen alevism som religiös identitet. Därför val-
de jag att specificera sökningen ytterligare genom att lägga till ordet “religion” för
att på så sätt närma mig syftet än mer och få till ett snävare urval. Resultat av den-
na sökning gav därmed 253st artiklar i Today`s Zaman och 42st i Hürriyet Daily
News, vilket är en mer rimlig mängd text att utgå ifrån. Valet att inte minska ur-
valsramen ytterligare grundar sig i bristen på artiklar i Hürriyet Daily News där
det knappt blev några kvar vid exempelvis en sökning inom en given tidsintervall
eller med fler sökord, så som “religious identity”. På samma sätt skapade tillagda
sökord så som “religious” en rimlig mängd artiklar i Hürriyet Daily News men
samtidigt en oöverskådlig sådan i Today`s Zaman. Även om huvudsyftet inte är en
jämförande studie tidningarna emellan så bör urvalsprocessen se likadan ut, vilket
gjorde att jag var tvungen att välja ett urval som gav det mest balanserade resulta-
tet. Ett annat problem vid en mer specificerad sökning är att sökverktygens skilda
karaktär fick en allt större påverkan på resultatet ju mer jag valde att begränsa
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sökningen. Bland annat gick det i Hürriyet Daily News att välja ut en exakt tids-
ram, där det går att välja vilka dagar, månader och år som ska ingå i sökning, me-
dan det i Today´s Zaman bara går att välja givna tidsramar så som exempelvis ett
specifikt årtal eller de senaste 30 dagarna. Dessutom benämns artiklarna olika, där
debattartiklarna och krönikorna i  Hürriyet  Daily News kallas  för  “columnists”
medan de i Today´s Zaman benämns som “opinion”, något som även gör gällande
för övriga kategorier. Jag har dock genom att studera de artiklar som finns under
dessa kategorier kommit fram till att “opinion” och “columnists” bör ses som lik-
värdiga. 

Nästa steg blev således att istället för en mer specificerad sökning studera de ar-
tiklar som sökningen utifrån “alevi religion” gav och bland dessa välja ut de mest
relevanta för studien. För att denna process inte ska uppfattas som allt för god-
tycklig valde jag att använda mig av specifika kriterier för att tydliggöra dels för
mig själv men även för läsaren vad jag menar med relevans. Det första kriteriet,
som ska ses som överordnat de övriga, är att artikeln faktiskt behandlar aleviter.
Närmare bestämt bedöms både hur mycket plats alevism får i artikeln och hur
centralt ämnet är. En artikel som i huvudsak fokuserar på alevism kommer där-
med att väljas framför en artikel som låter alevism vara en del av en vidare dis-
kussion. Den andra aspekten jag tagit hänsyn till är huruvida det fanns en hänvis-
ning till en religiös dimension i artikeln. En artikel som behandlar just detta kom
därför att prioriteras framför en som exempelvis enbart fokuserade på alevism ur
ett etniskt perspektiv. Avslutningsvis tog jag även hänsyn till vem som skrivit arti-
keln där jag efter att ha gjort ett urval utifrån de första kriterierna försöker att ska-
pa en bredd i materialet genom att ta med så många olika skribenter som möjligt. 
Utifrån den urvalsram som jag beskrivit ovan har jag således valt ut 10 artiklar
från varje tidning som bäst avspeglar det jag vill studera. Urvalet kom därmed att
består utav artiklar som är publicerade i slutet av 2000-talet, närmare bestämt från
2007 till 2013 något. Det ska här sägas att det var enklare att hitta relevanta artik-
lar i Today´s Zaman än vad det var i Hürriyet Daily News, vilket framgår av ru-
brikerna i tabellen nedan. Gällande bredden av skribenter så har jag medvetet valt
att ta med några artiklar som är skrivna av samma författare i både Today´s Za-
man och Hürriyet Daily News. Detta val grundar sig i artiklarnas relevans och
bristen på likvärdiga artiklar skrivna av någon annan samt att jag redan tagit bort
andra artiklar av samma skribenter utifrån kriteriet gällande bredd.  Slutligen så
har jag valt att kodat dessa tillhörande Today´s Zaman som ”Z” följt av en siffra,
som anger vilken artikel i ordningen denna refererar till. På samma sätt har själv-
klart Hürriyet kodats men då med beteckningen ”H”. Detta för att resultatet ska
bli mer förståeligt för läsaren samt för att inte lägga fokus på författaren, vilken i
denna studie inte har någon specifik betydelse då det är materialet i sin helhet jag
studerar och inte den enskilda författarens uppfattning om alevism.  

Tabell 1. Artikelurval

Artikel Författare Tidning Kod

“One religion” controversy Lale Kemal (2012) Today´s Zaman Z1

A contructive Alevi workshop Mümtazer Türköne Today´s Zaman Z2
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(2009)

A tentative step towards official recogni-
tion of Alevi identity

Şahin Alpay (2010) Today´s Zaman Z3

Addressing minority issues and culture Charlotte McPherson 
(2009)

Today´s Zaman Z4

Are Alevis Separatists? Etyen Mahçupyan 
(2006)

Today´s Zaman Z5

Is Turkey losing its Alevis? Íhsan Daği (2013) Today´s Zaman Z6

Music, culture and religion Charlotte McPherson 
(2009)

Today´s Zaman Z7

The AKP and Alevis Şahin Alpay (2007) Today´s Zaman Z8

The Sunnis`responsibility on the Alevi 
issue

Hüseyin Gülerce 
(2011)

Today´s Zaman Z9

What happened to the Alevi reform 
package?

Amanda Paul (2013) Today´s Zaman Z10

Can Turkey send an alevi dede to Ger-
many?

Barçin Yinanç (2012) Hürriyet Daily News H1

Alevis and Kemalist reflexes Orhan Kemal Cengiz 
(2011)

Hürriyet Daily News H2

Erdoğan and the CHP leader´s Alevi ori-
gin

Sedat Ergin (2011) Hürriyet Daily News H3

From the Bosphorus: Straight - Does the 
Alevi move move at all?

Bosphorus-straight 
(signatur) (2009)

Hürriyet Daily News H4

The AKP´s litmus test: Alevis´problems Cüneyt Ülsever 
(2008)

Hürriyet Daily News H5

The Alevis´new Westward strategy Sedat Ergin (2011) Hürriyet Daily News H6

The famous “Muslim-meter” returns Burak Bekdil (2011) Hürriyet Daily News H7

Today, I´m in Cairo with Gül... Mehmet Ali Birand 
(2008)

Hürriyet Daily News H8

The Cemevi issue Taha Akyol (2012) Hürriyet Daily News H9

Exploiting religion! Yusuf Kanli (2008) Hürriyet Daily News H10
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Kapitel 2 Teori

Syftet med detta avsnitt är att presentera den teori som jag kommer att använda
mig av för att analysera resultatet. Då min ansats i denna studie är induktiv kom-
mer detta att först äga rum efter att jag genomfört en diskursanalys av materialet.
Teorin kommer därmed att i första hand användas som ett verktyg för att fördjupa
förståelsen av resultatet. 

Innan jag övergår till en presentation av teorin om minoriteters förhandlingsmöj-
ligheter så ämnar jag att förklara varför jag ser aleviter som en etnisk minoritet
genom att klargöra vad jag menar med begreppet etnicitet. Detta har även en cen-
tral betydelse för förståelsen av den teori som jag därefter ska diskutera. 

2.1. Etnicitet
Gällande begreppet etnicitet så har jag valt att utgå ifrån antropologen Thomas
Hylland Eriksens definition så som han valt att presentera detta i sin bok Etnicitet
och Nationalism (1993). I denna diskuterar han ett antal olika sätt att beskriva et-
nicitet och menar att de till att börja med kan ses som eniga gällande uppfattning-
en att etnicitet är något som har att göra med klassificering av människor (Erik-
sen, 1993, s. 12). Detta gäller såväl minoritets- som majoritetsgrupper. Enligt Hyl-
land Eriksen är alla folkslag oberoende graden av särprägel lika etniska även om
etnicitet allt som oftast brukar associeras med minoriteter (Ibid. s.13). Med detta i
åtanke ska jag nu titta närmare på själva betydelsen av begreppet. 

Ordet etnicitet som började användas inom antropologin på 60-talet härstammar
ursprungligen från grekiskans ethnos som i sin tur kan härledas från ordet ethni-
kos som betyder hednisk. Betydelsen har dock skiftat sedan dess och idag har ter-
men etnisk grupp allt mer, enligt Hylland Eriksen, kommit att betyda “ett folk”
(Ibid. s.12, 20). Dessvärre är denna definition allt för ospecifik för att vara till-
fredsställande då det är svårt att avgöra vilka grupper som ska betraktas som en
folkgrupp eller en etnicitet alternativt inte betraktas som detta (Ibid. s.20). Detta
ställer således krav på ytterligare bestämning av vad som ska betraktas som de av-
görande kriterium vilka kan sägas skilja en grupp ifrån en annan. Dock visar det
sig vid en närmare jämförelse mellan olika grupper att det är svårt att specificera
de egenskaper som gör att dessa skiljer sig åt (Ibid. s. 20, 46-47). Ett antagande
som länge var gällande var att etniska grupper delar en gemensam kultur vilken
ger dem dess särprägel gentemot andra grupper, något som Hylland Eriksen avfär-
dar då han påvisar att dessa kulturella drag, som exempelvis språk eller religion,
ofta överskrider gruppindelningar. Dessutom innehar människor flertalet kulturel-
la drag och det är sällan alla dessa kan sägas vara gemensamma med samma per-
soner (Ibid. s.47). Således drar han slutsatsen att det inte går att betrakta etnicitet
som en egenskap hos en grupp individer eller för den delen att kultur nödvändigt-
vis skulle sammanfalla med etnicitet. Istället menar Hylland Eriksen att etnicitet
bara kan förstås i termer av en relation där det krävs en viss kontakt mellan olika
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grupper som innehar föreställningar om att den andra gruppen är kulturellt annor-
lunda än den egna för att detta ska uppstå (Ibid. s.21). Han skriver; 

“Det för etniciteten grundläggande är tillämpningen av systematiska
distinktioner mellan fränder och utomstående; mellan Oss och Dem.
Om ingen sådan princip finns  kan det  inte  finnas någon etnicitet
eftersom  etniciteten  förutsätter  ett  institutionaliserat  förhållande
mellan avgränsade kategorier vilkas medlemmar betraktar varandra
som kulturellt särpräglade.” (Ibid. s. 28)

Det går på så sätt inte att peka på några specifika kriterier för etnicitet, så som ge-
mensam kultur eller för den delen religion, då dessa tycks skifta beroende på sam-
manhanget  (Ibid.  s.47).  Föreställningen om en etnisk särprägel  samt kulturella
skillnader uppstår således ur aspekter av social organisation och inte ur faktiska
och objektiva kulturella skillnader (Ibid. s.76). 

Utifrån detta kommer jag därför att betrakta aleviter som en etnisk grupp då det
tycks finnas just en sådan social relation där majoritetssamhället betraktar dem ut-
ifrån föreställningar om kulturella skillnader och vise versa. 

2.2. Identitetsförhandling – tillskriven och förvärvad etnicitet
Den huvudsakliga teori som jag i denna studie kommer att använda mig av är
hämtad ifrån Karmela Liebkind (2010) och hennes analys  av språk och etnisk
identitet. Även om ansatsen i hennes arbete är socialpsykologiskt och det huvud-
sakliga fokuset ligger på etnolingvistiska grupper så finns det en diskussion gäl-
lande etniska grupper och dess identitet överlag som jag menar även bör ses som
relevant för denna studie (Liebkind, 2010, s.18ff). Innan jag går in på de mer spe-
cifika teoretiska verktygen för förståelsen av etniska gruppers förhandlingsutrym-
me kommer jag att ta avstamp i Liebkinds grundläggande förståelse av etnicitet
och identitet. 

Inom socialpsykologin kan individers självbild för det första sägas bestå utav två
komponenter; dels  personlig identitet och dels social  identitet.  Den sistnämnda
menar Liebkind härrör ifrån medlemskap i olika grupper och etniska identitet kan
således definieras som den etniska komponenten av denna sociala identitet (Ibid.
s.18). Det är således den sociala aspekten av självbilden som är av särskild bety-
delse för denna studie. Vidare så ska etnicitet betraktas som en essentiell del av
människors identitet men skiljer sig åt i förhållande till andra sociala identiteter då
den innefattar  en  subjektiv  föreställning  om gemensamt  ursprung (Ibid.  s.18).
Dock kan det som framhävs av etniciteten variera under en individs livstid samt
kan ta sig olika uttryck beroende på situation. Alla människor är således medlem-
mar av en eller annan etnisk grupp, även om Liebkind likt Hylland Eriksen också
pekar på det faktum att detta oftast associeras mer med minoriteter än med majo-
ritetsgrupper (Ibid. s.18). 

Gällande då skapandet av etnisk identitet så skiljer Liebkind mellan två för denna
studie viktiga begrepp, nämligen tillskriven och förvärvad identitet. Etnicitet kan
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således betraktas som en tillskriven identitet så till vida att en individ inte kan väl-
ja vilken etnisk grupp som denne är född inom, men är också förvärvad då en in-
divid kan välja hur stor betydelse etniciteten ska ha för den totala identiteten (Ibid.
s.18-19). Tillskrivna exempelvis egenskaper eller drag är således sådana som indi-
viden blir tvingad att förhålla sig till medan de förvärvade är sådana som indivi-
den kan välja att anamma eller inte. Även om det går att bibehålla en identitet som
står i konflikt med de uppfattningar som andra har om denna så brukar människor
vilja bli bekräftade av sin omgivning. Utifrån detta försöker därför individer gene-
rellt att nå en konsensus mellan den självuppfattade identiteten och den av andra
uppfattade (Liebkind, 1990, s.82). Denna process kallar därför Liebkind för ”iden-
titetsförhandling” och innebär kortfattat att individer presenterar sin identitet uti-
från hur denne vill bli uppfattad, samtidigt som de föreslår en identitet för den
andre. På samma sätt så konfronteras individen av den andres självpresentation
och en föreslagen identitet för denne själv (Ibid. s.82). Det är inte ovanligt att det
här råder en oenighet gällande innehållet och värdet av identiteten mellan aktörer-
na och därför kan detta ses som en ständig kamp mellan självet och de andra. Det
pågår med andra ord en ständig definiering och omdefiniering, värdering och om-
värdering av den egna identiteten, samt ett tillägnande så väl som avfärdande av
föreslagna och påtvingade identiteter (Ibid. s.83). 

Vid studier av etnisk identitet går det att särskilja tre olika analysnivåer, nämligen
individuell, interaktiv och samhällelig sådan. Den första nivån involverar psyko-
logiska processer samt personliga karaktäristika och fokuserar därmed på exem-
pelvis individers känsla av stolthet över sitt ursprung eller identifikation med en
specifik etnisk grupp (Liebkind, 2010, s.19). Därmed är denna nivå betraktad för
sig själv av föga intresse för denna studie då mitt material inte tillåter en diskus-
sion om identitet på individnivå, däremot kan detta behandlas ur ett sociologisk
perspektiv. Den andra nivån, det vill säga den interaktiva, refererar istället till dy-
namiken i de dagliga sociala kontakterna i olika situationer och på skapandet samt
bibehållandet av etnisk identitet i pågående interaktion. På så sätt undersöks et-
nisk identitet på denna nivå i termer av en pågående process av social definition
och förhandling (Ibid. s.19). Slutligen så består den samhälleliga nivån av politis-
ka, ideologiska, kulturella och ekonomiska aspekter. Etnisk identitet studeras där-
för på denna nivå exempelvis i relation till lagstiftning, dominanta diskurser och
maktförhållanden mellan olika etniska grupper (Ibid. s.19). 

Dessa nivåer hänger således ihop och påverkar varandra. För det första så är det
genom interaktion som samhälleliga relationer, värderingar, normer samt överty-
gelser reproduceras, förändras, aktualiseras eller utmanas och det är genom denna
interaktion som en känsla av personlig och etnisk identitet formas (Ibid. s.19). För
det andra så samverkar även den sistnämnda nivån, det vill säga den samhälleliga,
med de andra genom att den institutionaliserade stereotypiseringen och kategori-
seringen av etiska grupper på en samhällelig nivå påverkar hur människor definie-
rar och positionerar sig själva, både individuellt och i interaktion med andra (Ibid.
s.19). Även om detta inte ska betraktas som determinerande så menar Liebkind att
intergruppsrelationerna och de dominerande diskurserna på en samhällelig nivå,
såväl som lojaliteten mot den egna gruppen på en individuell nivå, är svårförän-
derliga (Ibid. s.19). 
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Om vi då övergår till att försöka förstå relationen mellan minoritetsgrupper och
majoritetsgrupper så menar Liebkind att en grundläggande funktion hos de flesta
multikulturella samhällena är att betrakta de egenskaper eller kulturella drag som
tillskrivs den dominerande gruppen som de mest värdefulla (Ibid. s.22). På så sätt
kan kategorierna majoritet och minoritet sägas utgöra en normativ hierarki, där
den senare allt som oftast är förloraren, som kombinerar idén om status och legiti-
mitet samt avvikelse från normen. Således representerar majoriteten normen vil-
ken allt annat refereras till (Liebkind, 1990, s.85). Därför vore det till den under-
ordnade gruppens fördel att tillägna sig dessa då deras kulturella drag ofta betrak-
tas som mindre värda (Liebkind, 2010, s.22). Här bör tilläggas att när Liebkinds
skriver detta så syftar hon framförallt till etnolingvistiska grupper något som jag
valt att bortse ifrån för att inte förvirra läsaren (Se Ibid. s.18ff). Det är även min
tolkning att detta kan generaliseras till etniska grupper i stort och hädanefter kom-
mer jag därför att hänvisa till detta. 

I multikulturella kontexter kan således intergruppstatus överlag konceptualiseras
utifrån vitaliteten hos den berörda etniska gruppen. Denna vitalitet refererar såle-
des till en grupps förmåga att överleva som en distinkt kollektiv enhet i en multi-
kulturell miljö (Ibid. s.22). Denna vitalitet kan vidare sägas vara beroende av tre
olika faktorer, nämligen status, demografisk styrka samt institutionellt stöd och
kontrollfaktorer. Den första syftar till exempelvis ekonomisk eller politisk styrka
och legitimitet medan den andra helt enkelt handlar om hur många gruppmedlem-
mar den enskilda gruppen innehar, ju fler desto bättre. Den sista som syftar till in-
stitutionellt stöd handlar exempelvis om hur väl gruppen är representerad i media
eller för den delen i regeringen. Dessa variabler kan därmed ses som demografis-
ka, politiska, ekonomiska och kulturella resurser utifrån vilka den etniska gruppen
kan bibehålla sin särprägel (Ibid. s.22-23). 

2.3. Arbetsmodell
För att sammanfatta detta teoriavsnitt så kommer jag för det första att i denna stu-
die betrakta aleviter som en etnisk minoritetsgrupp och alevism som en etnicitet.
Detta utifrån antagandet, vilket jag nämnt tidigare, att etnicitet skapas relationellt i
mötet mellan två eller flera grupper som innehar föreställningar om kulturell sär-
prägel varandra emellan. Då aleviter rent demografiskt är färre än majoritetsgrup-
pen är minoritetsetiketten därför nära till  hands. Vidare då jag uppfattar etnisk
identitet som något skapat i relationen mellan olika grupper så kommer jag för det
andra att utgå ifrån att detta sker genom så kallade identitetsförhandlingar, där
kulturella drag tillskrivs eller förvärvas. Då vitaliteten hos majoritetsgruppen är
större än hos minoritetsgruppen, i det här fallet aleviter, så kommer jag betrakta
denna identitetsförhandling som ojämlik i den bemärkelsen att det är utifrån den
norm som majoritetsgruppen företräder som den alevitiska identiteten kommer att
speglas. Därmed är det dessa som i mångt och mycket avgör vilka identitetsmöj-
ligheter som finns tillgängliga för aleviter som grupp, genom att tillskriva dessa
vissa kulturella drag samt göra andra tillgängliga för att förvärva. 
Gällande själva tillvägagångssättet så kommer jag att utgå från ett antal analysfrå-
gor vilka ska ses som verktyg för att fördjupa förståelsen av resultatet. Syftet blir
att försöka utröna vilka kulturella kännetecken som tillskrivs respektive förvärvas
inom den alevitiska identiteten, för att på så sätt kunna beskriva vilket förhand-
lingsutrymme aleviter har såsom det reflekteras i artiklarna. 
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Rent  konkret  utgår  jag  därför  från  dessa  frågor;

- Vilka kulturella drag tillskrivs den alevitiska identiteten?
- Vilka alevitiska identitetsmöjligheter framträder i artiklarna?
- Och i vilken mån skildrar variationen mellan beskrivningar av aleviter att det
finns ett förhandlingsutrymme gällande deras identiteten?
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Kapitel 3 Metod

För att besvara min frågeställning har jag som framgår av syftet valt att använda
mig av diskursanalys, vilket jag ämnar förklara närmare i detta avsnitt. Innan jag
övergår till att analysera materialet diskursivt kommer jag dock att använda mig
av en mer generell kvalitativ textanalys, något jag återkommer till när jag beskri-
ver mitt tillvägagångssätt. Först och främst kommer jag i detta kapitel att beskriva
min relation till det jag undersöker samt tydliggöra vilket vetenskapsteoretisk syn-
sätt jag ämnar utgå ifrån. Därefter följer en förklaring av metoden som sådan för
att sedermera övergå i en presentation av själva tillvägagångssättet. Avslutnings-
vis förs även en diskussion kring valet av metod och dess validitet. 

3.1. Vetenskapsteoretiska överväganden
En förutsättning för mitt val av diskursanalys som metod är tillägnandet av ett
konstruktivistiskt vetenskapsteoretiskt synsätt.  Det konstruktivistiska antagandet
är nämligen något som är gemensamt för de olika diskursiva inriktningarna och
menar, för det första, att hur man uppfattar specifika företeelser varierar beroende
på bland annat samhällelig och historisk kontext (Boréus, 2011, s.150-151). För
det andra betraktas de egenskaper som tillskrivs såväl grupper som enskilda indi-
vider och som syftar till att särskilja dem från varandra som föränderliga  (Ibid.
s.150-151). Utifrån detta betraktas även språket som format av en social kontext
men innehar samtidigt en formande funktion (Bergström & Boréus, 2005, s. 307-
308). Närmare beskrivet så påverkas våra föreställningar om olika företeelser av
hur vi med hjälp utav språket talar om dem  (Boréus, 2011, s.150-151). Detta gäl-
ler såklart även för identiteter, något som är i fokus för denna studie. En närmare
beskrivning av förståelsen av identitet kommer jag således att behandla i samband
med den diskursteoretiska beskrivningen i detta avsnitt. 

Min förståelse av religion, som ligger i fokus för denna uppsats, ska därmed även
den ses som konstruktivistisk. Närmare bestämt kommer jag att anta en socialkon-
struktivistisk sådan, något som James A. Beckford (2003) på ett detaljerat sätt be-
skrivit och argumenterat för i sin bok Social Theory and Religion. Hans huvudtes
går kortfattat ut på att religion varken kan ses eller studeras som om det var ett ge-
neriskt och essentialistiskt fenomen (Beckford, 2003, s. 18). Beckford motsätter
sig således generaliseringar gällande religionens allmänna natur och menar istället
att definitionen av religion är beroende av människor samt den kontext i vilken de
lever, vilket resulterar i att dess betydelse skiftar (Ibid. s.21). Religionen kan på så
sätt sägas vara en social och kulturell konstruktion där dess betydelse ständigt dis-
kuteras och omförhandlas (Ibid.s. 13ff). Det blir därmed forskarens uppgift  att
studera vad varje enskild individ eller grupp vid en specifik tidpunkt samt på en
särskild plats menar med religion och hur de omsätter detta i tro och praktik (Ibid.
s.25). 

17



Den alevitiska religionen som jag valt att studera ska därmed förstås utifrån dessa
antaganden, med andra ord menar jag att själva betydelsen av denna skapas i den
kontext jag valt att lyfta fram. Jag kan således inte dra generaliseringar gällande
dess faktiska natur utan enbart  beskriva hur alevitisk religion förstås och kon-
strueras i det specifika material som min analys bygger på. Jag betraktar det där-
för som troligt att denna religion skulle framställas på annat sätt om jag väljer att
studera konstruktionen av denna i någon annan kontext. 

Utifrån detta vetenskapsteoretiska klargörande övergår jag nu till att diskutera de
mer metodologiska aspekterna  av denna studie. 

3.2. Diskursanalys
Den diskursanalytiska metoden kan sägas bestå av ett antal olika inriktningar vil-
ka har den gemensamma nämnaren att de innefattar en systematisk studie av dis-
kurser (Bergström & Boréus, 2005, s. 307). Vad som här avser med ordet diskurs
är dock något som varierar mellan de olika inriktningarna (Boréus, 2011, s.151).
Detta begrepp kan för det första ges en snäv innebörd då den syftar till att enbart
omfatta språkliga praktiker, det vill säga regler och regelbundenheter i hur man
kategoriserar och talar om ett visst fenomen (Ibid. s.151). Denna lingvistiska ut-
gångspunkt är dock inte den enda förståelsen av diskurs vilket bland annat Michel
Foucault har påvisat (Ibid. s.151-152). Han menar att för att förstå texten måste
den sättas in i och analyseras utifrån det sociala sammanhang i vilken den befin-
ner sig, med andra ord analysera den praktik som skapar dessa utsagor och på så
sätt innefattas diskursen även av en social aspekt (Ibid. s.151). En annan forskare
som  tagit  ytterligare  ett  steg  i  vidgandet  av  diskursbegreppet  är  Norman
Fairclough som brukar ses som företrädare för den inriktning inom diskursiv me-
tod som benämns kritisk diskursanalys (Bergström & Boréus, 2005, s. 307-308). 

Den diskursiva inriktning som jag i denna studie framförallt kommer att utgå ifrån
är dock hämtad från teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe (1985). In-
nan jag går in närmare på deras så kallade diskursteori bör det tilläggas att deras
huvudsakliga syfte dock inte är metodologiskt, i meningen att tillhandahålla prak-
tiska redskap för analys, utan snarare teoriutvecklande, något som jag ämnar åter-
komma till (Winther & Phillips, 2000, s.31). 

Laclau och Mouffe menar att i princip alla sociala fenomen kan analyseras utifrån
diskursanalytiska verktyg och att definitionen av dessa fenomen aldrig är fasta el-
ler totala vilket ger upphov till en kontinuerlig social strid gällande detta. Denna
strid kan för enkelhetens skull beskrivas som en strävan efter att etablera entydig-
het på det sociala planet och det är just denna process som är diskursanalytikerns
uppgift att studera (Ibid. s.31). Diskursen som sådan kan därmed förstås som en
fixering av en betydelse genom att fenomenets mångtydiga element blir entydiga
moment (Ibid. s.33-34). På så sätt sker etableringen av diskursen genom uteslut-
ning av alla andra möjliga betydelser, den konstituerar sig i förhållande till det
som den inte är (Ibid. s.33-34). Även om detta sker och en diskurs konstrueras så
är en grundläggande utgångspunkt inom diskursteorin att ingen diskurs kan eta-
bleras  totalt  (Ibid.  s.54-55).  Den sociala  tillvaron kännetecknas  istället  utifrån
konflikt vilket Laclau och Mouffe benämner som antagonism. Antagonism upp-
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står  således  när  diskurser  stöter  ihop genom en betydelsekonflikt  gällande  ett
tecken eller ett element (Ibid. s.54-55). 

Som framgår krävs det här en förklaring av ett antal centrala begrepp. För det
första syftar begreppet tecken på en sammanvägning av ett begrepps eller en terms
rent språkliga beteckning och dess innehåll, det vill säga de föreställningar som
tillskrivs detta (Bergström & Boréus, 2005, s. 315-316). Således är det tecknens
betydelse och mening samt hur detta fastställs som diskursanalytikern fokuserar
på. De tecken som uppfattas som och förblir mångtydiga kallas i sin tur för ele-
ment, medan de som är särskilt öppna för olika betydelse och som tycks ha en
central plats i flertalet skilda diskurser ges det talande namnet flytande signifikan-
ter (Ibid. s.316). När så en diskurs etableras så innebär det något förenklat att des-
sa tecken eller element fixeras och blir således utmärkande för diskursen, de blir
så kallade  moment (Ibid. s.317). Dessutom sker detta ofta kring diskursens nav,
vad Laclau och Mouffe benämner som  nodalpunkter. Dessa kan beskrivas som
särskilt viktiga tecken som de andra tecknen ordnas kring och får sin betydelse ut-
ifrån (Winther & Phillips, 2000, s.33). 

Likt jag nämnde ovan så är Laclau och Mouffes bidrag till största del teoretiskt
och därmed innehåller diskursteorin inte så många praktiska redskap för konkret
analys. Ett tillvägagångssätt är dock att skapa och använda sig av så kallade ekvi-
valenskedjor, något som hör samman med de begrepp jag precis har presenterat
och som kortfattat kan beskrivas som sammankopplingar av betydelse (Ibid. s.58).
Genom att leta fram de tidigare nämnda nodalpunkterna som finns i ett specifikt
material och förbinda dem med andra tecken så ger man dessa centrala tecken in-
nehåll. Det är först genom dessa ekvivalenskedjor som nodalpunkterna får mening
(Ibid. s.57-58). På så sätt genom att skapa dessa kedjor kan forskaren så småning-
om få en bild av hur diskursen eller för den delen identiteten är konstruerad. 

3.2.1. Identitetsdefinition
Laclau och Mouffes definition av identitet, som har en stor betydelse för deras
diskursteori, tar för det första avstamp i föreställningen av subjektet som splittrat
mellan olika diskursiva identiteter (Winther & Phillips, 2000, s.51). Närmare be-
stämt har subjektet flertalet identiteter beroende på vilka diskurser som det ingår i
och har därför möjlighet att identifiera sig på olika sätt beroende på kontext. Detta
ger på så sätt subjektet en viss frihet gentemot den givna identiteten, det kan välja
denna men behöver inte. Identiteten får subjektet således genom att representeras
diskursivt och kan därför definieras som identifikation med en subjektsposition
inom en diskursiv struktur (Ibid. s.51). Vidare konstitueras denna identitet genom
att de element och tecken som talar om vad som ingår och vad som inte gör det
struktureras och knyts samman till ekvivalenskedjor. På så sätt ska identiteten ses
som relationellt organiserad, man är något för att det finns något man inte är (Ibid.
s.51). 

Detta är en beskrivning av den individuella identiteten men även kollektiv identi-
tet eller gruppbildning kan förstås på samma sätt. Övergången från att identifiera
sig som något rent individuellt till att även identifiera sig med andra som tillskri-
ver sig samma sak ligger därmed nära till hands (Ibid. s.51-52). Dock är de even-
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tuella möjligheterna färre, det finns något förenklat inte lika många gruppbild-
ningar som det finns individuella identiteter att välja på. En gruppbildning sker
således genom att vissa ekvivalenskedjor etableras på bekostnad av andra, vissa
identitetsmöjligheter görs relevanta medan andra ignoreras. När detta sker så ig-
noreras dessutom de skillnader som finns inom gruppen och på så sätt även andra
möjliga identiteter som skulle kunna ligga till grund för gruppbildning (Ibid. s.51-
52). Det sker således en likriktning av identiteten. Inom denna teoribildning ska
grupper dock inte ses som något på förhand givet utan de formas först när det ta-
las om, till eller för en grupp. Det är således först när den formuleras med hjälp
utav språket som en grupp kan sägas existera (Ibid. s.54-55). 

3.3. Tillvägagångssätt
Om vi tar avstamp i diskursteorins förståelse av identitet för att studera hur alevi-
tisk religiös identitet konstrueras i Hürriyet Daily News och Today`s Zaman så
sker denna konstruktion genom att vissa tecken lyfts fram medan andra utelämnas
av artikelförfattarna i talet om aleviter och alevism, vilket i sin tur innebär att ek-
vivalenskedjor etableras. För att då kunna ringa in diskursen om den alevitiska
gruppen gäller det att i första hand åskådliggöra de tecken och de element som in-
går i denna för att genom dessa kunna lokalisera de ekvivalenskedjor som ger den
religiösa identiteten innehåll. 

Rent konkret kommer jag börja med att använda mig av den mer generella text-
analysen genom att sortera materialet för att få en större överblick av det relativt
stora urval som jag valt (Rennstam & Wästerfors, 2011, s. 194ff). Närmare be-
stämt kommer jag därför att gå igenom varje artikel för sig och plocka ut de teck-
en som kopplas samman med alevism. Även om jag specifikt är intresserad av den
religiösa aspekten av alevism så kommer jag i detta första skede att bortse från
detta och förutsättningslöst lokalisera allt som sägs om aleviter. Detta för att inte
min förförståelse ska påverka resultatet allt för mycket. Därefter följer en reduce-
ring av vad jag kommer att visa upp och inte i uppsatsen, då allt inte kommer att
få plats. Det är således viktigt att här genom mitt val av stoff försöka ge en repre-
sentativ bild av materialet (Ibid. s.202ff). Därefter följer diskursanalysen genom
ett försök till att koppla samman dessa tecken till ekvivalenskedjor och på så sätt
utröna vilka identitetsmöjligheter som ges och hur dessa ser ut, med andra ord hur
föreställningen om alevitisk identitet konstruerats i det valda materialet. I detta
kommer jag då framförallt att fokusera på det som kan sägas beskriva den religiö-
sa identiteten.

Materialet kommer att betraktas och därmed studeras som en helhet och inte ge-
nom att särskilja tidningarna åt, då en jämförelse dem emellan inte prioriteras i
denna studie. Därför kom jag i resultatdelen att utan hänsyn till tidning lyfta fram
det som var av intresse för studien, med andra ord sådant som på ett bra sätt visa-
de på spännvidden av möjliga alevitiska identiteter i materialet. För att göra detta
på ett så förutsättningslöst sätt som möjligt och utan att påverkas av artiklarnas ur-
sprung så refererade jag enbart till författare när jag skrev resultatet, för att däref-
ter kategorisera efter tidning. Detta medförde att jag i ett första skede av analysen
av materialet inte visste vilken tidning som de citerade artiklarna var publicerade i
vilket gjorde att helhetsperspektivet kunde bibehållas. 
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Efter detta då resultatet av det konkreta materialet har presenterats kommer jag så-
ledes att teoretisera detta genom att analysera det utifrån teorin gällande tillskri-
ven och förvärvad identitet som jag valt att utgå ifrån, varpå en mer reflekterande
del följer där jag kommer föra en bredare diskussion om studiens resultat. 

3.4. Validitet
Validitet kan kortfattat beskrivas som ”att vi mäter det vi påstår att vi mäter” (Esa-
iasson et al., 2007, s.63) och är således avgörande för om resultatet ska betraktas
som giltigt eller inte. I denna studie syftar alltså validiteten till att jag faktiskt stu-
derar konstruktionen av den alevitiska religiösa identiteten i dessa tidningar och
inget annat. Detta är något som jag bland annat genom att formulera analysfrågor
som direkt behandlar detta försökt att säkerställa, med andra ord så ämnar jag ge-
nom dessa se till så att jag håller mig inom ämnet. Ett annat sätt utifrån vilket jag
försökt att öka validiteten är genom kodning av materialet först efter att jag ge-
nomfört den första analysen av materialet. Utifrån detta ser jag till att jag studerar
materialet som en helhet, vilket är syftet med min studie, och inte som separata
tidningar. Således kan detta sägas öka validiteten för min studie som diskursiv
snarare än en jämförande sådan. 

Winther & Phillips skriver i sin bok  Diskursanalys som teori och metod  att det
kan vara svårt att avgöra om en diskursanalytisk studie är valid och lyfter fram två
förslag på hur detta kan åtgärdas (Winther & Phillips, 2000, s.122-123). För det
första kan man se på sammanhanget för att se om alla element verkligen passar in
i den diskursanalytiska redogörelsen och för det andra kan man bedöma analysens
fruktbarhet,  det vill  säga om analysramen har  någon förklaringskraft  eller  inte
(Ibid. s.122-123). Detta är således något som jag kommer att diskutera i relation
till resultatet. 
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Kapitel 4 Resultat och Analys

4.1. Resultat

Innan jag går in närmare på hur alevism beskrivs så tänkte jag börja med att redo-
visa hur alevism rent generellt kategoriseras som i materialet. Till att börja med så
kategoriseras de som “the Alevi (Shiite Muslim) sect”  (Z1), en religiös beskriv-
ning som  även förekommer, om än något mindre specifik, i andra delar av mate-
rialet som exempelvis när aleviter talas om som “the largest religious minority”
(Z3). Även mer komplexa beskrivningar förekommer, i en av artiklarna påvisas
först att “Alevism is the name of the religious belief only” (Z4) för att därpå tilläg-
ga att “Alevilik on the other hand represents the religious belief, the philosophy
and the particular community of Alevis in Turkey” (Z4). Ytterligare benämningar
som dyker upp i materialet handlar om att tala om alevism som kultur (Se exem-
pelvis H2) och livsstil (H9), några som dock inte är så frekvent förekommande då
kategorisering  utifrån  religion  tycks  vara  den vanligaste.  Därmed kommer  jag
först att beskriva vad som sägs om aleviter som grupp , för att därpå redovisa vad
som sägs om den alevitiska tron som sådan. 

4.1.1. Alevitisk minoritet, sekularism och samhället
I nästintill samtliga artiklar beskrivs aleviter som en minoritet på ett eller annat
sätt. Det är dock inte alltid detta skrivs ut och när så sker så görs detta på olika
sätt. I två av artiklarna beskrivs dock alevism som “the largest religious minority
in Turkey”(Z3 & Z8)  medan de i en annan beskrivs som “a minority belief sys-
tem”  (Z6).  Således beskrivs alevism som en minoritet  utifrån religiösa termer.
Detta framkommer också i mer indirekta ordalag, exempelvis i Z1, som talar om
att i Turkiet finns  “not only Christian minorities, but also those from the Alevi
(Shiite  Muslim) sect” samt i  H1 där  dessa gruppers rättigheter  benämns; “the
rights of Kurds, Alevis and non-Muslim minorities”. Det finns också exempel på
där de talas om som “minority” (Exempelvis H2) eller “Those who are not main-
stream” (Z4) utan att specificera närmare än så, samt där ordet inte nämns men
där sunniislam talas om som en majoritet i relation till alevism (Exempelvis Z2). 
Gällande relationen till majoritetssamhället så talas det i många artiklar om alevi-
ter som en diskriminerad (Z2, Z2, Z3, Z5, Z8, Z9 & H3), icke-erkänd (Z1, Z3, Z6,
Z8, Z10, H1, H2, H4 & H9) och förtryckt (Z2, Z8, H3 & H8) grupp. Andra ord
som kan sägas höra ihop med detta är socialt polariserade (Z2), hotade (Z1), ex-
kluderade (Z6, Z8, H1 & H3), isolerade (Z6 & H9), alienerade (Z6 & Z9), icke-
respekterade  (Z6),  förföljda  (Z10  & H4),  stigmatiserade  (H2)  och  ignorerade
(H5). Utifrån detta framträder således en bild av aleviter som en utsatt och margi-
naliserad grupp.
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Vidare tillskrivs  den alevitiska gruppen rent politiskt en pro-sekulär hållning i
många delar av materialet, något som framkommer på en rad olika sätt. I en av ar-
tiklarna (Z3) går det bland annat att läsa “most Alevis welcomed the founding of
the secular republic” och att “the Alevi masses [...] have provided the bulk of the
votes of the main opposition Republican people´s Party (CHP)” även om det ock-
så talas  om att  regeringspartiet  AKP (Justice and Development Party)  som av
“hard-line secularists” ses som ett  islamistiskt parti  börjar få alevitiska röster.
Som framgår av citatet ovan så framställs aleviter som rent historiskt nära knutna
till den sekulära rörelsen eller närmare bestämt den Kemalistiska (Se bakgrunds-
avsnittet), något som i andra delar av materialet bland annat beskrivs på följande
sätt; “Alevis, who were to a very large extent integrated into the Kemalist network
and ideology” (Z6). Dock menar författaren till denna artikel vidare att detta en-
bart var ett sätt för aleviterna att genom den sekulära och kemalistiska regimen
“prevent(ed) the domination of a Sunni identity” (Z6). Det finns dock även andra
beskrivningar av aleviternas politiska tillhörigheten. Exempelvis att  “each have
their own understanding of the religion and different political views” (H4) medan
andra tycker sig se en allt mer religionspolitisk inriktning och skriver att  “The
Alevis of the country are now wanted to be active in politics not with their pro-
gressive ideas but with their religious identity” (H10). Slutligen talas det även om
alevism som “a balancing force against the rising tide of Islamism based among
the Sunni majority” (Z3) samt  “the Alevi constitute a guarantee of the secular
system in this country. They shield us from religious extremists” (H8). 

Aleviter beskrivs således inte enbart utifrån religiösa aspekter, utan även utifrån
sin samhällsposition och sin politiska tillhörighet. Det råder således en samstäm-
mighet i materialet gällande den alevitiska gruppens position som en marginalise-
rad minoritet medan det tycks finnas skilda uppfattningar när det gäller deras poli-
tiska tillhörighet. Även om materialet tycks vara samstämmigt beträffande de rent
historiska kopplingarna till den sekulära rörelsen så går åsikterna isär när aleviter-
nas nuvarande politiska tillhörighet ska beskrivas. Avslutningsvis går det inte att
skönja några framträdande skillnader mellan tidningarna, beträffande uppfattning-
en om aleviter som grupp, utöver det faktum att artiklarna i Today´s Zaman i stör-
re utsträckning än de i Hürriyet Daily News behandlar alevism mer specifikt och
mer utförligt. 

4.1.2. Alevism och religion
Om vi då övergår till de tecken som skulle kunna relateras till en religiös diskurs
så förekommer det en hel del i materialet. Det kanske mest frekvent förekomman-
de  tecknet  i  sammanhanget  och  som  har  att  göra  med  religiös  praktik  är
“cemevis” (Se exempelvis H9) vilket, som jag nämnt tidigare, syftar till de reli-
giösa byggnader i vilka aleviterna utövar sin religiösa praktik. Dock är dessa ännu
inte officiellt erkända som detta, något som bland annat nämns i Z10. I relation till
detta talas det även om “dede” (Z7, Z8 & H1), vilket är benämningen på de heliga
män som leder de religiösa ritualerna (Se Bakgrund), samt den sjusträngade luta
(Z7) som används vid dessa. Gällande just den religiösa praktiken så skiljer sig
den väsentligt från den sunnimuslimska något som bland annat  påpekas genom
“It distinctly differs from the Sunni tradition of Islam in both creed and ritual”
(Z3). Utöver de redan nämna attributen gällande religiös praktik så nämns även
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den religiösa dansen “semah” (Z7) och det faktum att “music has a role in wors-
hip” (Z7). Även det faktum att de religiösa ceremonierna är könsinkluderande be-
skrivs;  “The congregation, which consists of both men and women, [...] there is
no physical seperation of men and women” (Z7) och i samband med detta påvisas
även att alevitiska kvinnor inte behöver bära slöja; The women are not required to
wear any particular type of clothing or to cover their heads” (Z7). 

Om vi då övergår till att beskriva hur materialet talar om den alevitiska tron så
framkommer en rad olika begrepp och definitioner. För det första talas det om ale-
viter som splittrade i sin syn på alevism i förhållande till Islam (Se exempelvis
Z5), något som bland annat beskrivs som en splittring mellan att uppfatta alevism
som “a sect within Islam” (Z8) eller “a religion in its own right” (Z8). På andra
ställen talas det istället om en splittring mellan å ena sidan alevism som  “true
Islam” (H9) eller å andra sidan alevism som “merely as a “lifestyle” without any
“Islamic” reference” (H9). De flesta artiklar talar dock om alevism som en mus-
limsk inriktning och en etikett som dyker upp i flertalet av dessa är att det rör sig
om en heterodox variant av islam (Z3, Z4 & Z10). På liknande sätt beskrivs den
alevitiska tron som “a syncretistic belief structure within the general framework
of Islam, but also differs on some main doctrical points of the religion” (Z4). Gäl-
lande olika typer av influenser nämns således “elements of Shia Islam, shamanism
of Central Asia and pre-Islamic beliefs of Anatolia” (Z3) och “pagan and Christi-
an values as well as [...] earthly ideologies” (Z5). Vidare nämns också att “Philo-
sophy, human development and humanist  ideals are important cornerstones of
Alevi beliefs” (Z10) och att “Alevis are very charismatic and mystical in many of
their beliefs” (Z7) samt att den religiösa praktiken kan bli spårad tillbaka till “the
north Indian gharana, whose origin is one of musical tradition” (Z7). 

Som framgår av stycket ovan så beskrivs alevism i de flesta artiklarna som något
skilt från majoritetsuppfattningen av religion, det vill säga sunniislam, dock är det
inte alltid detta konkret skrivs ut. Exempelvis skrivs det i samband med en diskus-
sion om aleviternas krav på att avskaffa obligatorisk religionsundervisning följan-
de “or at least let Alevi children learn about their own beliefs” (H4), vilket rent
konkret syftar till att beskriva deras egna tro som något annat än sunniislam då
undervisningen enbart innehåller det senare. Ett annat liknande exempel kan häm-
tas från en artikel där man menar att aleviterna blivit trampade på många gånger
då de tvingats balansera mellan  “the Sunni front on one side and left-right con-
flicts on the other”  (H8). Återigen blir det tydligt att alevism är något annat än
sunniislam även om detta inte explicit skrivs ut. 

Fyra av artiklarna betonar dock synen på alevism som icke-sunnitisk (Z2, Z3, Z4
& Z9). I den första av dessa talas det både om vad som benämns som “The Alevi-
Sunni cleavage” (Z2) och om “Alevis´lack of trust in the face om the sunnit majo-
rity” (Z2), vilket bör betraktas som en framställning vars syfte är att särskilja des-
sa grupper från varandra. Ännu tydligare blir det i Z3 gällande alevism när det
skrivs att “It distinctly differs from the sunni tradition of Islam in both creed and
ritual”, något som ytterligare förtydligas i Z4 genom att aleviter har “different ri-
tuals, holy places and differing emphasis on religions figures than the majority
Sunni population”. Till sist så skrivs det i den fjärde artikeln dels att “Sunnis re-
present the center and the Alevis the periphery”  (Z9) och dels att det finns en
“polarization between the sunnis and Alevis” (Z9). 
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Istället för sunniislam så beskrivs alevism i sex av artiklarna som antingen en shii-
tisk variant av islam eller innehållande shiitiska inslag. Bland annat blir detta tyd-
ligt  när  det  i  en  artikel  skrivs  “those  from the  Alevi  (Shiite  Muslim)  sect  in
Turkey” (Z1) eller när en annan påpekar att alevism ska ses som “a liberal branch
of Shia Islam” (H7). I ytterligare två artiklar talas det om detta även om alevis-
men inte lika tydligt tillskrivs en shiitisk tillhörighet då denna istället ska ses som
innehållande  “elements of Shia Islam, shamanism [...] and pre-Islamic beliefs”
(Z3) respektive  “been influenced by Shiism and Sufism” (Z4). Ett mer otydligt
förhållningssätt till shia framförs slutligen i artiklarna Z10 och H10, där det i den
förstnämnda gällande diskussionen kring alevitisk tro går att läsa att det finns en
signifikant skillnad mellan alevism och shia-islam samtidigt som det även påpe-
kas att alevism har  “frequently catetegorized under shiite denomination”  (Z10).
Den andra artikeln i sin tur beskriver en alevitisk religiös högtid och betonar då att
denna är en “commemoration of the murder of [...] the third of the 12 Imams of
the Shiite sect” (H10) utan att vidare gå in på relationen mellan shia och alevism. 

Det råder således en samstämmighet i materialet när det kommer till att betrakta
alevism som en religiös inriktning skild från sunniislam. Dock skiljer sig materia-
let gällande om alevism ska ses som en del av islam eller inte samt huruvida den-
na ska ses som en shiitisk variant eller inte. Det tycks dock finnas en viss övervikt
mot de som menar att alevism trots allt bör betraktas som en del av Islam. Vidare
så verkar det inte finnas några betydande skillnader mellan de två tidningarna ut-
över en viss skillnad i betoningen av alevism som något annat än sunniislam, där
Today´s Zaman i större utsträckning än Hürriyet Daily News tycks understryka
detta.

4.1.3. Religiös identitetsdiskurs
Sammanfattningsvis så framträder en hel del tecken som kan kopplas till alevitisk
religion. Därmed betraktar jag  alevitisk religion som nodalpunkt,  till  vilken de
andra tecknen relaterar till. Med den utgångspunkten skulle man således kunna
tala om två skilda diskurser i materialet som jag valt att kalla för Islamdiskursen
respektive Synkretismdiskursen, vilket i sin tur gör att nodalpunkten bör betraktas
som en flytande signifikant då den har en central plats i båda diskurserna. 

I första diskursen så knyter alevitisk religion på så sätt till sig tecken så som “shia-
element”, “sufism”, “heterodox”, “de 12 imamerna”, “minoritet” och “sekt”, vil-
ket i relation till vad de inte är, det vill säga “sunni”, “synkretistisk”, “ortodox”
och “majoritet”, skapar en ekvivalenskedja som gör tydligt vad som ingår och inte
ingår i Islamdiskursen. Andra tecken kan på liknande sätt bilda en ekvivalensked-
ja kring nodalpunkten alevitisk religion och därmed förklara Synkretismdiskursen.
De tecken som här kopplas samman är exempelvis “synkretistisk” som kan förstås
i relation till vad den inte är det vill säga “ortodox”. “Synkretistisk” kan i sin tur
kopplas samman med “förislamsk”, “hednisk”, “kristna värderingar”, “världsliga
ideologier” och “shamanism”. Vidare kan “cemevis” även ses som ett tecken som
i denna diskurs kan kopplas till alevitisk religion och innehåller således tecken så
som “dede”, “luta” “musik” “könsinkluderande” och “dans”. Dessa skapas såle-
des i relation till moskén och hur en traditionell muslimsk religiös ceremoni där
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går till med exempelvis avsaknad av dans och med en uppdelning mellan män och
kvinnor. 

Vid en presentation av dessa två diskurser framkommer dock ett tredje alternativ
och det är att betrakta allt detta som en och samma diskurs. Jag har således valt att
kalla den för  Alevitiskreligion-diskursen. Om vi då istället  betraktar  icke-sunni
som nodalpunkt och därmed som diskursens nav så relateras alla tecken som ingår
i dels Islamdiskursen och dels Synkretismdiskursen till just detta. Den ekvivalens-
kedja som då bildas är en sammansättning av alla de tidigare nämnda tecknen och
dessa får således mening i relation till vad de inte är, det vill säga den sunnitiska
motpolen. Kortfattat blir därför den subjektsposition eller identitet som den alevi-
tiska individen kan inta en icke-sunnitisk sådan. Dock finns det inom diskursen en
rad olika identitetsmöjligheter, i form av exempelvis en muslimsk och en icke-
muslimsk sådan, vilket gör att det finns en möjlighet att ett antal andra gruppiden-
titeter och därmed andra diskurser bildas. Det kan således utifrån den diskursteori
som jag valt sägas uppstå antagonism kring tecknet Islam och huruvida den alevi-
tiska identiteten ska ses som muslimsk eller inte. 

Avslutningsvis tycks det inte finnas några nämnvärda skillnader mellan de två tid-
ningarna beträffande i vilken mån de innehåller de olika diskurserna. Visserligen
nämnde jag tidigare att det fanns en något mer framträdande icke-sunnitisk håll-
ning i Today´s Zaman än i Hürriyet Daily News. Detta skulle kunna tolkas som att
Today´s Zaman omfattas mer av den Alevitiskreligions-diskursen än vad Hürriyet
Daily News gör, dock är denna skillnad för liten för att jag ska kunna stödja denna
tes fullt ut.

4.2. Analys
Det jag nu kommer att göra är att koppla mina resultat till en större teoretisk dis-
kussion genom Karmela Liebkinds (2010) begreppsapparat, vilken jag beskrivit i
teori-avsnittet, och med hjälp utav de analysfrågor som jag där skapat. De frågor
jag utgått ifrån är; Vilka kulturella drag tillskrivs den alevitiska identiteten?, Vilka
alevitiska identitetsmöjligheter framträder i artiklarna? samt I vilken mån skild-
rar variationen mellan beskrivningar av aleviter att det finns ett förhandlingsut-
rymme gällande deras  identiteten?. Således  är  det  analysfrågorna som för  det
första utgör ramen för analysen. Dock kommer jag att betrakta dessa enbart som
ett stöd vid den teoretiska analysen av materialet och därmed inte presentera dem
var och en för sig. 

För det andra förhåller sig analysen till de diskurser som jag lokaliserade i materi-
alet. Därmed kommer jag att analysera dessa i tur och ordning genom att börja
med Islamdiskursen för att därefter analysera Synkretismdiskursen och sedan av-
sluta med Alevitiskreligions-diskursen.

Om vi då börjar med Islamdiskursen och med den första frågan som behandlar de
tillskrivna kulturella dragen, så menar Liebkind att tillskrivna kulturella drag ska
förstås som i viss mån påtvingad identitet genom att dessa inte är valbara (Lieb-
kinds, 2010, s.18-19). Inom denna diskurs så tillskrivs därmed aleviter till att bör-
ja med en muslimsk identitet utifrån vilken de tvingas att förhålla sig till och blir
därmed en del av Islam i stort. Genom detta får de således en minoritetsposition
inte enbart i Turkiet som nation utan även inom Islam. För att ytterligare förstärka
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denna position talas det dessutom om shia-element, sufism och en heterodox upp-
fattning gällande tro, vilket gör att alevism tillskrivs en icke-sunnitisk prägel. Det
blir därmed tydligt att aleviter tillskrivs en religiös minoritetsidentitet. Om vi då
istället övergår till vad som är tillgängligt för aleviter, det vill säga de förvärvade
aspekterna av den alevitiska identiteten, så blir detta inom ramen för det som till-
skrivits. Med andra ord kan de förvärva exempelvis en shiitisk-identitet eller en
sufisk sådan medan det blir svårare att tillägna sig en sunnitisk sådan. En sådan
identifikation skulle bryta mot dels tillskrivningen av aleviter som icke-sunni men
även mot minoritetsidentiteten. Identitetsmöjligheterna blir däremot inte så många
då det varken går att välja en icke-religiös identifikation, en allt för ortodox tros-
uppfattning eller en fullt ut sunnitisk identitet. Inom denna diskurs blir därmed
förhandlingsutrymmet inte så stort  utan rör sig inom en islamsk icke-sunnitisk
ram och för att bibehålla en alevitisk identitet blir det därmed viktigt att hålla sig
inom denna.

Inom  Synkretismdiskursen tillskrivs alevitisk identitet  istället en mer icke-mus-
limsk prägel där de anses stå utanför den muslimska gemenskapen genom sin syn-
kretistiska världsbild. Dock tycks identitetsmöjligheterna vara desto större då ale-
viter  exempelvis  kan förvärva en kemalistisk,  förislamsk, hednisk eller  kristen
identitet då i princip det enda som tillskrivs är att de inte är en del av Islam. Dock
tillskrivs den alevitiska identiteten cemevis och den religiösa praktiken tillhörande
dessa vilket på så sätt bör ses som att en fullt ut sekulär identitet inte går att för-
värva.  Någon form av religiös aspekt  ingår  således i  identiteten,  även om det
tycks vara förhandlingsbart vad denna exakt ska innehålla. Därmed tycks förhand-
lingsutrymmet för hur den alevitiska identiteten ska betraktas vara relativt stort.
Om den förra diskursen kändes klart definierad av majoritetssamhället så tycks
det här finnas ett utrymme för den alevitiska gruppen att själv formulera hur deras
identitet ska se ut samt vad som ska förvärvas, så länge den inte gör anspråk på att
vara en del av islam. 

Om vi då slutligen analyserar alevitisk identitet utifrån Alevitiskreligions-diskur-
sen så framträder en mängd olika identitetsmöjligheter och ett relativt stort för-
handlingsutrymme. Som jag nämnde i resultatet så innefattar denna diskurs alla de
element som ingått i de två övriga vilket skapar en något spretig bild av alevitisk
identitet. Om vi då går igenom vad som tillskrivs så är det framförallt två kulturel-
la drag som här blir tydliga. För det första så är aleviter icke-sunni och för det
andra så ska de således betraktas som en minoritet. I övrigt kan de förvärva sig
allt ifrån en kemalistisk eller icke-muslimsk till en shia-muslimsk identitet och de
kan därmed välja att vara en del av en islamsk gemenskap eller inte. Som minori-
tet ges de, vittnar texterna om, ett väldigt stort förhandlingsutrymme även om det
finns tydliga gränser som de inte kan överstiga för att behålla sin alevitiska identi-
tet, nämligen de kulturella drag som kännetecknar normen eller för den delen ma-
joritetsgruppen. I den turkiska kontexten blir detta identiteterna majoritet och sun-
nit.  

Gällande förhandlingsutrymmet mer generellt så tycks det faktum att aleviterna
genomgående i materialet beskrivs som en marginaliserad minoritet vara avgöran-
de för identitetsmöjligheterna. Enligt Liebkind kan kategorierna majoritet, i det
här fallet den sunnitiska gruppen, och minoritet, det vill säga aleviterna, sägas ut-
göra en normativ hierarki, där majoriteten betraktas som normen medan minorite-
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ten ses som det avvikande (Liebkind, 1990, s.85). Det vore således enligt denna
teori till aleviternas fördel om de kunde tillägna sig de kulturella egenskaper som
innehas av majoriteten då deras egna ses som mindre värda, något som ska visa
sig vara svårt. 

Det som tycks göra aleviter till avvikande är således framförallt deras icke-sunni-
tiska identitet, något som blir tydligt vid beskrivningen av diskurserna. Den nor-
mativa hierarki där sunniislam ses som norm i kombination med dessa diskurser,
oavsett vilken av dessa som anammas, begränsar således aleviternas förhandlings-
utrymme samt gör det omöjligt för dem att bli en del av majoriteten och därmed
innefattas i normen. För att en minoritetsgrupp vidare ska överleva och kunna bi-
behålla  sin  kulturella  särprägel  i  en multikulturell  miljö  krävs  enligt  Liebkind
både kulturella, politiska, demografiska och ekonomiska resurser (Liebkind, 2010,
s.22).  I  materialet  beskrivs  således  aleviter  bland annat  som icke-erkända och
icke-representerade, detta tyder därför på en avsaknad av just dessa resurser vilket
ytterligare styrker bilden av aleviter som en marginaliserad grupp. 

4.3. Slutsatser
Jag har i denna studie utgått ifrån följande frågeställningar; 

- Hur beskrivs alevism i Hürriyet Daily News och Today`s Zaman?

- Vilka religiösa dimensioner är det som lyfts fram i beskrivningen av alevism?

- Vilka begränsningar respektive förhandlingsutrymme indikerar dessa beskriv-
ningar för den alevitiska gruppen?  

Med utgångspunkt i dessa har jag därmed kommit fram till följande slutsatser. För
det första så beskrivs alevism generellt utifrån religiösa dimensioner, även då ex-
empelvis deras politiska koppling till den sekulära rörelsen diskuteras, samt som
en i mångt och mycket marginaliserad minoritetsgrupp. 

För det andra har jag utifrån artiklarnas beskrivning av alevism lyckats identifiera
tre olika diskursiva förhållningssätt till alevitisk religiös identitet. Dessa har jag
valt att benämna som Islamdiskursen, Synkretismdiskursen och Alevitiskreligions-
diskursen.  I den första av dessa beskrivs alevism som en minoritetsuppfattning
inom Islam med betoning dess heterodoxa karaktär. Den andra diskursen betonar
istället alevismens synkretistiska karaktär och beskriver denna som en egen religi-
on utanför den islamska gemenskapen, med bland annat egen religiös praktik och
egna religiösa byggnader. Här benämns även tron som innehållande bland annat
förislamska,  kristna  och sekulära  influenser.  Den sista  diskursen,  det  vill  säga
Icke-sunnidiskursen, kan i sin tur sägas innefatta både Islamdiskursen och Synkre-
tismdiskursen. Inom  denna  beskrivs  alevitisk  identitet  framförallt  utifrån  två
aspekter, nämligen att de är en minoritet samt att de är icke-sunni. Vidare beskrivs
de utifrån alla de aspekter som ingår i de två övriga diskurserna även om det finns
oklarheter gällande exempelvis om de ska betraktas som en del av islam eller inte.
Dock tycks detta inte vara viktigt inom denna diskurs då huvudfokus är att beskri-
va dem som ”de andra”, det vill säga som motsatsen till majoritetsgruppen sunni-
ter. 

För det tredje så konstrueras identitetsmöjligheterna utifrån dessa diskurser där de
möjliga identiteter som kan förvärvas inom Islamdiskursen bör ses som begränsa-
de då den alevitiska gruppen tillskrivits en heterodox muslimsk minoritetsidentitet

28



vilket ger ett relativt slutet förhandlingsutrymme. Utifrån Synkretismdiskursen kan
dock förhandlingsutrymmet sägas vara mer gynnsamt då det finns fler möjliga
identiteter att tillgå. Här konstrueras identiteten kring en icke-muslimsk beskriv-
ning av alevism där den tillskrivna synkretistiska karaktären öppnar upp för en
mängd olika identitetsmöjligheter även om den muslimska inte går att tillgå. Slut-
ligen om vi då istället övergår till Alevitiskreligions-diskursen så är identitetsmöj-
ligheterna otaliga då aleviter kan välja att förvärva allt från en muslimsk minori-
tetsidentitet inom en islamsk gemenskap till en synkretistisk religiös identitet som
står utanför densamma. Dock begränsas dessa möjliga identiteter av att alevism
tillskrivs en icke-sunnitisk minoritetskaraktär vilket gör att en fullt ut sunnitisk
identitet inte går att förvärva. 

Även om jag funnit tre olika diskursiva beskrivningar av alevitisk religiös identi-
tet så ska det sammanfattningsvis sägas att det som är gemensamt för dessa är att
denna i samtliga beskrivs som icke-sunni. Detta gör således att min huvudsakliga
slutsats av denna studie är att alevitisk identitet beskrivs och talas om i Hürriyet
Daily News och Today´s Zaman som just icke-sunnitisk. Aleviter betraktas där-
med som ”de andra”, de som avviker från normen, och det tycks därmed vara hu-
vudsyftet med dessa debattartiklar att framställa dem som motpolen till majori-
tetsidentiteten. Denna normativa hierarki i kombination med den diskursiva be-
skrivningen av aleviter som icke-sunni indikerar således att förhandlingsutrymmet
gällande deras identitet är begränsad såtillvida att de aldrig kan bli en del av majo-
riteten. Vad som däremot mer specifikt ska ingå i den alevitiska religiösa identite-
ten verkar enligt tidningsartiklarna dels vara svårt att avgöra och dels av mindre
betydelse. 

Trots att en jämförelse tidningarna emellan inte var huvudsyftet i denna studie ska
det avslutningsvis sägas att jag inte funnit några signifikanta skillnader mellan To-
day´s Zaman och Hürriyet Daily News beträffande de olika diskurserna. 
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Kapitel 5 Diskussion

5.1. Teoretisk reflektion
Jag har i  denna studie framförallt  använt mig av en teori  vilken gav mig be-
greppsapparaten gällande tillskriven och förvärvad identitet. Fokus har därmed
inte varit på att varken utveckla eller pröva teorin utan den har enbart haft ett in-
strumentellt värde i bemärkelsen att den hjälpt mig att ytterligare förstå resultatet.
Det är möjligt att en mer teorifokuserad studie hade gett en djupare förståelse av
den alevitiska identiteten, men min ambition var i denna studie induktiv. Med
andra ord ville jag låta materialet tala för sig själv så mycket som möjligt. Vidare
finns det relativt lite publicerat om detta forskningsområde vilket ytterligare kan
ses som ett rimligt motiv till min induktiva ansats. Dock är det möjligt att infö-
randet av fler teorier skulle ha breddad förståelsen ytterligare, men i brist på rele-
vant forskning och därmed användbara teorier får det induktiva tillvägagångssät-
tet ses som motiverat. 

5.2. Metodologisk reflektion
Det ska här sägas att den diskursanalytiska teorin är både svårförstådd och spretig
gällande olika tolkningar av denna. Detta medförde svårigheter i att välja vilken
variant av diskursanalys som bäst lämpade sig för denna studie och min förhopp-
ning är att mitt val framstår både som förståeligt och välgrundat. Det är återigen
möjligt att ett annat val hade gett en annan förståelse av materialet, men min åsikt
är trots allt att min metod fungerar på ett bra sätt. Styrkan med denna är bland an-
nat att den på ett tydligt sätt visar hur diskursen är uppbyggd genom ekvivalens-
kedjorna. Det som skulle kunna ses som mindre bra är att den kan tyckas vara allt-
för beroende av subjektiva tolkningar, vilket brukar vara en generell kritik mot
mycket av den kvalitativa forskningen. Jag hoppas dock att den transparens som
jag försökt att åstadkomma, genom bland annat en tydlig källhänvisning i resulta-
tet och en detaljerad beskrivning av urvalsprocessen, till viss del ska råda bot på
detta då läsaren kan följa mina resonemang för att själv avgöra om det är rimligt.
När det kommer till huruvida det finns ett sammanhang och om diskursanalysen
är fruktbar så är jag återigen beredd att påstå detta. Gällande materialet som så-
dant kan det vara så att ett mindre urval hade gett ett mindre spretigt resultat och
därmed blivit mer nyanserat. Dock är då risken att resultatet än mindre skulle kun-
na sägas vara representativt för tidningarna. Det skulle iallafall varit svårare att
lyckas åstadkomma ett representativt urval. Angående tidningarnas roll som för-
medlare av attraktiva och engagerade artiklar så finns det såklart en risk att de en-
bart skriver sådant som av den breda allmänheten uppfattas som intressant, vilket
givetvis kan påverka konstruktionen av alevitisk identitet. Men då mitt syfte är att
studera dessa tidningars konstruktion och inte identiteten i stort så tycker jag mig
kunna bortse från detta även om detta såklart även ska tas hänsyn till beträffande
resultatet. 
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5.3. Empirisk reflektion
Då det inte finns så mycket forskning gjord på mitt specifika ämne så är det svårt
att direkt jämföra mina resultat med något. Däremot går det att relatera detta till
det som jag tog upp i forskningsgenomgången. Gällande exempelvis porträtte-
ringen av aleviter som motsatsen till majoritetssamhället är det ju ett liknande re-
sultat  som i studien om framställningen av kurder i Hürriyet (Sezgin & Wall,
2005). Dock menade författarna till denna studie att beskrivningen av kurder var
starkt diskriminerande, vilket när det kommer till aleviter inte går att påstå. Även
om de beskrivs som avvikande från normen så talas det inte om aleviter i enbart
negativa termer. 

Det går dessutom att se likheter med Ömer Çaha (2004) framställning av diskus-
sionen om alevitisk identitet i det offentliga rummet. Även om han inte lika tyd-
ligt betonar den icke-sunnitiska identiteten som i denna studie varit framträdande
så kan resultatet gällande var någonstans identitetsförhandlingar pågår beträffan-
de den alevitiska identiteten som sådan likställas. De skiljelinjer som Çaha lyfter
kan i stora drag ses som likvärdiga de diskurser som jag åskådliggjort i mitt mate-
rial. 

Något som dock är slående vid en genomgång av den tidigare forskningen i rela-
tion till mina resultat är hur väl Kira Kosnicks (2004) slutsatser stämmer överens
med min slutsats gällande alevitisk identitet som icke-sunnitisk. Hon menar pre-
cis som jag att identiteten konstrueras i relation till det dominerande sunnitiska
majoritetssamhället vilket gör att denna tes ytterligare stärks. Därmed ska resulta-
ten av denna studie delvis betraktas som i linje med den tidigare forskningen på
området även om denna på ett tydligare sätt påvisar den icke-sunnitiska konstruk-
tionen av alevitisk identitet. 

5.4. Avslutande reflektion
Mitt bidrag till forskningen kring alevitisk identitet i stort kan sägas vara mini-
malt, däremot menar jag att bidraget till förståelsen av framställningen av denna i
media bör ses som större. Detta då det finns lite forskning på området, något som
jag med denna studie hoppas ska förändras. Det vore således intressant att ytterli-
gare fördjupa detta ämne genom att exempelvis studera hur aleviter själva beskri-
ver sin identitet eller genom att inkludera även andra tidningar än de jag valt. Vi-
dare vore det även intressant att studera den alevitiska identiteten i sin helhet och
inte bara utifrån den religiösa aspekten som jag i denna studie fokuserat på. Även
en jämförande studie där konstruktionen av andra liknande minoritetsgrupper re-
lateras till den alevitiska vore fruktbart för en bredare förståelse av dessa som så-
dana samt medias roll i skapandet av identiteter. 
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Sammanfattning

Syftet med denna studie var att studera hur den alevitiska religiösa identiteten ta-
las om och konstrueras i de två turkiska och engelskspråkiga tidningarna Hürriyet
Daily News och Today´s Zaman. Således utgick jag från följande frågeställningar;
Hur beskrivs alevism i Hürriyet Daily News och Today`s Zaman?, Vilka religiösa
dimensioner är det som lyfts  fram i beskrivningen av alevism?  samt Vilka be-
gränsningar respektive förhandlingsutrymme indikerar dessa beskrivningar för
den alevitiska gruppen? Materialet bestod vidare av 20st debattartiklar från dessa
tidningar och metoden som användes var en diskursanalytisk sådan. Närmare be-
stämt genomfördes först en generell textanalys vid genomgången av materialet för
att därefter analysera detta utifrån Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskurste-
ori (Winther & Phillips, 2000, s.31ff). Den teori som användes hämtades i sin tur
från Karmela Liebkind och bygger på förståelsen av identitet som antingen till-
skriven eller förvärvad (Liebkind, 2010, s.18ff). Avslutningsvis genererade denna
studie slutsatsen att konstruktionen av alevitisk religiös identitet i Hürriyet Daily
News och Today´s Zaman kan förstås utifrån tre skilda diskurser; Islamdiskursen,
som ser alevism som en del av islam; Synkretismdiskursen, som ser denna istället
som en egen religion utanför den islamska gemenskapen; samt  Alevitiskareligi-
ons-diskursen, som ska ses som innehållande de två andra diskurserna och som
därmed beskriver alevism som icke-sunni. De möjliga identiteter som finns till-
gängliga för aleviter är således beroende av diskursen, det som dock är gemen-
samt är att de tillskrivs en icke-sunnitisk identitet. Oavsett diskurs så befinner sig
därmed aleviterna oundvikligen i en minoritetsposition då en sunnitisk identitet
krävs för att kunna bli en del av majoritetsgruppen. 
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