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Abstract 

The aim of this paper is to study in which contexts Muslims and Islam are rep-

resented in newspaper- articles in the Swedish press. The research questions are 

formulated as follow: In what contexts are Muslims and Islam represented in 

Aftonbladet and Dagens Nyheter during the years 2011-2013 ?Does the newspa-

per-articles in Aftonbladet and Dagens Nyheter reflect open or closed attitudes 

about Islam?  

My material compromises twenty-five newspaper- articles from the newspapers 

Aftonbladet and Dagens Nyheter during the years 2011-2013. The material be-

came a subject for qualitative content analysis. This resulted in four categories, 

the categories were formed from the content of the newspaper-articles.  

 The categories are: (1) Violence / Terrorism, (2) Extremist / Fundamentalist, 

(3) Islamic god´s state / government / Islamism and (4) Others. Those categories

are produced by a number of different phenomena where Muslims and Islam are

called.

The analysis was based on two theories: The Runnymede Trust model and ste-

reotyping theory. The Runnymede Trust model explains if it exists open and 

closed attitudes about Islam in the newspaper-articles. The aim of the stereotyping 

theory was to see the specific role of the media as a mediator of stereotypes, par-

ticular in the descriptions of Muslims and Islam. 

 The examination shows that that there is no closed attitudes about Islam, but 

there are open attitudes about Islam in the newspaper- articles that was published 

during the years 2011-2013, in Aftonbladet and Dagens Nyheter. This study 

shows that the media has a less prominent role as a mediator of stereotypical traits 

of Muslims and Islam in the newspaper- articles.  

The conclusion of this study can be summarized as follow: Muslims and Islam 

are represented in the context Violence/Terrorism, Extremists/Fundamentalist and 

Islamic god´s state/government/Islamism when Islamist political par-

ties/organizations or Muslims as supporters of extremist terrorist groups have act-

ed violently during the Arab Spring. 

Nyckelord:  Islam, Muslimer, Media, Dagspress, Kvällspress, Arabiska våren. 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

Lars Nord och Jesper Strömbäck menar att medie- och nyhetssystemet har expan-

derats på ett sätt som gör det omöjligt för människan att undvika medierna som 

fått alltmer central plats i det dagliga livet (Nord&Strömbäck, 2004:10). Utveck-

lingen från ett bondesamhälle genom industrialiseringen och globaliseringen till 

ett industri- och informationssamhälle har bidragit till att världen har krympt 

(Nord&Strömbäck, 2004:12). Denna utveckling har påverkat samhället på alla 

nivåer, därmed även demokratin och politiken. Det är via medierna som den mo-

derna människan inhämtar information om det de är intresserade av eller behöver 

för att kunna bilda sig egna uppfattningar i olika samhällsfrågor.  

     Enligt Pernilla Ouis och Ann Sofie Roald har islamofobi i Sverige först och 

främst uttryckts genom media: direkt i kvällspressen och de kommersiella Tv-

kanalerna, och indirekt i morgontidningarna och de statliga TV-kanalerna 

(Ouis&Roald, 2003:39). Media generar ofta en negativ syn på muslimer i deras 

sätt att rapportera (Ouis&Roald, 2003:40 ). Det finns inget nyhetsvärde angående 

fredligt sinnade muslimer som är integrerade i det svenska samhället 

(Ouis&Roald, 2003:40-41). Vidare har media en avgörande roll i framställningen 

av den muslimska annorlundaheten i utvecklingen av synen på islam och musli-

mer.  

    Enligt Ylva Brune inkluderar de vanligast förekommande föreställningarna om 

islam stereotyperna; den fanatiska ayatollan, missiler, demonstrerande massor och 

kvinnor i huvudduk (Brune, 1998:11).Vidare diskuterar Brune i sin bok om hur 

muslimer och islam förekommer i nyheterna i samband med våld, terror och för-

tryck (Brune, 1998:11). Brune konstaterar att om rapporteringen kring integration, 

rasism och främlingsfientlighet är osaklig och fördomskapande försämras möjlig-

heterna att bygga ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle (Brune, 1998:13). 

    Birgitta Löwander påpekar att nyhetsmediernas främsta uppdrag i samhälleliga 

diskurser är att förmedla fakta på ett trovärdigt sätt (Löwander, 1997:12-13), dock 

konstaterar hon ändå att de lägger fokus på det negativa, avvikande och våldsam-

ma (Löwander, 1998:88). Om jag relaterar Löwanders resonemang till min studie 

blir det intressant för mig att studera nyhetsrapporteringen i nutida svenska dags-

medier.    

    Den 17 december 2010 brände sig en ung tunisisk man, Mohammed Bouazizi, 

sig själv i protest mot den rådande situationen i Tunisien. Han brände sig själv för 

att visa på hur han blivit förnedrad som medborgare av en kommunal tjänsteman 

när hans fruktstånd beslagtogs (Fazlhashemi, 2014:15). Denna självbränning gav 

utlopp för den serie folkresningar som kom att gå under beteckningen Arabiska 

våren. Denna självbränning spreds sig via media väldigt fort och påverkade män-

niskorna i MENA-regionen, som omfattar hela Mellanöstern och Nordafrika, spe-

ciellt i Tunisien. Bouazizi kände frustration och misströstan över att maktens före-

trädare hindrat honom från att försörja sig själv och sin familj. Efter bara några 

veckor blev folkresningarna i Tunisien så omfattande att detta ledde till att den 
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tunisiske diktatorn Zayn-al Abidin Ben Ali tvingades fly landet. Ben Ali och hans 

fru, hennes klan och det styrande partiets maffiavälde fick lämna makten ifrån sig. 

Folkresningarna i Tunisien inspirerade folket i andra länder i regionen, Egypten, 

Libyen, Jemen, Bahrain, Syrien, Jordanien, Marocko och en del länder i diktatu-

rerna runt Persiska viken. Inte alla länder lyckades folkresningarna få diktaturerna 

på fall, men i Egypten och Tunisien lyckades befolkningen genom att visa sitt 

missnöje för de rådande förhållandena i landet störta de enväldiga makthavarna så 

de fick lämna sina ämbeten och avgå.  

   Den mediala rapporteringen kring dessa folkresningar som hade sin framtoning 

på strävan efter demokrati och mänskliga rättigheter var omfattande.  Dessa ambi-

tioner, strävan efter demokrati och mänskliga rättigheter, gav mig fördjupat intres-

se för att undersöka hur nyhetsjournalister, i mitt fall, i Aftonbladet och i Dagens 

Nyheter framställer muslimer och islam i anslutning till Arabiska våren/efter Ara-

biska våren.   

1.1. Syfte och mål 

Studien baserar sig på Aftonbladets och Dagens Nyheters rapportering i text under 

Arabiska våren. Efter att Arabiska våren inleddes 2010 har massmedierna i Sveri-

ge kontinuerligt rapporterat om utvecklingen. Syftet med denna studie är att un-

dersöka hur muslimer och islam framställs i en svensk dags- och kvällstidning 

under Arabiska våren. Nyhetsartiklarna som är föremål för min studie är hämtade 

från kvällstidningen Aftonbladet och dagstidningen Dagens Nyheter.  

    Målet med denna studie är att åskådliggöra på vilket sätt rapporteras det om 

muslimer och islam i de aktuella tidningarna under den här tidsperioden som 

sträcker sig från 2011-2013 samt huruvida materialet avspeglar öppna eller stäng-

da attityder om islam.  

   Materialet kommer att analyseras med hjälp av två teorier, the Runnymede Trust 

modellen och stereotypisering.     

1.2. Frågeställning 

Jag kommer att utgå från två frågeställningar i denna uppsats.  

 

    I vilka sammanhang framställs muslimer och islam i Aftonbladet och Dagens 

Nyheter under åren 2011-2013?  

 

    Avspeglar nyhetsartiklarna i Aftonbladet och Dagens Nyheter öppna eller 

stängda attityder om islam? 

1.3. Avgränsning 

Denna studie avser inte att dra några generella slutsatser om i vilka sammanhang  

muslimer och islam framställs i media. Studien innefattar endast artiklar från två 

tidningar i svensk press och ett begränsat urval av dessa. Valet av Aftonbladet och 

Dagens Nyheter motiveras av att de är de största i sin respektive genre. Vidare har 

artiklarna valts ut med hjälp av vissa sökkriterier som redovisas i kapitel 1.5.  
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    Den valda tidsperioden sträcker sig från 2011-2013 som utgör en del av den 

kronologiska utvecklingen av den Arabiska våren (Fazlhashemi, 2014: 24-31).    

1.4. Forskningsgenomgång 

Islam i massmedia 

 

Muslimer och islam i svenska nyhetsmedier, om rapporteringen av terrorattack-

erna i USA den 11 september 2001 är en kvantitativ förstudie av Marina Ghersetti 

och Anna Levin. Studien baserar sig på Aftonbladets och Dagens Nyheters rap-

portering i text och bild månaden efter terrorattackerna 2001 i USA. 

    Syftet med deras forskning är att kartlägga omfattningen av och innehållet i de 

artiklar som relaterar till muslimer och islam. I deras analys ingår även artiklar 

som inte handlar om terrorattacker men ändå berör islam och muslimer, eftersom 

forskarna antar att de kan påverka läsarnas åsikter (Ghersetti&Levin, 2002:13). 

    Ghersettis och Levins slutsats är att innehållet i artiklarna schabloniserar väst-

världens bild av muslimer och islam. Muslimska länder buntas ihop och framställs 

som obildade, fanatiker som anses vara direkt farliga genom sin tro som gör dem 

kapabla att begå hänsynslösa gärningar och terrordåd (Ghersetti&Levin, 2002:26). 

Artiklarna mystifierar den muslimska kulturen genom polarisering och i sin be-

skrivning om Usama bin Ladin som en hänsynslös och mystisk ledare. 

      Denna studie är intressant för min forskning för att den omfattar en viss tids-

period, de har använt sig av samma tidningar och samma ämne.  

     Den muslimska faran, Om mediebilden av islam, är en studie om svensk televi-

sions nyhetsinslag och program om islam under åren 1991-1995 gjort av den 

svenske medieforskaren Håkan Hvitfelt. 

      I sin studie har han kommit fram till att islam handlar om krig, terrorism och 

förföljelse av de otrogna samt står för det som är okänt och annorlunda i den 

svenska verkligheten. Vidare påpekar han att de islamistiska organisationernas 

expansion har ett högt nyhetsvärde i medierna och därmed även etablerandet av 

begreppen muslimsk fundamentalism och islamism (Hvitfelt, 1998:72). Enligt 

Hvitfelt förstärks den negativa uppfattningen av islam och muslimer genom denna 

negativa medierapportering där de centrala muslimska symbolerna erhållit en 

stark negativ laddning och kopplas alltför sällan till våld och förtyck.  

    Hvitfelt drar slutsatsen att eftersom islam förekommer i negativa sammanhang i 

media påverkar det människors attityder i en negativ inriktning. Han tar fasta på i 

sina resultat hur medias sätt att arbeta med stereotyper och symboler påverkar 

läsaren när det handlar om islam, symboler som "fundamentalism", "Allah", "ji-

had", "Koranen", "islamist" och påpekar att även bilder kan ha en symbolisk värde 

som tillexempel ett fotografi av ayatolla Khomeiny som ser ondskefullt ut, mina-

reter, män som ligger på knä och ber och kvinnor i slöja (Hvitfelt, 1998:83). An-

vändningen av dessa symboler som samtidigt fungerar som stereotyper av olika 

fenomen, enligt Hvitfelt, påverkar läsarnas och lyssnarnas attityder och styr deras 

tänkande och agerande.         

      Denna undersökning är av intresse för min studie eftersom Hvitfelt har forskat 

kring medias sätt att framställa muslimer och islam och användningen av stereo-

typer i rapporteringen om islam och muslimer. Trots att Hvitfelt har använt TV i 

sin analys kan jag ändå relatera resultatet av denna studie i min forskning.  
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     Göran Larsson, fil.dr och forskare vid Göteborgs Universitet, har skrivit en 

rapport om islamofobi, dess bakgrund och vilka uttryck det får i det svenska sam-

hället. Larsson gör också analys av i vilken utsträckning islamofobiska attityder 

förekommer i media (Larsson, 2004:77). Jag vill särskilt lyfta fram en av hans tre 

fallstudier i min uppsats som han har gett namnet, Burka debatten i svensk dags- 

och kvällspress. Där han analyserar mediedebatten under åren 2003-2004 som 

handlade om unga muslimska kvinnors användning av slöja på svenska skolor 

(Larsson, 2004:98). Enligt Larssons studie var flickornas val av klädsel frivillig, 

däremot hade medparten av debattörerna en annan mening. För många var slöjan 

en tydlig symbol för det förtryck som muslimska män utsätter kvinnor för, vilket 

märktes i dessa debattinlägg och fria ord (Larsson, 2004:98).  

   Larssons studie påvisar det negativa klimatet som influerade hela denna debatt, 

genom att sammanfatta argumentationen från Göteborgs-Posten, som bevisar de-

battörernas inställning till slöjan. Meningsutbyten handlade om; att det inte borde 

vara tillåtet att bära slöja i Sverige, att muslimer borde rätta sig efter svenska reg-

ler i Sverige och att slöjan är en påtvingad klädsel och en symbol för kvinnoför-

tryck (Larsson, 2004:98).  

    Larsson drar slutsatsen att debattörernas argumentation är en tydlig illustration 

på ett vi och dom tänkande, där debattörerna utgår från ett västerländskt samt 

svenskt synsätt på religion och religiositet.  

   Han menar att media lyfter fram slöjdebatten på ett ensidigt sätt genom att me-

dier sällan visar intresse för den mångfald av tolkningar och den stora variations-

rikedomen av klädstilar som återfinns bland muslimer. Istället blir slöjan i media 

en symbol för förtryck av den muslimska kvinnan, vilket i sin tur bidrar till att 

islam och muslimer framställs i negativa termer (Larsson, 2004:100).   

      För min del är det intressant att ta del av Larssons studie eftersom även han 

såsom jag har fokus på framställningen av muslimer i svensk dags- och kvälls-

press och förekomsten av islamofobiska attityder.  

     I Den dagliga dosen. Diskriminering i Nyheterna och Bladet, har Ylva Brune 

undersökt innehållet i tre stora svenska tidningar, Dagens Nyheter, Sydsvenska 

Dagbladet och Aftonbladet under två veckor våren 2005 (Brune, 2006:89). Hon 

har använt sig av en textanalys för att finna former och uttryck för diskriminering, 

rasism, inkludering och antirasism i media. Fortsättningsvis behandlar Brune i sin 

forskning termer som "andrafiering", där medierna gör skillnad mellan "vi och de" 

på ett sådant sätt som i sin tur skapar ett motståndsförhållande mellan grupperna. 

     Brune drar slutsatsen att en av mediernas främsta uppgifter är att förmedla det 

så kallade typiska och avvikande, som enligt hennes studie anses ha nyhetsvärde i 

sig. Studien bevisar hur tidningarna förmedlar stereotypiseringar och därmed drar 

hon slutsatsen att andrafieringen och stereotypiseringen utgör en omfattande del i 

svensk press (Brune, 2006:94). Negativa begrepp upprepas och kopplas samman 

med islam och muslimer på ett sätt som gör att det svenska står för modernt, fritt, 

jämställt medan muslimskt står för förtryckande och patriarkalt (Brune, 2006:94-

95). Hennes resultat visar att det råder en andrafiering av muslimer och islam där 

de får symboliserade egenskaper som inte är önskvärda i den egna kulturen, det 

vill säga, antimuslimska stereotyper uppstår i tidningarna i samband med att mus-

limer presenteras på ett sätt som sammankopplar islam med islamistisk terrorism, 

fatwa och dödshot (Brune, 2006:114).  

      Även Brunes forskning är av vikt för min studie således att hon diskuterar 

tidningarnas sätt att förmedla stereotypa beskrivningar av muslimer och islam i 

liknande tidningar som jag använder mig av.  
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     Jag har vidare tittat på Mohammad Fazlhashemis forskning, Nidteckningar, 

antisemitism och islamofobi. Fazlhashemi har sin utgångspunkt i händelsen som 

inträffade 2005 i Danmark, då den danska tidningen Jyllands-Posten publicerade 

12 karikatyrteckningar på den muslimska profeten Muhammed (Fazlhashemi, 

2007:41). Syftet med hans forskning är att studera dessa nedsättande teckningar-

nas roll som ett medel för främlingsfientlighet mot olika etniska, religiösa och 

kulturella minoriteter (Fazlhashemi, 2007:36).  

      I sin forskning berör han tre olika diskussioner som uppstod i samband med 

karikatyrernas publicering (Fazlhashemi, 2007:33); en av dem handlade om den 

danska yttrandefriheten som tillåter dessa typer av publiceringar, enligt yttrande-

friheten har man rätt att kritisera och driva med religionens företrädare, teser och 

symboler. Den andra debatten tog upp förbudet inom islam att avbilda profeten 

Mohammed och ansåg att karikatyrerna var en kränkning mot islam. Den tredje 

diskussionen som sedermera blev utgångspunkten för Fazlhashemis studie, peka-

de på vilket sätt de nedsättande teckningarna var rasistiska och diskriminerande 

och användes för spridandet av islamofobi. 

    I Fazlhashemis slutsats framgår att islamofobiska nidteckningar är rasistiska 

och beskriver människor som bekänner sig till islam med negativa egenskaper 

som grymma, ondsinta, giriga och perversa i motsats till det egna folket som 

framställs civiliserade och ärliga (Fazlhashemi, 2007:51). Han kommer fram till 

att dessa publiceringar förstärker den hotbild som muslimer utgör, markerar det 

främmande hos dem och påvisar hur svårt det är att förena den muslimska kultu-

ren med den europeiska (Fazlhashemi, 2007:51).  

    Jag har valt att ta med Fazlhashemis forskning kring islamofobiska nidteck-

ningar och karikatyrer i min uppsats för att den slutsats som han presenterar är 

intressant att jämföra med resultaten jag kommer fram till.  

    Då målet med denna undersökning är att påvisa huruvida mitt material avspeg-

lar öppna eller stängda attityder om islam verkar min studie således kunna fylla ett 

hål i forskningen kring medias framställning av islam och muslimer.  

    Avslutningsvis vill jag nämna att jag har även letat fram forskning om hur is-

lam och muslimer framställs under Arabiska våren, men inte hittat några sådana 

studier i detta ämne inom forskningen i Sverige.  

1.5. Material 

Enligt Lövheim spelar medier i dag en allt större roll i vårt dagliga liv (Lövheim, 

2006:11), där specifikt nyhetsmedierna har en särställning som åsiktsförmedlare. 

Det är nämnvärt att tidningarnas uppdrag inte enbart är en neutral förmedling av 

fakta utan genom deras påverkan kan de förstärka maktrelationerna i samhället 

och etablera kulturella referensramar (Löwander, 1997:12). Mediernas sätt att 

rapportera påverkar våra föreställningar om de etniska relationerna i vårt samhäl-

le, de både speglar och påverkar värderingar, normer och sociala grupperingar i 

samhället (Lövheim,  2006:14). Detta innebär ett uppdrag för tidningarna att defi-

niera vad som uppfattas viktigt och sant för att övervinna läsarnas förtroende och 

samtycke i de olika frågorna (Löwander, 1997:12).  

Nyheter kan aldrig utgöra en neutral eller opartisk spegling på omvärlden, även 

om de är baserade på verkliga händelser eller kontroverser. Innehållet i tidningar  

- likt alla medietexter - tillverkas och konstrueras särskilt sätt, enligt särskilda 

synpunkter, kulturella värderingar och institutionella prioriteringar (Hodkinson, 
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2011:128). I överensstämmelse med den här föreställningen om mediernas upp-

drag som en spegel på samhället betyder att nyheten kan och bör erbjuda oss en 

icke snedvriden bild av världen (Hodkinson, 2011:128). Negativa nyheter riskerar 

att dominera dagordningen i nyheterna eftersom de tenderar att passa bättre med 

andra nyhetsvärden än positiva berättelser (Hodkinson, 2011:134). Nyheterna 

bekräftar bredare samhälleliga förväntningar och stereotyper (Hodkinson, 

2011:131).  

Min ambition med denna uppsats är att belysa de sammanhang där muslimer 

och islam benämns i nyhetsartiklarna i Aftonbladet och Dagens Nyheter under 

Arabiska våren, 2011-2013.   

     För att kunna hitta relevanta artiklar för min studie har jag använt mig av en 

sökmotor, Mediearkivet (Retriever Research) som gjorde det möjligt att begränsa 

min sökning till Aftonbladet och Dagens Nyheter, under denna period. En annan 

möjlig sökmotor, Artikelsök, var inte användbar för min del, eftersom den inte 

gav mig samma möjligheter att begränsa sökningen av valet till svensk press, vis-

sa tidningar och en given tidsperiod. Jag har använt mig av sökorden islam* och 

muslim*. Resultatet av denna sökning utgör mitt material.  

    Jag valde artiklar som är publicerade under perioden 2011-01-01 till 2013-12-

31. Valet av tidningar beror på att dessa två är de största och mest lästa dags- och 

kvällstidningarna som finns i Sverige. Dagens Nyheter, som etablerades 1924, är 

en oberoende liberal daglig morgontidning och hade år 2013 en upplaga på 282 

800 (http://ne.se/).  

 

"DN ska vara oberoende, stå fri från partier, organisationer och ekonomiska makt-

sfärer. DN:s politiska hållning på ledarplats är liberal. I en tid av snabba föränd-

ringar ska DN med skärpa hävda det öppna samhällets grundläggande värden, 

upplyst förnuft, humanism och tolerans (...)." ( http://info.dn.se/) 

 

  År 2013 hade Aftonbladet, som funnits sedan 1910, en upplaga på 161 600, och 

betecknar sig som en socialdemokratisk kvällstidning (http://ne.se/). 

 

    "Aftonbladet ska aktivt och kritiskt granska samhälle och makthavare, driva 

opinion och ge journalistisk service. Aftonbladet ska ge röst åt vanligt folk. Dess 

journalistik ska vara sann och saklig, åsikter ska skiljas från fakta. Aftonbladet är 

oberoende socialdemokratisk (...)." (http://koncernen.aftonbladet.se/)    

 

     I början hade jag en omfattande mängd material, med sökordet islam* hade jag 

133 artiklar och med sökordet muslim* var antalet artiklar 232, som bestod av 

debattsidor, ledarsidor och nyhetsartiklar. För att få fram artiklar som var mest 

relevanta för min studie valde jag att minska ner mängden av det inhämtade mate-

rialet utifrån en urvalsram som inkluderar de artiklar som bäst beskrev studiens 

huvudsyfte, hur islam och muslimer framställs i de utvalda artiklarna. Jag valde 

att koncentrera mig på enbart nyhetsartiklar, bortse debatt- och ledarsidor och att 

välja bort dubbletter av samma artiklar.  

    Valet att begränsa min undersökning till enbart nyhetsartiklar har två anled-

ningar. Om jag inte hade gjort denna avgränsning hade mängden av materialet 

blivit alltför omfattande och svårhanterat. Jag ville förhålla mig till en saklig och 

trovärdig information gällande framställningen av muslimer och islam som jag 

anser att nyhetsartiklarna ger. 
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    Eftersom det var val under åren 2011-2013 i MENA- regionen ledde sökningen 

till ett flertal artiklar som handlade om de islamistiska partiernas röstresultat: des-

sa artiklar hade inget adekvat värde för min studie. Avslutningsvis sållade jag 

även bort de artiklar som innehöll personnamnet islam såsom Saif al Islam.  

   I tabell 1 återfinns en framställning av de artiklar som ingår i studien. Avslut-

ningsvis bör nämnas att jag inte haft syfte att på något sätt jämföra dessa två av 

mig utvalda tidningar i min studie utan velat skapa en bredd i materialet som bely-

ser mina frågeställningar.   

 

Tabell 1. Artikelurval  

Arti-

kel 

Tidning Rubrik Kategori Publiceringsda-

tum 

A1 Aftonbla-

det 

"Jag är folket" Sektion:General 2011-02-22 

A2 Aftonbla-

det 

`Din kyrka kom-

mer att brännas 

ner ´ 

Sektion:General 2013-08-20 

A3 Aftonbla-

det 

Kämpar till döden 

för sina rättigheter 

Sektion:General 2013-07-07 

A4 Aftonbla-

det 

Massaker-efter 

bönen 

Sektion:General 2013-08-17 

A5 Aftonbla-

det 

Idag väntas nytt 

blodbad 

Sektion:General 2013-08-16 

A6 Aftonbla-

det 

Kallt krig på tor-

get 

Sektion:General 2011-02-07 

A7 DN Nya våldsamheter 

på Befrielsetorget 

i natt 

Sektion:Världen 2011-11-30 

A8 DN Våldsam upptakt 

till valet i Egypten 

Sektion:Världen 2011-11-21 

A9 DN Ett lugnt val- men 

nu väckskänslos-

tormar 

Sektion:Världen 2011-10-26 

A10 DN Våldet hotar 

Egyptens framtid 

Sektion:Världen 2011-10-11 

A11 DN Rebelledare: " Vi 

är inte islamister" 

Sektion:Världen 2011-09-05 

A12 DN Egyptens politiska 

Scen domineras 

av två sjuka män 

Sektion:Världen 2011-07-22 

A13 DN Frigivningen av 

islamister ett di-

lemma 

Sektion:Världen 2011-05-13 

A14 DN Egyptens regering 

hotar slå till mot 

religiöst våld 

Sektion:Världen 2011-05-09 

A15 DN Egypten kan inte 

längre blunda för 

problemen 

Sektion:Världen 2011-01-04 
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A16 DN ”Det riskerar att 

bli blodigt" 

Sektion:Världen 2012-12-12 

A17 DN Beslutsamhet 

präglar steget mot 

demokrati 

Sektion:Världen 2011-11-29 

A18 DN Oron får dem att 

längta till tiden 

med Mubarak 

Sektion:Världen 2011-11-27 

A19 DN Krav på att Syrien 

utesluts ur för-

bund 

Sektion:Världen 2011-11-12 

A20 DN Oro efter spräng-

dåd i Egypten 

Sektion:Världen 2011-01-02 

A21 DN Assad på vägtap-

pa greppet om 

Syrien 

Sektion:Världen 2011-04-21 

A22 DN Egyptens lugna 

sida erövras av 

terrorister 

Sektion:Världen 2011-08-17 

A23 DN Oro för islamis-

tiska tendenser i 

Libyen 

Sektion:Världen 2011-11-01 

 

A24 DN Nu skjuter de bara 

för att döda 

Sektio-

nen:Världen 

2011-02-21 

A25 DN Egypten slår till-

baka mot islamis-

ter i Sinai 

Sektion:Världen 2013-07-08 
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Kapitel 2 Teori 

I detta avsnitt  presenterar jag de teorier som jag kommer att använda mig av för 

att analysera resultatet. Först presenterar jag The Runnymede Trust modellen och 

därefter stereotypisering. Kapitlet avslutas med ett avsnitt där jag redogör arbets-

modellen för hur  dessa två teorier kommer användas som ett verktyg för att för-

djupa förståelsen av resultatet.  

 

 

2.1. Presentation av teori 

 

The Runnymede Trust Modellen 

 

I min studie har jag valt att utgå ifrån en modell som författades av en brittisk 

forskargrupp år 1968, The Runnymede Trust. I sin rapport befattar de sig med 

frågor kring ras, etnicitet, kultur och religion (Conway, 1997:2). Initierad av The 

Runnymede Trust skrev " The Commission on British Muslims and Islamopho-

bia" en rapport om islamofobi som anses som den mest inflytelserika på området  

(Conway, 1997:2).The Runnnymede Trust teori beskriver islamofobi som ett ut-

tryck som direkt kan associeras med främlingsfientlighet, xenofobi. Begreppet 

islamofobi innefattar attityder som fruktan, hat, rädsla och ogillande inför islam 

och muslimer och stänger ut denna grupp av människor från det offentliga livet i 

ett samhälle, vilket leder till allmän diskriminering i form av trakasserier och an-

timuslimska fördomar (Conway, 1997:1). Islamofobi kan definieras på många 

olika sätt (se t.ex. Otterbeck & Bevelander, 2006:23). 

    The Runnymede Trust teorin poängterar betydelsen att skilja mellan öppna och 

stängda attityder om islam när man diskuterar förekomsten av islamofobi i ett 

samhälle (Conway, 1997:4).  

    Enligt The Runnymede Trust modellen är stängda attityder om islam yttringar 

som utgår från negativa och förutfattade meningar om islam i samhället. Islam 

anses vara en homogen enhet utan förmåga till kritisk reflektion och förmåga att 

möta förändringar (Conway, 1997:5). Enligt denna modell anses islam vara en 

politisk ideologi med politiska och militära fördelar och beskrivs med attribut som 

våldsam, aggressiv och terrorstödjande i sina kontakter med andra kulturer (Con-

way, 1997:7-8). Vidare framställs islam som annorlunda utan att kunna påverka 

eller bli påverkad av andra kulturer jämförelsevis är antimuslimska attityder all-

mänt accepterade enligt denna modell. Sammanfattningsvis genomsyrar punkterna 

i denna modell fientliga attityder om islam som används för att diskriminera och 

utesluta muslimer i samhället genom deras syn på muslimer som irrationella, pri-

mitiva och sexistiska barbarer (Conway, 1997:6,10). 

   Jonas Otterbeck och Pieter Bevelander har i studien, Islamofobi, en studie av 

begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet och Göran Larsson, 
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Islamofobi i Sverige i rapporten Rasism och främlingsfientlighet i Sverige, över-

satt the Runnymede Trust modellens åtta punkter om öppna respektive stängda 

attityder om islam till svenska. Tabellerna som presenteras här nedan är framtagna 

av Otterbecks & Bevelanders studie och av studien skriven av Göran Larsson. 

Larsson menar att de åtta punkterna gör det möjligt att klargöra hur media, läro-

böcker och offentliga debatter förhåller sig till islam och muslimer (Larsson, 

2004:88). Otterbeck och Bevelander menar att utifrån dessa punkter kan man se 

huruvida någon eller en text har en sluten eller öppen syn på islam; den slutna 

attityden associeras med islamofobi (Otterbeck& Bevelander, 2006:22).Med hjälp 

av modellen är det möjligt att diskutera och belysa hur media förhåller sig till is-

lam och muslimer, enligt författarna.  

  

Stängda attityder om islam (Otterbeck&Bevelander, 2006:22) & (Larsson, 

2004:87).  

 

Kriterier Stängda uppfattningar om islam 

1. Monolitisk Islam framställs som en monolitisk och 

statisk enhet utan förmåga att möta 

förändringar. 

2. Skild Islam ses som något skilt och annor-

lunda- 

a)utan värderingar eller mål som är 

gemensamma med andra kulturer 

b)ej påverkad av andra  

c) utan påverkar andra  

 

3. Underlägsen Islam ses som underlägsen västvärlden 

barbarisk, irrationell, primitiv, sexis-

tisk.   

4. Fiende Islam ses som våldsam, aggressiv, ho-

tande, stödjer terrorism, delaktig i kon-

flikten mellan kulturer. 

5. Manipulerande Islam ses som en politisk ideologi som 

används för att skaffa sig politiska och 

militära fördelar. 

6. Kritik av västvärlden avvisas  Islamisk kritik av västvärlden avvisas 

utan reflektion. 

7. Diskriminering försvaras Fientliga attityder gentemot islam an-

vänds för att legitimera diskriminering 

och uteslutning av muslimer i samhäl-

let. 

8. Islamofobi ses som något naturligt Antimuslimska attityder accepteras som 

något naturligt och "normalt". 

 

  Modellen presenterar också kännetecknen på öppna attityder om islam. Gemen-

samt för dessa är att frågor som rör islam och muslimer diskuteras i samhället med 

samma villkor och utifrån samma kriterier som alla andra fenomen i samhället 

(Conway, 1997:10-11).  Larsson menar att modellen om öppna attityder gör det 

möjligt att vara öppet kritisk och ha åsikter om hur islam ska tolkas eller praktise-
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ras utan att man automatiskt betraktas vara islamofobisk i sitt tankesätt (Larsson, 

2004:86-88).  

   Enligt the Runnymede Trust modellen är öppna attityder icke-islamofobiska. 

Islam ses stå i relation till andra trossystem och kulturer med samma värderingar 

och mål, och anses vara mottaglig för påverkan av andra religioner (Conway, 

1997:6). Islam och muslimer beskrivs som framåtsträvande och positiva till ut-

veckling och ses som en potentiell partner i gemensamma projekt och i lösningen 

av delade problem (Conway, 1997:7). Vidare ses islam som något annorlunda 

men ändå som en jämbördig part i jämförelse med västvärlden utan att vara under-

lägsen, och kritik från västvärlden uppmärksammas (Conway, 1997:6) Enligt den 

öppna attityden anses islam vara en sann tro som utövas på ett äkta sätt, enligt 

tabellen här nedan.      

 

Öppna attityder om islam (Otterbeck&Bevelander, 2006:22) & (Larsson, 

2004:87). 

 

Kriterier Öppna uppfattningar om islam 

1. Mångsidig Islam ses som något mångbottnat och 

progressivt med inre olikheter, debatter 

och förmåga till utveckling. 

2. Förenad Islam ses som beroende av andra tros-

system och kulturer - 

a) med vilka man har gemensamma 

värderingar och mål; 

b) påverkad av dessa; 

c) berikande dessa  

3. Annorlunda Islam ses som något annorlunda än 

västvärlden, men inte på ett underlägset 

sätt, utan som en jämbördig part. 

4. Partner Islam ses som en verklig och potentiell 

partner i gemensamma projekt och i 

lösningen av delade problem. 

5. Uppriktigt  Islam ses som en genuin tro som utövas 

på ett innerligt och äkta sätt 

6. Beaktas Kritik av västvärlden och andra kultu-

rer beaktas och diskuteras. 

7. Kritiseras Debatter och uppfattningar som avvi-

ker från islam minskar inte viljan att 

bekämpa diskriminering och uteslut-

ning från samhället. 

8. Problematiskt Kritiska attityder till islam är föremål 

för kritisk diskussion, speciellt om de 

är felaktiga eller orättvisa. 

 

  Sammanfattningsvis presenteras i teorin ett antal kriterier som kännetecknar de 

fientliga attityderna om islam. Enligt the Runnymede Trust modellen har islam ett 

aggressivt, manipulerande förhållningssätt utan en förmåga att kunna möta för-

ändringar. Teorin innehåller motsatta påståenden där islam ses som en jämbördig 

part i gemensamma projekt och som en genuin tro bland alla andra religioner. 
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Modellen lyfter även fram att man kan både öppet kritisera och ha åsikter om is-

lam utan att man betraktas vara islamofobisk.       

 

Stereotypisering 

 

Under de senaste tjugo åren har politiker, media och övriga berörda offentliga 

organ debatterat effekterna av den globala migrationen och blandningen av kultu-

rer och etniciteter i samhällen. Samtidigt har olika medieformer vuxit fram, vilket 

har skapat ett intresse för hur skildringar av etniska minoriteter eller invandrar-

grupper är konstruerade och hur de används i dagens samhälle (Morey&Yaqin, 

2011:8). 

    I boken, Stereotyper, kognition och kultur skriven av Perry R. Hinton definieras 

begreppet stereotypisering. Användningen av stereotyper förekommer generellt 

genom att individen tillskrivs egenskaper utifrån olika tillhörigheter såsom etnici-

tet, religiös tillhörighet, kön, nationalitet och sexualitet (Hinton, 2003:31). Känne-

tecknande för stereotypisering är att den generaliserar dessa egenskaper och bort-

ser från avvikelserna som skiljer individen från en grupp (Hinton, 2003:9). Att bli 

betraktad på ett stereotypt sätt kan leda till att människor blir orättvist behandlade 

för de fördomar som existerar (Hinton, 2003:7).  

    Enligt Hinton har en stereotyp tre viktiga komponenter som är utgångspunkten 

för en identifikationsprocess (Hinton, 2003:11-12). Först identifieras en grupp 

människor genom en viss egenskap såsom nationalitet, religiös övertygelse, etni-

citet, kön, ålder och yrke. Det kan vara vilken egenskap som helst som i sin tur 

har betydelse för den som ser denna egenskap hos andra människor (Hinton, 

2003:11). När man genomför en sådan identifikationsprocess gör man åtskillnad 

utifrån en specifik egenskap. För det andra, enligt författaren, tillskrivs gruppen 

tillskrivs ytterligare egenskaper, vanligtvis personlighetsdrag men även fysiska 

egenskaper. Anmärkningsvärt är att dessa ytterligare egenskaper tillskrivs alla 

som tillhör gruppen (Hinton, 2003:12). Till sist i denna identifikationsprocess 

fastställs att en person har en egenskap som identifierar en viss grupp och perso-

nen tillskrivs den stereotypa egenskapen och således görs ytterligare en generali-

sering som speglar just den kategorin människor (Hinton, 2003:12). Ett exempel 

på den här typen av stereotypisering som beskrivs i boken är att man identifierar  

personen som en engelsman och att den här engelsmannen är förtjust i traditioner 

därmed dras slutsatsen att alla engelsmän är förtjusta i traditioner (Hinton, 

2003:12).  

    Peter Morey och Amina Yaqin reflekterar över stereotypiseringen av muslimer 

i boken Framing Muslims. De har fokuserat på medias roll, som i det här fallet 

innefattar både radio, tv och tidningar, i västvärlden i formandet av särskilda atti-

tyder för denna grupp, som i sin tur bekräftar de fördomar som råder om muslimer 

 (Morey&Yaqin, 2011:55). Enligt dem stereotypiseras muslimer i väst som en 

väsentligt annorlunda, enad och innerlig religiös grupp (Morey&Yaqin, 2011:31). 

Morey och Yaqin menar att antalet attribut som tillskrivs muslimer har minime-

rats till några enstaka uttryck som alltid används när man beskriver denna grupp 

människor.  

     Enligt författarna har begreppet islam fått en bredare innebörd än bara en reli-

gion utan begreppet har kommit att bli en beteckning för en religion, en kultur, en 

civilisation, en gemenskap, en religiös väckelse, en militant kult, en ideologi, en 

geografisk region och en historisk händelse (Morey&Yaqin, 2011:35). Fortsätt-

ningsvis påpekar författarna hur religiösa, kulturella, etniska och politiska skillna-
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der är alla sammanblandade under begreppet islam och tenderar att tolkas negativt 

i media (Morey&Yaqin, 2011:35). I forskningen om medias stereotypisering av 

muslimer tar Morey och Yaqin upp framställningen som växte fram efter terro-

ristattackerna 11 september 2001, en framställning som kontinuerligt upprepas i 

media, en framställning som politiserar islam och muslimernas benägenhet för 

extremism och våld (Morey&Yaqin, 2011:18). De menar att begreppet terrorism 

efter 11 september 2001 har fått en enda förklaring, nämligen islamisk terrorism 

och användningen av uttrycket " Den muslimska världen" har blivit en gemensam 

nämnare i väst för de muslimska länderna, vilket har kommit till efter en rad hän-

delser som till exempelvis 11 september 2001, krigen i Irak och Libanon och 

USA:s invasion in i Afghanistan (Morey&Yaqin, 2011:31-34).  

      Stereotypisering används i denna uppsats för en fördjupad förståelse av resul-

tatet och i undersökningen om nyhetsartiklarnas roll som förmedlare av stereotypa 

beskrivningar av muslimer och islam.  

2.2. Arbetsmodell 

I min studie kommer jag med hjälp av teorierna, the Runnymede Trust modellen 

om islamofobi samt stereotypisering, studera i vilka sammanhang nyhetsartiklarna 

i Aftonbladet och Dagens Nyheter framställer muslimer och islam.  

     I the Runnymede Trust modellen presenteras ett antal kriterier som känneteck-

nar de islamofobiska attityderna om islam men också kriterier för det motsatta. 

Jag har använt mig av the Runnymede Trust modellen genom att analysera resul-

tatet i relation till modellens åtta punkter om stängda respektive öppna attityder 

om islam. Mitt syfte är att se om nyhetsartiklarna kännetecknas av negativa in-

ställningar om islam och muslimer eller om attityderna är öppna och tolererande.  

Stereotypisering används i denna uppsats för att identifiera stereotyper i ny-

hetsartiklarna, jag använder mig av stereotyper som Morey & Yaqin identifierat 

och prövar dem mot mitt material.  

 I min studie reflekterar jag över det som är kännetecknande för islamofo-

biskt/icke-islamofobiskt förhållningssätt i media och till min hjälp i detta avseen-

de har jag the Runnymede Trust modellen. Begreppet islamofobi består av stäng-

da attityder riktade om islam och för att få en bredare förståelse i ämnet så använ-

der jag mig också av stereotypisering. Till min hjälp använder jag av Perry R. 

Hintons definition på stereotypisering för att avgöra om och hur media förmedlar 

stereotypa beskrivningar av muslimer och islam i Aftonbladet och Dagens Nyhe-

ter under Arabiska våren, 2011-2013. 

     Jag kommer att genomföra den kvalitativa studien abduktivt, som är en teore-

tisk modell som prövas på materialet både induktivt och deduktivt (Pa-

tel&Davidson, 2013:24). Teorierna, the Runnymede Trust modellen och stereoty-

pisering, kommer att vara utgångspunkten när analysfrågorna formuleras efter en 

utförlig genomgång av materialet som sedermera kommer att resultera till ett svar 

på forskningsfrågorna. Fördelen med det abduktiva arbetssättet är att den ger mig 

som forskare bredare möjligheter att bearbeta mitt material.  
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Kapitel 3 Metod 

För att kunna besvara på mina forskningsfrågor har jag valt att använda mig av en 

kvalitativ innehållsanalys. Jag genomförde den kvalitativa studien abduktivt, som 

innebär att man kombinerar induktion och deduktion när materialet bearbetas (Pa-

tel&Davidson, 2013:24). Abduktion; det första steget innebär att utifrån ett enskilt 

fall formulera ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet, dvs. ett förslag till 

en teoretisk djupstruktur (induktivt) och i det andra steget kan den ursprungliga 

hypotesen eller teorin utvecklas och utvidgas för att bli mer generell (deduktivt) 

(Patel&Davidson, 2013:24).         

 

3.1 Kvalitativ textanalys 
 

Kvalitativ innehållsanalys är enligt Boolsen speciellt lämplig för analys av mass-

medier. I min studie är valet av en kvalitativ innehållsanalys lämpligt för att med 

hjälp av denna metod kan jag sortera och koda mitt material (Boolsen, 2007:93). I 

kvalitativa studier är ambitionen att upptäcka företeelser, att tolka och förstå inne-

börden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur (Patel&Davidson, 

2013:105).  

     För att undersöka innehållet i nyhetsartiklarna har jag först läst igenom dem 

upprepade gånger för att sedan kunna ta fram det väsentliga i texten (Esaiasson 

m.fl,  2012:210–211). Därefter började jag koda materialet. I kodningen sortera-

des materialet utifrån de olika sammanhangen där muslimer och islam benämns, 

exempelvis Extremister/Fundamentalister och Våld/Terrorism. Dessa företeelser 

blev sedan kategorier som beskriver i vilka sammanhang muslimer och islam om-

nämns i tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter. Jag har inte haft några för-

utbestämda kategorier utan kategorierna har formats utifrån artiklarnas innehåll.  

    Syftet med en kvalitativ innehållsanalys är att åskådliggöra det mest betydelse-

fulla innehållet i texten och även få fram det bakomliggande. Metodens använd-

ningsområde är att systematisera innehållet och att kritiskt granska innehållet i 

texten (Esaiasson m.fl.,  2012:210–211). För att få fram det mest betydelsefulla i 

artiklarna är att ställa analysfrågor till innehållet utifrån forskningsfrågan. Analys-

frågorna ska vara till stöd för att få fram ett resultat (Boréus, 2011:134).  

     Utifrån mina forskningsfrågor och mina kategorier har jag formulerat tre ana-

lysfrågor för att komma fram till ett välgrundat och sakenligt resultat i förhållande 

till min problemställning (Esaiasson m.fl.,  2012:217). Två av analysfrågorna är 

formulerade efter mina teorier, the Runnymede Trust modellen och stereotypise-

ring.   

     Analysfrågorna som jag har formulerat är: 

 

– Är islam och muslimer relaterade till våld och terrorism i artiklarna? 

 

– Kan man hitta stängda/öppna attityder/uppfattningar om islam i artiklarna? 
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– Finner man stereotypiseringar av muslimska män/kvinnor i artiklarna? 

 

  Analysfrågorna innebär en koppling mellan teori och material och fungerar som 

verktyg för att studera i vilka sammanhang och med vilka attribut journalisterna 

benämner muslimer och islam.  

    Jag kommer att behandla varje analysfråga utförligare i samband med presenta-

tionerna av kategoriseringen av materialet i resultatredovisningen. 

 

3.2 Validitetskriterier 
 

   Varje kvalitativ forskningsprocess är unik eftersom det inte finns några regler 

eller sätt att säkerställa validiteten, det ända sättet att bevisa studiens validitet är 

att lyfta fram kriterier som påvisar att man undersöker det som är tänkt. 

    En god kvalitativ analys uppnås genom att forskaren använder sig av en inre 

logik där olika delar bildar en meningsfull helhet (Patel&Davidson, 2013:108). 

Min ambition med denna forskning är att enbart förhålla mig till de företeelser där 

muslimer och islam benämns.  

    Valet av tidigare forskning har en stor betydelse i validitetsresonemanget i kva-

litativa studier (Esaiassonm.flr, 2012:216). Jag har valt att presentera tidigare 

forskning som stödjer min studie, för att nå god validitet, det vill säga studier som 

berör problematiken kring framställningen av islam och muslimer i svensk press.    

     För att nå god validitet inom kvalitativa studier bör man förklara hela forsk-

ningsprocessen utförligt (Patel&Davidson, 2013:106). Det är viktigt att man har 

beskrivit noga forskningsprocessen så att de som tar del av resultatet kan bilda sig 

en uppfattning om alla de val som har gjorts; vilka förkunskaper forskaren har av 

ämnet, hur forskningsfrågan har uppstått, hur informationen har samlats in och i 

vilka situationer studien genomförts (Patel&Davidson, 2013:109).Genom att ut-

förligt förklara vad målet med min forskning är, vilket material jag har använt mig 

av och vilka metoder och vilken analysteknik jag har använt, har jag tagit mig an 

detta validitetskriterium. 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 

Utifrån den kvalitativa innehållsanalysen har jag identifierat fyra kategorier i 

nyhetsartiklarna där orden "muslim" och "islam" förekommer. Kategorierna är 

följande: 

      - (1)Våld/ Terrorism  

      - (2) Extremister/Fundamentalister  

      - (3) Islamiskt gudsstat/styre/Islamism 

      - (4) Övrigt   

 

      I kategoriredovisningen redogörs svaren på analysfrågorna. Detta kapitel av-

slutas med en sammanfattning av resultatet.  

 

4.1.1  Kategorier 
 

Kategori 1: Våld/Terrorism  

 

Temat som genomsyrar innehållet i nyhetsartiklarna i nästintill samtliga fall kan 

på ett eller annat sätt sammankopplas till våld eller andra extrema handlingar, där 

utövaren påpekas vara muslim eller tillhöra någon islamistisk grupp/parti. Som 

följd av den Arabiska våren fick de islamistiska partierna i MENA- regionen en 

framträdande plats i nyhetsrapporteringen.  

                              Kategori 1 

                            Våld /Terrorism  

Artikel: Publiceringsdatum: 

(A4) Massaker- efter bönen 2013-08-17 

(A5) I dag väntas nytt blodbad 2013-08-16 

(A16) "Det riskerar att bli blodigt" 2012-12-12 

(A3) Kämpar till döden för sina rättig-

heter 

2013-07-07 

(A13) Frigivningen av islamister ett 

dilemma 

2011-05-13 

(A15) Egypten kan inte längre blunda 

för problemen 

2011-01-04 

(A25) Egypten slår tillbaka mot isla-

mister i Sinai 

2013-07-08 

(A18) Oron får dem att längta till tiden 2011-11-27 
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   Flera av nyhetsartiklarna i Aftonbladet från augusti 2013 handlade om det isla-

mistiska partiet Muslimska Brödraskapet i Egypten. I en av artiklarna beskrivs, en 

av de intervjuade, partiet som terrorister. Artikel (A2) beskriver hur det islamis-

tiska partiet vid namnet Muslimska Brödraskapet utför en hämndaktion på en kop-

tisk kyrka i Egypten, där ett vittne som ensam blir kvar i byggnaden beskriver hur 

anhängarna av partiet började skrika; "Egypten är en islamisk stat" och hur de 

sedermera började kasta stenar mot kyrkan. Artikel (A3) skriver om islamister  

beväpnade med kulsprutor och om krypskyttar på taken när anhängare och mot-

ståndare till president Mursi drabbade samman i Egypten. I artikel (A5) finns ex-

empel på en talesperson från det Muslimska Brödraskapet som uppmanar folk-

samlingar genom twitter att lämna alla moskéer i Kairo och marschera mot Ram-

si- torget under så kallad "Ilskans fredag".  

    Såsom det framgår i dessa exempel, omfattar den här kategorin artiklar som 

kännetecknas av att muslimer och islam omnämns återkommande i samband med 

våldshandlingar. Orsaken till att jag buntade ihop våld och terrorism i en kategori 

var att jag hittade bara två artiklar som nämner islam eller muslimer i samband 

med terrorism, då blev det inte befogat att ha en egen kategori för detta begrepp.  

    En betydande del av nyhetsartiklarna inom denna kategori innehåller beskriv-

ningar om utrikespolitiska händelser i Egypten. Dagens Nyheter beskriver i ett 

antal nyhetsartiklar som publicerades i januari 2011, maj 2011 och juli 2013 olika 

företeelser där muslimer och islam framställs i våldsamma sammanhang. Det är 

främst olika islamistiska grenar såsom ISI och salafister som är de muslimska 

aktörerna som i agerar våldsamt. I artikeln (A22) beskriver hur det råder en miss-

tänksamhet mot muslimska extremister i Egypten eftersom salafister, islamiska 

fundamentalister, har anklagats för att ligga bakom en rad kravaller mellan kristna 

kopter och muslimer i Kairo, där ett stort antal människor blev skadade och döda-

de. I en annan nyhetsartikel (A20) rapporteras hur ett sprängdåd har inträffat i 

Egypten där man lägger vikten på att detta dåd har utförts av en självmordsbom-

bare som har kopplingar till en extrem islamistisk grupp vid namn al-Qaida, vilka 

har tidigare hotat kristna i Egypten. Det finns ytterligare ett exempel (A25) på hur 

egyptiska islamister använder våld i sina handlingar.  

     Fortsättningsvis rapporterade Dagens Nyheter i ett antal nyhetsartiklar från 

januari, augusti och november 2011 om olika muslimska och islamistiska gruppe-

ringar som förknippas med våld. I en av artiklarna intervjuas en kristen familj i 

Egypten där mamman i familjen, Fawya, menar att Egypten har blivit våldsamma-

re under det senaste året och att situationen för kopter har försämrats. Hon berättar 

vidare hur deras kyrka i Imbaba stormades av en grupp muslimska extremister 

som bär namnet salafister. Kyrkan brändes ned och många människor dog i atten-

tatet. Ytterligare en till artikel tar upp problemet kring våldsamma islamister, 

med Mubarak 

(A22) Egyptens lugna sida erövras av 

terrorister 

2011-08-17 

(A12) Egyptens politiska Scen domi-

neras av två sjuka män 

2011-07-22 

(A20) Oro efter sprängdåd i Egypten 2011-01-02 

(A19) Krav på att Syrien utesluts ur 

förbund 

2011-11-12 

(A2) `Din kyrka kommer att brännas 

ner´ 

2013-08-20   
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bland dem al-Qaida män, och ger en utförlig beskrivning hur dessa grupper har 

blivit en växande huvudvärk för de egyptiska myndigheterna. Vidare fortsätter 

Dagens Nyheter rapporteringen om terrordåd i en artikel från januari 2011. Arti-

keln (A20) beskriver ett terrordåd som det egyptiska inrikesministeriet säger att 

med största sannolikhet vara utfört av självmordsbombare som kopplas till terror-

nätverket al-Qaidas irakiska gren, Islamiska staten Irak (ISI), som har de kristna i 

Mellanöstern som deras legitima mål. ISI har tidigare utfört attacker mot en kris-

ten kyrka i Bagdad där 46 människor dödades. Vidare i en annan artikel i Dagens 

Nyheter i november samma år, rapporteras hur regimen i Syrien hävdar att det är 

terrorister och islamister som står bakom de dödliga protesterna som sker i landet.  

     Genomgående har betoningen i artiklarna sitt fokus på blodiga händelser 

genomförda av anhängare till olika islamistiska partier och organisationer. Civil-

befolkningens uttalanden i nyhetsartiklarna förstärker bilden av islam som ett 

våldsförande religion och muslimer som anhängare av extremistiska terrorgrup-

per. Stora delar av materialet består av beskrivningar framtagna från nyhetsartik-

larnas innehåll som är direkt relaterade till våld, blodiga terrorattacker och andra 

extremistiska handlingar. När islam och muslimer framställs i den här kategorin så 

är det genomgående i sammanhangen där islamistiska politiska partier eller orga-

nisationer har agerat våldsamt.  

 

Kategori:2 Extremist/Fundamentalist  
 

De vanligast förekommande begreppen som kommer upp i sammanhanget för att 

ge en komplex beskrivning av en muslim är fundamentalist eller extremist. I ett 

antal nyhetsartiklar publicerade i Dagens Nyheter under året 2011 beskriver sam-

manhang där muslimer framställs med begreppen extremist eller fundamentalist. 

Artikeln (A10) framhäver hur muslimska extremister inom den salafistiska rörel-

sen har fått ökat spelrum i Egypten. I artikeln (A21) beskrivs den salafistiska rö-

relsen som en grupp muslimska våldsextremister, som dessutom har sitt legitima 

mål att störta det sekulära landet Syrien och upprätta ett islamistiskt emirat. Vida-

re i artikeln (A8) som rapporterade om valet i Egypten, går det att läsa om demon-

stranter som beskrivs som en brokig skara, där man specifikt påpekar att deltagar-

na var alltifrån muslimska extremister till progressiva studenter. I artikeln (A13) 

beskrivs hur befolkningen i Egypten inte är övertygad om att landets muslimska 

extremister kommer att välja en fredlig väg eftersom bokstavstroende islamistiska 

fundamentalister, salafister, anklagas för kravallerna mellan kristna kopter och 

muslimer i Kairo, där flera människor blev dödade och ett stort antal skadades. I 

artikel (A9) som handlar om valet i Tunisien betonar en intervjuad att det islamis-

tiska partiet Al-Nadha inte består av våldsamma extremister. Detta är ett uttalande 

av en kvinna som gärna vill få fram sin åsikt efter det islamistiska partiets val-

framgång i Tunisien, enligt Dagens Nyheter.  
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   En nyhetsnotis i Dagens Nyheter från november 2011 rapporterar om en allmän 

oro i västvärlden inför bland annat Libyens väg mot religiös extremism, det vill 

säga, att landet skulle styras av islamiska sharialagar." Sharia den drygt tusenåri-

ga islamiska lagkoden, är komplex och ger utrymme för många tolkningar" (A23). 

I artikeln uttrycker både EU:s utrikeschef och Frankrikes utrikesminister sin oro 

angående utvecklingen. 

   Det som är gemensamt för nyhetsartiklarna i den här kategorin är att det inte är 

muslimer som framställs som fundamentalister eller extremister utan det är isla-

mistiska partier/organisationer eller muslimer som är anhängare av extremistiska 

terrorgrupper som framställs som fundamentalister och extremister. 

 

Kategori 3:Islamiskt gudsstat/styre/Islamism 

 

En del av artiklarna i både Dagens Nyheter och Aftonbladet omnämnde islam och 

muslimer i sammanhangen "Islamiskt gudsstat/styre" och "Islamism".  

    En artikel (A1) i Aftonbladet beskrivs hur presidenten Gaddafi i Libyen med 

list och hårda nypor hade all makt i Libyen och var på väg att utveckla sin högsta 

säregna politik, till ett system som är en blandning av arabnationalism, islamism 

och socialism. I nyhetsartikeln (A14) kunde man läsa hur de mest extrema salafis-

terna hade sagt att de ville inrätta en islamisk gudsstat i Egypten, där skribenten 

till artikeln dessutom påpekade att denna typ av stat går tvärs emot de demokra-

tiska värderingarna.   

      Den gemensamma linjen i artiklarna i denna kategori är att uttrycken "Isla-

miskt gudsstat/styre" och "Islamism" har ingenting med religionen islam att göra 

utan det är antingen islamistiska organisationer/partier eller muslimerna som an-

hängare av extremistiska terrorgrupper som agerar för ett islamistiskt guds-

stat/styre och införandet av islamism.   

 

                                Kategori 3 

          Islamisk gudsstat/styre/Islamism 

Artikel: Publiceringsdatum: 

(A1) "Jag är folket" 2011-02-22 

(A14) Egyptens regering hotar slå till 

mot religiöst våld 

2011-05-09 

 

 

 

 

                                   Kategori 2 

                           Extremist/Fundamentalist 

Artikel: Publiceringsdatum: 

(A10) Våldet hotar Egyptens 

framtid 

2011-10-11 

(A21) Assad på väg tappa 

greppet om Syrien 

2011-04-21 

(A8) Våldsam upptakt till valet 

i Egypten 

2011-11-21 

(A9) Ett lugnt val- men nu 

väckskänslostormar 

2011-10-26 

(A13) Frigivningen av islamis-

ter ett dilemma 

2011-05-13 

(A23) Oro för islamistiska ten-

denser i Libyen 

2011-11-01 
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Kategori 4: Övrigt 

  

 

Denna kategori består av nyhetsartiklar som var svårplacerade under de redan 

presenterade kategorierna. Jag ville ändå ha med dessa artiklar i min uppsats efter-

som de beskriver varierande sammanhang där muslimer och islam benämns.  

    I en nyhetsartikel (A24) rapporteras att många muslimska ledare uppmanade 

Libyen att upphöra våldet som pågick i landet under revolutionen. I artikeln (A11) 

intervjuas en man som fastslår att Libyen har enda sedan revolutionens början haft 

ett samarbete med väst. I intervjun betonar mannen att alla libyer är muslimer och 

konservativa, men inte islamister. Mannen framhäver att revolutionen från början 

har varit hela folkets revolution utan särskild politisk riktning och vill bygga ett 

land med mänskliga rättigheter. Även i Aftonbladet fanns det en artikel där mus-

limer och islam nämns i ett liknande sammanhang. I artikeln (A6) kan man läsa 

hur 10 000-tal människor strömmar till Tahirtorget för att hedra dem som dött i 

demonstrationerna, både muslimer och kristna är samlade där för en gemensam 

bön, "Vi står här hand i hand för Egyptens nya framtid, lyder ropen över Tahir-

torget". De kristna prästerna vill markera för omvärlden att även de är delaktiga i 

demonstrationerna och att upproren inte bara är en muslimsk protest. Dessa ny-

hetsartiklar exemplifierar en motsatt bild av muslimer och islam än det som fram-

går i de tidigare presenterade kategorierna.     

    I denna kategori återfinns artiklar som ger en närmare specificering av olika 

attribut som används i framställningen av muslimer. I artikeln (A7) återges en 

beskrivning av två män som står vid sidan av oroligheterna i Befrielsetorget i Kai-

ro och har påkar i händerna," Jag  frågar två män som står i utkanten av orolighe-

terna. Bägge har påkar i händerna. Den ene, som har långt och omsorgsfullt an-

sat skägg som signalerar att han är en from muslim".  

     Jag har även funnit i denna kategori två artiklar (A12) (A9) som framställer 

muslimer och islam i relation till kvinnans ställning i samhället. Den ena artikeln 

betonar att om det islamistiska politiska partiet, Muslimska Brödraskapet, får 

framgångar i valet så kommer det inte att stärka kvinnans ställning i Egypten. I 

                                Kategori 4 

                                     Övrigt  

Artikel: Publiceringsdatum: 

(A7) Nya våldsamheter på Befrielse-

torget i natt 

2011-11-30 

(A3) Kämpar till döden för sina rättig-

heter 

2013-07-07 

(A17) Beslutsamhet präglar steget mot 

demokrati 

2011-11-29 

(A11) Rebelledare: "Vi är inte islamis-

ter" 

2011-09-05 

(A12) Egyptens politiska Scen domi-

neras av två sjuka män 

2011-07-22 

(A24) Nu skjuter de bara för att döda 2011-02-21 

(A9) Ett lugnt val- men nu väckskäns-

lostormar 

2011-10-26 

(A6) Kallt krig på torget 2011-02-07 
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den andra artikeln framställs religionen islam som en tolerant religion som inte 

kan förknippas med kvinnoförtryck. Detta påstående levereras av en kvinna som 

blir intervjuad inför valet i Tunisien och säger sig vara en muslim som läser Kora-

nen och ber regelbundet.  

    I denna kategori klargörs att det existerar gynnsamma framställningar av mus-

limer och islam i nyhetsartiklarna som publicerades under åren 2011-2013. Man 

finner exempel på företeelser där muslimer och islam inte är förknippade med 

våld och terrorism utan islam framställs som en tolerant religion. I samma katego-

ri återfinns även exempel på nyhetsartiklar som beskriver muslimska män med 

generaliserande egenskaper.  

4.2. Analys 

Utgångspunkten för min studie var att studera i vilka sammanhang förekommer 

muslimer och islam i nyhetsrapporteringen under Arabiska våren. Efter att ha ge-

nomfört en kvalitativ innehållsanalys av materialet så formulerades fyra kategori-

er. Dessa fyra kategorier kommer nu att stå som föremål för analys utifrån teorier-

na, the Runnymede Trust modellen och stereotypisering. The Runnymede Trust 

modellen används för att se om det existerar öppna/stängda attityder om islam i 

nyhetsartiklarna. Jag kommer även att analysera om det förekommer indikationer 

på stereotypiseringar och i så fall vilka.   

 

Kategori 1: Våld/Terrorism 

 

Temat som genomsyrar innehållet i nyhetsartiklarna i nästintill samtliga fall i 

denna kategori kan på ett eller annat sätt sammankopplas till våld eller andra ex-

trema handlingar, där utövaren påpekas vara muslim eller tillhöra någon islamis-

tisk grupp/parti. Som följd av den Arabiska våren blev de islamistiska partierna i 

MENA-regionen framträdande och många av nyhetsartiklarna beskriver dessa 

ageranden. Framställningar av muslimer eller islamistiska grupper/partier är åter-

kommande relaterade till våld och terror, men det betyder inte att de är stängda 

attityder om islam, enligt the Runnymede Trust modellen. Innehållet i flera av 

nyhetsartiklarna skildrar om igen hur islamistiska partier, exempelvis Muslimska 

Brödraskapet i Egypten, beskrivs som terrorister, om deras hämndaktioner på kop-

tiska kyrkor (genom att kasta stenar och skrika att Egypten är en islamisk stat). 

Det finns flertal exempel på islamister och islamistiska partier som är beväpnade 

med kulsprutor och där striderna slutar blodigt. Vidare går det att läsa hur islamis-

tiska fundamentalister återkommande är inblandade i kravaller mellan kristna och 

muslimer, där många människor blir skadade och dödade. 

      Att islam framställs som hotande bekräftas inte i nyhetsartiklarna som skildrar 

hur extrema islamistiska grupper såsom al-Qaida hotar kristna i Egypten. Fram-

ställningen av islam som våldsam bekräftas inte heller i artiklarna som gestaltar 

hur muslimska extremistgrupper, salafister, stormar in i kristna kyrkor i Egypten. 

Därmed kan man konstatera att det finns en viss skillnad mellan att skildra en 

händelse där en part hotar en annan eller att framställa någon/något som ett hot. 

Att relatera islamistiska grupper eller islamistiska partier till företeelser såsom 

våld och terrorism är inte en stängd attityd enligt the Runnymede Trust teorin 

Däremot är det ett tecken på islamofobi när muslimer framställs som hotande mer 

allmänt.   
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    En betydande del av artiklarna beskriver händelser istället för en framställning 

av islam på ett sätt som the Runnymede Trust modellen under punkt fyra bland 

stängda attityder presenterar; islam ses som våldsam, aggressiv, hotande, terro-

rism stödjande religion och delaktig i konflikt mellan kulturer (Otter-

beck&Bevelander, 2006:22).  

   Islam som en religion som stödjer terrorism bekräftas inte heller i artiklarna som 

beskriver terrordåden med största sannolikhet utförda av självmordsbombare, som 

är kopplade till terrornätverket al-Qaidas irakiska gren, Islamiska staten Irak (ISI). 

Påståenden om att det är terrorister och islamister som står bakom de dödliga pro-

testerna är ytterligare ett exempel som inte uppnår kriteriet för en stängd uppfatt-

ning/attityd om islam, enligt the Runnymede Trust modellen.   

   Sammanfattningsvis innefattar artiklarna sådana element att de inte kan kopplas 

samman med ett islamofobiskt förhållningssätt. 

 

Kategori 2: Extremist/Fundamentalist 

 

Innehållet i nyhetsartiklarna i denna kategori handlar om hur beteckningarna fun-

damentalist och extremist används i beskrivningarna av utövare som påpekas vara 

muslim eller tillhöra någon islamistisk organisation/parti.  

   Befolkningen i Egypten är inte övertygad om att landets muslimska extremister 

kommer att välja en fredlig väg eftersom bokstavstroende islamistiska fundamen-

talister, salafister, återkommande anklagas för kravallerna mellan kristna kopter 

och muslimer i Kairo, där många människor blev dödade och ett stor antal skada-

des. Innehållet i denna artikel är inte en stängd attityd enligt the Runnymede Trust 

modellen. Landets muslimska extremister ses som våldsamma, aggressiva, hotan-

de och terrorismstödjande men inte islam så som det står i teorins kriterier; islam 

ses som våldsam, aggressiv, hotande, terrorism stödjande religion och delaktig i 

konflikt mellan kulturer (Otterbeck&Bevelander, 2006:22). 

    Det förekommer en allmän oro i västvärlden inför bland annat Libyens väg mot 

religiös extremism hos ledarskapet i landet som har fokusering på Sharia och 

månggifte. "Sharia, den drygt tusenåriga islamiska lagkoden, är komplex och ger 

utrymme för många tolkningar" (A23). I the Runnymede Trust modellen under 

punkt två står det att islam ses som något skilt och annorlunda, utan värderingar 

eller mål som är gemensamma med andra kulturer (Otterbeck&Bevelander, 

2006:22). Innehållet i artikeln uppnår inte detta kriterium för en stängd attityd 

eftersom det är ledarskapet i Libyen som ses som något skilt/annorlunda och inte 

islam.     

     Det framkommer ytterligare i ett antal artiklar hur en grupp av muslimska 

våldsextremister har som sitt legitima mål att störta det sekulära landet Syrien och 

upprätta ett islamistiskt emirat. Detta kan inte heller tolkas som en stängd attityd 

om islam, såsom det förklaras i the Runnymede Trust modellen under punkt fem 

där det står att islam ses som en politisk ideologi som används för att skaffa sig 

politiska och militära fördelar (Otterbeck& Bevelander, 2006:22). I det här fallet 

är det våldsextremister (inte islam) som anses ha en politisk ideologi och vill skaf-

fa sig politiska och militära fördelar genom att upprätta ett islamistiskt emirat.    

    Sammanfattningsvis kan jag dra slutsatsen att det är islamistiska organisatio-

ner/partier eller muslimer som anhängare av extremistiska terrorgrupper som 

framställs som fundamentalister eller extremister, vilket resulterar till att det inte 

råder några islamofobiska attityder/uppfattningar om muslimer eller islam i dessa 

nyhetsartiklar.    
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Kategori 3: Islamiskt gudsstat/styre/Islamism 

 

Innehållet i dessa artiklar behandlar uttrycken  "Islamiskt gudsstat/styre" och "Is-

lamism". I en av nyhetsartiklarna beskrivs hur de mest extrema salafisterna har 

sagt att de vill inrätta en islamisk gudsstat i Egypten, där skribenten till artikeln 

dessutom påpekar att  bildandet av denna typ av stat går tvärs emot de demokra-

tiska värderingarna. Presidenten Gaddafi i Libyen hade all makt i Libyen och var 

på väg att utveckla sin högsta säregna politik med en blandning av arabnationa-

lism, islamism och socialism. Utifrån innehållet i dessa artiklar blir slutsatsen att 

innehållet inte tyder på stängda attityder så som det står i punkt fem i the Runny-

mede Trust modellen. I punkt fem står det att islam ses som en politisk ideologi 

som används för att skaffa sig politiska och militära fördelar (Otterbeck& Beve-

lander, 2006:22).   

   Sammanfattningsvis kan man konstatera att "islamiskt gudsstat/styre" och "is-

lamism" har ingen anknytning till religionen islam i det här sammanhanget som 

framgår i artiklarna, utan det är de extrema salafisterna och presidenten Gaddafi 

som är bärare av denna politiska ideologi.   

 

Kategori 4: Övrigt 

 

I den här kategorin kommer jag att presentera en rad artiklar som ger exempel på 

olika kriterier för öppna attityder om islam och stereotypisering.    

    I en artikel betonar en man att alla libyer är muslimer och konservativa, men 

inte islamister och att revolutionen från början har varit hela folkets revolution 

utan särskild politisk inriktning som vill bygga ett land med mänskliga rättigheter. 

Jag tolkar innehållet i artikeln som en öppen attityd, enligt punkt fem i the Run-

nymede Trust modellen; islam är en genuin tro som utövas på ett innerligt och 

äkta sätt (Otterbeck&Bevelander, 2006:22). När jag läser vidare i samma artikel  

fastslår mannen att Libyen har enda sedan revolutionens början haft ett samarbete 

med väst, utifrån denna beskrivning tolkar jag detta som en öppen attityd under 

punkt tre; islam ses som en jämbördig part med västvärlden (Otter-

beck&Bevelander, 2006:22). 

    Vidare i en annan artikel går det att läsa hur muslimska ledare uppmanade Li-

byen att upphöra våldet som pågick i landet under revolutionen. Detta tolkar jag 

som ett kriterium för en öppen attityd om islam. Att betoningen läggs specifikt på  

muslimska ledare som ville att våldet skulle upphöra framställer bilden av islam 

som en genuin tro som utövas på ett innerligt och äkta sätt (Otter-

beck&Bevelander, 2006:22).  

      I denna kategori har jag ytterligare en artikel som får stöd i the Runnymede 

Trust modellen, under punkterna två och fyra för öppna attityder. I artikeln står 

det hur 10-000-tals människor strömmar till Tahirtorget för att hedra dem som 

dött i demonstrationerna, där muslimer och kristna samlas i en gemensam bön, "Vi 

står här hand i hand för Egyptens nya framtid, lyder ropen över Tahirtorget 

"(A6). De kristna prästerna vill markera för omvärlden att även de är delaktiga i 

demonstrationerna och att upproren inte bara är en muslimsk protest. Jag tolkar 

det här som en öppen attityd eftersom den framställer islam som en jämbördig 

världsreligion med alla andra religioner och bevisar att muslimer och i det här 

fallet kristna tillsammans kämpar mot ett gemensamt mål, nämligen, en ny fram-

tid i landet. I teorin under punkt två om öppna attityder beskrivs islam som en 

religion som är beroende av andra trossystem och kulturer, med vilka man har 
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gemensamma värderingar och mål (Otterbeck&Bevelander, 2006:22). Vidare un-

der punkt fyra står det att islam ses som en verklig och potentiell partner i gemen-

samma projekt och i lösningen av delade problem (Otterbeck&Bevelander, 

2006:22).  

     " Islam är en tolerant religion som inte bör förknippas med kvinnoförtryck" 

(A9). Detta påstående levereras av en kvinna som blir intervjuad inför valet i Tu-

nisien och säger sig vara en muslim som läser Koranen och ber regelbundet. Där-

med tolkar jag detta som en öppen attityd eftersom punkt fem i the Runnymede 

Trust modellen om öppna attityder beskriver islam som en genuin tro som utövas 

på ett innerligt och äkta sätt (Otterbeck&Bevelander,2006:22). 

    Om det islamistiska partiet, Muslimska Brödraskapet, skulle få framgångar i 

valet i Egypten så skulle kvinnans ställning i samhället försämras. Detta kan inte 

tolkas som en stängd attityd om islam eftersom artikeln inte framställer islam som 

underlägsen västvärlden, barbarisk, irrationell, primitiv eller sexistisk, såsom det 

står i punkt tre i the Runnymede Trust modellen (Otterbeck&Bevelander, 

2006:22), utan det är det Muslimska Brödraskapet som framställs på detta sätt.  

    Innehållet i en rad nyhetsartiklar under denna kategori kan dock tolkas utifrån 

medias roll som förmedlare av officiellt erkända stereotypiseringar av muslimer 

och islam. Stereotypisering sker när man identifierar individer genom en viss 

egenskap såsom nationalitet, religiös övertygelse, etnicitet, kön, ålder eller yrke 

och genom att individen tillskrivs ytterligare egenskaper, vanligtvis personlig-

hetsdrag men även fysiska egenskaper (Hinton, 2003:11–12). En person som har 

en egenskap som används för att identifiera en viss grupp människor, tillskrivs 

den personen den stereotypa egenskapen och utifrån detta gör man en generalise-

ring som speglar den kategorin människor (Hinton, 2003:12). 

     I en av artiklarna beskrivs två män som står vid sidan av oroligheterna i Befri-

elsetorget i Kairo och har påkar i händerna, där "den ene av männen har långt och 

omsorgsfullt ansat skägg som i sin tur signalerar att han är en from muslim" 

(A7). I den här artikeln finns det en rad identifikationskomponenter, först och 

främst talas det om män, män med långt och omsorgsfullt ansat skägg och män 

med religiös övertygelse (from muslim). Detta anser jag vara medias sätt att för-

medla stereotypiseringar av muslimer och islam, vilket enligt Morey och Yaqin är 

medias främsta uppdrag. Att mannen har en påk i handen är medias sätt att för-

medla stereotyper i avseendet att sammankoppla islam med våld. Vidare i artik-

larna ges läsaren en beskrivning av kvinnors yttre, det vill säga, "kvinnor med 

svarta slöjor (A3)" och en "kvinna i 45- års ålder som arbetar som städerska, en 

mormorstyp i stickad kofta och huvudduk" (A9), som är egenskaper som media 

förmedlar i sin rapportering av den muslimska kvinnan. 

     Jag fann även en artikel som kunde påvisa det motsatta påståendet, det vill 

säga att islam inte kan förlikas med terrorism. I artikeln återges president Muba-

raks nyårstal till folket i Egypten, där han bland annat säger att ondskefulla terro-

rister har riktat sig in mot deras nation, specifikt mot kopter och muslimer. Be-

greppet terrorist är inte i detta sammanhang kopplat varken till muslimer eller 

islam. Därmed kommer jag fram till den slutsatsen att begreppet terrorist i den här 

artikeln används i en annan betydelse, nämligen, som ett uttryck för ondskefullhet 

mer allmänt, oberoende vilken religiös tillhörighet man har. Detta går dessutom 

helt emot det som Morey och Yaqin menar, nämligen att begreppet terrorism efter 

11 september 2001 har fått en enda förklaring, nämligen islamisk terrorism.   
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4.3. Slutsatser 

Frågeställningarna som jag har utgått ifrån i denna uppsats är: I vilka samman-

hang framställs muslimer och islam i Aftonbladet och Dagens Nyheter under åren 

2011-2013? Avspeglar nyhetsartiklarna i Aftonbladet och Dagens Nyheter öppna 

eller stängda attityder om islam?  

 

    Efter att jag hämtat 25 nyhetsartiklar från Aftonbladet och Dagens Nyheter och 

genomfört en kvalitativ innehållsanalys av materialet, skapade jag fyra stycken 

kategorier. Dessa kategorier innefattar beskrivningar i nyhetsartiklarnas innehåll 

som på olika sätt beskriver i vilka sammanhang de två valda tidningarna framstäl-

ler muslimer och islam under 2011-2013. De fyra kategorierna som beskriver mitt 

material heter: (1) Våld/Terrorism, (2) Extremist/Fundamentalist, (3) Islamiskt 

gudsstat/styre/Islamism och (4) Övrigt. Dessa kategorier har formulerats efter att 

jag har analyserat olika företeelser som benämner muslimer och islam i nyhetsar-

tiklarna. 

     Kategori (1) påvisar att det är islamistiska partier/organisationer och muslimer 

som anhängare av extremistiska terrorgrupper som framställs i våldsamma sam-

manhang och sammankopplas med terrorism i nyhetsartiklarna. I kategori (2) 

kommer jag fram till att det är anhängare av islamistiska partier/organisationer 

eller muslimer som anhängare av extremistiska terrorgrupper som framsälls som 

fundamentalister och extremister. Kategori (3) bevisar att uttrycken "Islamiskt 

gudsstat/ styre" och "Islamism" används i samband med när islamistiska organisa-

tioner/partier eller muslimer som anhängare av extremistiska terrorgrupper agerar 

politiskt. Kategori (4) klargör ytterligare en aspekt som framgår i nyhetsartiklarna, 

nämligen, att det existerar gynnsamma framställningar av muslimer och islam. I 

denna kategori finner man exempel på företeelser där muslimer och islam inte är 

sammankopplade med våld och terrorism utan islam framställs som en tolerant 

religion. I denna kategori framställs dock muslimska kvinnor och män med gene-

raliserande egenskaper såsom en from muslimsk man med ett långt och omsorgs-

fullt ansat skägg eller en muslimsk kvinna med en svart slöja, en mormorstyp i 

stickad kofta och huvudduk. 

     Svaret på min forskningsfråga är att muslimer och islam framställs i samman-

hangen Våld/Terrorism, Extremist/Fundamentalist och Islamiskt guds-

stat/styre/Islamism  när islamistiska politiska partier/organisationer eller muslimer 

som anhängare av extremistiska terrorgrupper har agerat våldsamt under åren 

2011-2013.  

     Resultaten i min studie har tolkats utifrån två teorier, the Runnymede Trust 

modellen och stereotypisering. Min huvudsakliga slutsats är att jag inte har funnit 

stängda attityder om islam men däremot har jag kommit fram till att det finns 

öppna attityder om islam i nyhetsartiklarna som publicerades under Arabiska vå-

ren, 2011-2013. Jag kan även dra en slutsats som bekräftas av stereotypiseringste-

orin i min uppsats, att media enligt mitt studieresultat har en mindre framträdande 

roll som förmedlare av stereotypa egenskaper av muslimer och islam i nyhetsar-

tiklarna från tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter.     

     Avsikten med min studie var inte att på något sätt jämföra dessa tidningarnas 

sätt att rapportera dock går det att dra en slutsats att i nyhetsartiklarna i Dagens 

Nyheter gick det att finna flera exempel på öppna attityderna om islam än i Af-

tonbladet under samma period.   
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1. Teoretisk reflektion   
 

I denna uppsats har jag använt mig av två teorier som båda kompletterat varandra 

för att komma fram till ett resultat. The Runnymede Trust modellen har fungerat 

som ett bra verktyg för mig för att fastställa öppna och stängda attityder om islam. 

De åtta kriterierna om islam hjälpte mig att analysera i vilka sammanhang musli-

mer och islam framställdes i nyhetsartiklarna. Trots att rapporteringen mest 

nämnde islam och muslimer i samband med våld och extremism kom jag fram till, 

med hjälp av kriterierna för stängda attityder om islam, att man inte kan göra en 

sådan direkt sammankoppling mellan islam/muslimer och våld/extremism. Styr-

kan med teorin var att jag kunde komma fram till att dessa två tidningarnas ny-

hetsrapportering om den Arabiska våren inte innehöll attityder/uppfattningar som 

kunde uppfattas som islamofobiska. En positiv aspekt som är värt att nämna är att 

the Runnymede Trust modellen gav mig möjligheten att finna öppna attityder om 

islam och muslimer. Svagheten med teorin var att det var svårt till en början att 

fastställa om det fanns stängda attityder/uppfattningar i nyhetsartiklarna då islam 

och muslimer ändå omnämndes i sammanhangen med våld och extremism.      
Med min studie har jag kunnat påvisa öppna attityder (icke-islamofobiska atti-

tyder/uppfattningar) om islam och muslimer eftersom jag har använt mig av the 

Runnymede Trust modellen. Till skillnad från den tidigare forskningen gjorda av 

författarna Ghersetti & Levin, Fazelhashemi, Brune, Larsson och Hvitfelt, har min 

forskning generat ett annat resultat vilket kan bero på att mitt val av teori avviker 

från deras.     

    Stereotypisering har fungerat som ett bra verktyg i att definiera medias roll som 

förmedlare av stereotyper om muslimer och islam genom generaliseringar eller att 

tillskriva dem särskilda egenskaper. Svagheten med teorin var att den inte gav mig 

möjligheter att hitta gynnsamma stereotypiseringar om muslimer och islam.   

    I likhet med mig har Ylva Brune i sin studie använt sig av stereotypisering men 

hennes slutsats skiljer sig ändå från mitt studieresultat, vilket kan bero på att jag 

har analyserat medias roll som förmedlare istället för skapare av stereotyper. Fa-

zelhashemi använder sig av det klassiska orientalistiska förhållningssättet i sin 

studie, teorin utgår från att människor från Orienten tillskrivs vissa egenskaper 

helt skilda från de västerländska, vilket skiljer sig från teorierna jag använt i min 

forskning. Vilket i sin tur kan vara en av orsakerna att våra resultat skiljer sig från 

varandra.     

    I religionssociologin studeras samspelet mellan religion och samhälle (Fur-

seth&Repstad, 2005:9), och i min studie åskådliggörs denna aspekt genom att 

diskutera i vilka sammanhang muslimer och islam framställs under Arabiska vå-

ren i  svensk press.   

 

5.2. Metodologisk reflektion  
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Jag använde mig av en kvalitativ innehållsanalys eftersom den är speciellt lämplig 

för analys av massmedier, därför blev valet av denna metod användbar för min 

studie då utgångspunkten var två svenska tidningar (Aftonbladet & Dagens Nyhe-

ter). Denna metod var bäst lämpad för min studie då den hjälpte mig att strukture-

ra materialet och få fram det som var mest relevant för mig i sammanhanget. Me-

toden fungerade på ett bra sätt således att jag enkelt kunde följa de anvisningar 

som presenterades i metodböckerna och anpassa dem i mitt resonemang kring 

materialet. Eftersom metoden tillåter ett större urval artiklar var det nödvändigt 

för mig att minska ner materialet till ett mer överskådligt antal, vilket resulterade 

till att jag fokuserade enbart på nyhetsartiklar. Jag valde att ta bort både debattar-

tiklar och ledarsidor. Det är möjligt att ett annat val av material, som exempelvis 

användningen av debattartiklar eller ledarsidor, hade förmodligen gett mig en an-

nan förståelse av materialet och lett till ett annat resultat.  

    Det som skulle kunna ses som mindre bra är att metoden inte ger utrymme att 

gå djupare i analysen, utan det blir mest ett ytskrap i form av kategorisering. Om 

jag hade använt mig av en annan metod exempelvis diskursanalys, så hade detta 

förmodligen gett mig en annan förståelse av materialet. Trots allt anser jag att mitt 

val av metod fungerade bra.   

    Marina Ghersetti och Anna Levin har gjort en liknande studie men använt sig 

av en kvantitativ metod som resulterade i en slutsats som skiljer sig från min stu-

die. Några möjliga orsaker till att slutresultaten skiljer sig kan bero på att deras 

material utgår från månaden efter 11 september 2001 och att vi har tagit an oss 

materialet med olika metoder.    

    Mitt forskningsområde kan onekligen sägas vara av allmänt brett intresse och 

därmed under skrivprocessens gång har jag ställts inför en del etiska frågor kring 

materialet. Det har varit viktigt för mig som forskare att behandla materialet på ett 

objektivt sätt, vilket jag anser metoden har hjälpt mig med. Den högsta priorite-

ringen under skrivprocessen var att tydligt och sakenligt förmedla resultatet och 

undvika främlingsfientliga eller islamofobiska tolkningar.       

 

5.3. Empirisk reflektion  
 

Jag har i min undersökning funnit aspekter som bevisar öppna attityder om islam, 

som är till fördel i framställningen av islam och muslimer i svenska dags- och 

kvällstidningar. I denna studie framställs islam som en tolerant religion och som 

inte är förknippad med kvinnoförtryck. Vidare kunde jag finna nyhetsartiklar som 

beskrev muslimer som inte våldsförande, fanatiker eller islamister, och att revolu-

tionen i Egypten inte bara var en muslimsk protest utan ett gemensamt mål för 

både kristna och muslimer som tillsammans ville åstadkomma en ny framtid. 

Trots att jag har funnit öppna attityder om islam så kan jag inte dra slutsatsen att 

min studie avviker från tidigare forskning, men onekligen har min forskning i äm-

net bidragit till att nyansera denna.     

    Det jag specifikt tog fasta på i min studie är att det var islamistiska parti-

er/organisationer eller anhängare av muslimska extremistgrupper som framställ-

des som fundamentalister eller extremister till skillnad mot tillexempel i Håkan 

Hvitfelts studie, där han påtalar att islam förkommer i negativa sammanhang i 

media såsom krig, terrorism och förföljelse av de otrogna (Hvitfelt, 1998:72). Gäl-

lande porträtteringar av islam och muslimer som trots allt främst omnämns i dessa 

sammanhang (våld och extremism) påvisar min undersökning att innehållet i ny-

hetsartiklarna inte kan uppfattas som islamofobiska. Som jag tidigare nämnt fram-
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ställs den muslimska kvinnan undantagslöst som underordnad och förtryckt, i Hå-

kan Hvitfelts studie. I min undersökning om den muslimska kvinnans ställning 

kunde jag finna uttryck som påvisar det motsatta, att islam är en tolerant religion 

och har inget med kvinnoförtryck att göra. I motsats till min studie kommer Hvit-

felt fram till att islam står för det okända och annorlunda och framställs som en 

våldsam och fanatisk religion i media och uppmärksammas inte sällan i destrukti-

va sammanhang (Hvitfelt, 1998:80).   

     Göran Larssons studie påvisar det negativa klimatet som influerade slöjdebat-

ten i Sverige både i dags- och kvällstidningar. Skillnaden mellan våra studier är att 

jag inte kunde finna islamofobiska attityder/uppfattningar om muslimer eller is-

lam i nyhetsartiklarna, vilket Göran Larsson hade gjort i sin studie.     

     En intressant aspekt i min uppsats att framhålla är att muslimer och islam inte 

får de symboliserande, icke-önskvärda egenskaperna, det vill säga islamistisk ter-

rorism, fatwa och dödshot som Ylva Brune finner i sin studie om andrafiering av 

muslimer och islam. Enligt Brune uppstår antimuslimska stereotyper i tidningar i 

samband med att muslimer presenteras på ett sätt som sammankopplar islam med 

islamistisk terrorism, fatwa och dödshot, vilket jag inte kan bevisa i min studie. 

Hon drar slutsatsen att en omfattande del av svensk press innehåller uttryck för 

andrafieringen och stereotypiseringen av muslimer. Jag kan även med min studie 

påvisa att stereotypiseringar av muslimer förekommer i svensk press, dock i en 

mindre omfattning.     

   Fazlhashemis resultat stämmer inte överens med min slutsats i frågan om hur 

människor som bekänner sig till islam tillskrivs negativa egenskaper. Han kom-

mer fram till att publiceringar av karikatyrer förstärker den hotbild som muslimer 

utgör och påvisar hur svårt det är att förena den muslimska kulturen med den eu-

ropeiska (Fazlhashemi, 2007:51). Intressant att nämna i det här sammanhanget är 

att under denna forskningsprocess har jag funnit artiklar som visar tendenser till 

ett samarbete mellan den muslimska kulturen och västvärlden.   

    Ingen av mina nyhetsartiklar beskriver den generaliserande bilden av muslimer 

som obildade och fanatiker som Ghersetti och Levin har kommit fram till i deras 

studie, därmed finner jag få likheter mellan våra studier. 

     Avslutningsvis kan jag med viss reservation påtala att mitt studieresultat i rela-

tion till tidigare forskning skiljer sig genom att mer specifika snarare än generali-

serade bilder av islam framkommer i materialet även om de kopplas samman med 

tillexempel konflikter och terrorism.   

    

5.4. Avslutande reflektion   
 

Beträffande eventuella kommande studier kring detta omdebatterade ämne finner 

jag flera intressanta områden för vidare forskning. För det första vore det i synner-

ligen angeläget att fördjupa sig i en liknande studie som min dock med fokus på 

de öppna attityderna om islam. Dessutom skulle man kunna göra en liknande stu-

die som denna men bara utöka materialet genom att inkludera även andra svenska 

dags- och kvällstidningar än dem som jag hade valt, men också inkludera andra 

artiklar än bara nyhetsartiklar exempelvis debatt- och ledarsidor, för att få en bre-

dare förståelse i ämnet. Vidare skulle man kunna göra en jämförande studie där 

representanterna tillhör en annan religion eller religiös övertygelse än islam och 

jämföra vilket är medias roll i framställningen av dem.        
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Sammanfattning 

Denna uppsats har haft som huvudsyfte att undersöka i vilka sammanhang musli-

mer och islam framställs i ett urval tidningsartiklar från svensk press. Frågeställ-

ningarna som jag har arbetat utifrån är: I vilka sammanhang framställs muslimer 

och islam i Aftonbladet och Dagens Nyheter under åren 2011-2013? Avspeglar 

nyhetsartiklarna i Aftonbladet och Dagens Nyheter öppna eller stängda attityder 

om islam? 

 

    Mitt material bestod av 25 nyhetsartiklar från Aftonbladet och Dagens Nyheter. 

Jag valde att använda mig av en kvalitativ innehållsanalys i genomgången av ar-

tiklarna som sedermera utmynnade i fyra kategorier. Kategorierna är följande: (1) 

Våld/Terrorism, (2) Extremist/Fundamentalist, (3) Islamiskt guds-

stat/styre/Islamism och (4) Övrigt. Dessa kategorier formulerades efter ett antal 

olika företeelser där muslimer och islam benämns.  

I analysdelen har jag utgått från två teorier, den första heter The Runnymede 

Trust modellen som beskriver öppna respektive stängda attityder om islam och 

den andra teorin som jag har använt mig av är stereotypisering, som var utgångs-

punkten när jag undersökte specifikt medias roll i förmedlandet av stereotyper, i 

beskrivningar av muslimer och islam. 

 Muslimer och islam framställs i sammanhangen Våld/Terrorism, Extre-

mist/Fundamentalist och Islamiskt gudsstat/styre/Islamism när islamistiska poli-

tiska partier/organisationer eller muslimer som anhängare av extremistiska terror-

grupper har agerat våldsamt under Arabiska våren, 2011-2013.   

Avslutningsvis genererade denna studie slutsatsen att det förekommer inga 

stängda attityder om islam utan det är öppna attityder om islam som förekommer  

i nyhetsartiklarna i Aftonbladet och Dagens Nyheter som publicerades under åren 

2011-2013. Jag kan även dra en slutsats som bekräftas av stereotypiseringsteorin i 

min uppsats, att media enligt mitt studieresultat har en mindre framträdande roll 

som förmedlare av stereotypa egenskaper av muslimer och islam i nyhetsartiklar-

na från tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter. 
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