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Abstract
The purpose of this study was to investigate how Islam and Muslims are portrayed a) in 

results  from studies  on Swedish teaching materials,  and b)  in  articles  in  Swedish  media 

newspapers. The study was conducted through two separate studies. In the first study, five 

previous  research  reports  on how Islam and Muslims are  portrayed in  Swedish teaching 

materials were analysed in order to discern the main results regarding the portrayal of Islam 

and Muslims. In the second study, newspaper articles from 11 Swedish newspapers were 

analysed in order to discern which central themes emerge in the description of Muslims and 

Islam in said newspaper articles, as well as which properties and features are attributed to 

Muslims and Islam in the articles studied. In both studies, the data was analysed inductively 

through a qualitative content analysis.  The theory used was Edward W. Said´s  theory on 

Orientalism. 

The result indicates that in Swedish teaching materials, Muslims commonly are portrayed as 

”The Other”, and that what is Christian is oftentimes used as a referential point. As regards 

the research of the newspaper articles, the result indicates that the portrayal of Islam and 

Muslims is relatively one-sided, wherein Islam and Muslims are associated with religious 

extremism and terrorism abroad. The study suggests that there are orientalistic tendencies in 

the investigated material, although there is also a small tendency to portray Swedish Islam 

and Muslims in a different, more personal manner. This serves to highlight the importance of 

teaching source criticism in school as well as the fact that teaching materials may require the 

complementation of additional educational aids and materials.
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1. Inledning

I det svenska samhället idag är det ingen självklarhet att unga människor kommer i kontakt 

med religion, då Sverige samtidigt som det är mångkulturellt med flera synliga religioner än 

en,  är  ett  sekulariserat  land (Sjöborg,  2012,  s.108-109).  Anders  Sjöborg  har  i  sin  studie 

undersökt hur unga människor i Sverige ser på sina egna kontakter med religion, och var 

dessa eventuella kontakter äger rum. Resultatet av studien visar att de sammanhang där unga 

själva uppger att  de kommer i  kontakt med religion är  genom skolan,  TV, tidningar och 

vänner. Särskilt frekventa är de massmediala kontakterna med religion hos ickereligiösa eller 

individuellt  religiösa ungdomar.  En konsekvens av detta,  är  att  bilden av religion blir  en 

medierad bild av religion snarare än en bild av religion som är ansikte-mot-ansikte (Ibid., 

s.117). Samtidigt uppger unga att medier näst efter föräldrar och vänner är den faktor som 

påverkar  deras  syn  på  livet  mest  (Ibid.,  s.121).  Sjöborg  menar  att  mediernas  närvaro  i 

samhället innebär att ungdomar vet mer om sin omvärld än förut, men också att media skapar 

det som Thomas Ziehe (1993) kallar ”kulturell expropriering”, det vill säga att redan innan en 

individ har en erfarenhet av något har en uppfattning om hur detta bör uppleva eller utföras. 

En  sådan  religiös  socialisation  innebär  att  unga  idag  inte  får  lika  stort  utrymme  kring 

reflektion om religion som vid möten med religiösa aktörer på lokal nivå. Detta kan i sin tur 

leda till stereotypa föreställningar befästs och att unga får mindre välgrundade uppfattningar 

om religion, framförallt då de flesta inte beskriver sig själva som religiösa och möter religion 

på det viset (Sjöborg, 2012, s.125-126). I ett mångkulturellt samhälle är det därmed extra 

viktigt att skolan bidrar med att skapa en förståelse för andra kulturer och religioner, och att 

skolan skapar utrymme för reflektion kring religion (Ibid., s.127). Med andra ord, hur skolan 

förmedlar religion kommer att ha en stor betydelse för hur unga ser på detta fenomen i stort. 

 

I ljuset av detta blir det därför intressant att studera vilken bild som ges av religion i både 

läromedel och medier. Vi kommer inte att studera religion generellt i media och i läromedel, 

utan bilden av islam och muslimer. Närmare bestämt, hur islam och muslimer framställs i 

både  medier  och  i  läromedel  spelar  stor  roll  för  hur  unga  kommer  uppfatta  islam  och 

muslimer. Det är viktigt att som religionslärare vara medveten om vad för eventuella brister 

undervisningsmaterialet innehar och vilken bild medier, som är en stor del av det omgivande 

samhället, skapar för förförståelse kring ämnet. Det är först när man är medveten kring en 
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eventuell problematik som det är möjligt att arbeta praktiskt kring denna.

Denna studie  är  uppdelad i  två delstudier,  där  Greta  Sundh har  ansvarat  för  resultat  och 

analys för delstudie 1 och Johan Dynevall har ansvarat för resultat och analys för delstudie 2. 

Metod och bearbetningen av materialet har utarbetats och genomförts tillsammans precis som 

övriga delar av uppsatsen såsom syftesformulering, teori och diskussion. 

 1.1. Syfte

Utifrån det faktum att elevers kunskapsinhämtning sker både i skolan genom dess läromedel 

och  genom media  ämnar  denna  uppsats  att  bidra  med en  förståelse  för  vilken  bild,  och 

därmed typ av kunskap, medier bidrar med till  ungas kunskapsinhämtning som alltså inte 

bara  sker  genom skolans  läromedel.  Närmare bestämt  så  syftar  begreppet  media i  denna 

studie till tidningsmediet och mer specifikt till ett antal tidningsartiklar. Denna studie har två 

syften, dels att redogöra för vad forskningsläget säger om islam och muslimer i läromedel, 

och dels att studera mediebilden om islam och muslimer i svenska dagstidningar under sju 

dagar hösten 2014, för att därefter diskutera detta utifrån ett orientalistiskt perspektiv.

1.1.1. Frågeställningar

Vilka huvudresultat framkommer i läromedelsstudierna beträffande hur islam och muslimer 

framställs?

Vilka egenskaper samt kännetecken för islam och muslimer lyfts fram i resultaten för 

läromedelsstudierna?

I vilka meningssammanhang förekommer orden islam och muslimer i tidningsartiklarna? 

Vilka egenskaper samt kännetecken tillskrivs muslimer och islam i de undersökta 

tidningsartiklarna?

1.2. Forskningsgenomgång

I detta avsnitt kommer vi att fokusera på forskning som dels berör islam och muslimer i  

medier och dels om läromedlens funktion och roll, då båda dessa områden relaterar till det 

material  som vi i  denna uppsats kommer att undersöka.  Detta gör vi  för att  ge en tydlig 

bakgrund  till  vår  egen  studie  samt  som  ett  försök  att  placera  in  denna  i  ett  bredare 

forskningsområde. 
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1.2.1. Läromedlens funktion och roll 
När det gäller läromedel och hur dessa skildrar andra kulturer samt vilken funktion dessa 

texter sedan får i undervisningen är något som också har studerats. Boel Englund (1999) drar 

i sin artikel  Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande sammanfattande slutsatser kring 

vad forskningsfältet säger om läromedlens funktion men strävar också efter att bedöma om 

läroboksstyrningen  är  något  bra  eller  dåligt  och  vilka  konsekvenser  det  kan  få  för 

elevinflytandet. Artikeln bygger på forskning från 1980- och 90-talet. Englund kan av den 

tidigare forskningen se att läromedlens roll i undervisningen inte ska överskattas men inte 

heller  underskattas,  och  att  variationen  inom  detta  främst  beror  på  vem  som  står  för 

undervisningen och inom vilket  ämne det  är.  Trots  denna väldigt  generella  och allmänna 

beskrivning  kring  läromedlens  roll  kan  Englund  se  några  generella  mönster  kring 

läromedlens roll  i  undervisningen. Om man mäter den tid som läromedel används av den 

totala klassrumstiden så kan man se att läroböcker dominerar i undervisningen, också om 

man ser till vad lärare säger om läromedel i undervisningen kan man se en läroboksdominans 

i  undervisningen.  Dock  kan  man  inte  utifrån  detta  säga  att  läromedlen  påverkar 

arbetsmetoderna mer en till en viss grad. Värt att nämna är också att detta gäller läromedel 

generellt,  någon  hänsyn  har  inte  tagits  till  skillnaden  mellan  exempelvis  textböcker  och 

övningsböcker (Englund, 1999, s.330).

 

Englunds studie visar också att läromedlen har stort inflytande när det kommer till urval av 

vad  man  lär  sig,  men  väldigt  lite  inflytande  över  arbetssätt  och  arbetsformer.  Språket  i 

läromedlen hade också en avgörande betydelse, lärde sig eleverna lärobokens ord klarade de 

sig generellt sett bra på läxförhör och prov. Läromedlets funktion är också att den till viss del  

definierar målet för undervisningen för eleverna men också att läraren kan känna en trygghet 

i att följa läromedlet. Dock menar Englund att det också är viktigt att lyfta fram de andra 

studier som visar på att det är lärarens syn på ämnet som påverkar undervisning mest, och att 

det troligtvis är så att i  de fall där undervisningen sker i nära symbios med läroboken att  

lärarens kunskapssyn i hög grad stämmer överens med lärobokens (Ibid., s.331ff).

 

Härenstam undersöker i sin bok” Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik – om konsten 

att  välja  kunskap”  läroböckers  framställning  av  andra  kulturer  genom  en  fallstudie  av 

buddhism.  I  det  avslutande  kapitlet  diskuterar  han  det  faktum  att  det  alltid  är  ”någons 

kunskap” som lärs ut och att begreppsapparaten aldrig är neutral gällande detta, framförallt 

inte när det gäller andra kulturer. Tidigare var exempelvis begreppsapparaten uppbyggd kring 
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att det fanns djupgående skillnader mellan olika kulturer och människor och att det var dessa 

skillnader som främst var intressanta att studera, något som då av självklara skäl lade grunden  

för vilken typ av kunskap som genererades (Härenstam, 2000, s. 125ff). Detta gäller således 

också för läromedlens syn på kunskap. Härenstam lyfter också fram det faktum att läromedel 

alltid är påverkade av sin författare, studier har visat att författarens bakgrund, traditioner och 

värderingar spelar en avgörande roll i urvalet av kunskap (Ibid., s.133-134).

Läromedlen har alltså en betydande roll  i  undervisningssammanhang även om denna inte 

heller ska överskattas då lärarens roll är än viktigare. Vad som tas upp i läromedel kommer 

per definition aldrig vara neutralt då det alltid är “någons kunskap” som förmedlas, kanske 

främst när det gäller andra kulturer och religioner såsom islam. Vår studie kommer således att 

röra sig i området mellan dessa två forskningsfält, då vi kommer behandla framställningen av 

islam och muslimer i  både medier  och läromedel  och diskutera hur dessa bilder ser ut  i  

förhållande till varandra. 

1.2.2 Islam och muslimer i media
En studie som gjorts om islam och muslimer i svensk media är en kvantitativ studie som 

behandlar hur muslimer och islam framställs i svenska medier efter den 11 september 2001. I 

förstudien  Muslimer  och  islam  i  svenska  nyhetsmedier  -  Om  rapporteringen  av  

terrorattackerna  i  USA  den  11  september  2001  har  Marina  Ghersetti  och  Anna  Levin 

undersökt  hur  islam  och  muslimer  porträtterades  i  Sveriges  två  största  dagstidningar, 

Aftonbladet och DN, i en månad efter terrordåden (Se Ghersetti & Levin, 2002). Studien 

bestod således av två delar, för det första en innehållsanalytisk del där fokus låg på att utröna 

vad artiklarna handlade om och för det andra en mer kvalitativ del där de försökte se hur 

muslimer och islam beskrevs (Se Ghersetti & Levin, 2002; Levin, 2006, s.166). I sitt kapitel 

Nya nyheter och gamla stereotyper i boken Religion och medier – Några perspektiv (Larson 

et  al.,  2006)  har  Anna Levin valt  att  dels  diskutera  studiens resultat  och dels försökt att 

utveckla  resonemanget  kring  medieporträttering  av  muslimer  och  islam i  förhållande  till 

framförallt postkolonial teori (Levin, 2006).

Innehållsanalysen visade  att  nästan två  tredjedelar  av artiklarna  handlade  om sådant  som 

Ghersetti och Levin kategoriserat som krigförande islamistiska grupper, rasism mot muslimer 

samt religionens betydelse för terrorattackerna (Ibid. s.166-167). Med andra ord behandlade 

de ämnen som enligt Levin i sig bör betraktas som både kontroversiella och våldsamma. 

7



Trots  att  de  även  kunde  se  att  tidningarna  i  stor  utsträckning  försökte  göra  skillnad  på 

terrordåd och islam samt behandlade ämnena nyanserat, i  ett försök att inte skuldbelägga 

muslimer som kollektiv, så kvarstår det faktum att muslimer i övervägande del av materialet 

endast  förekom  i  förhållande  till  negativa  ämnen  (Ibid.  s.166-167).  Gällande  den  mer 

kvalitativa analysen så visade det sig att flera artiklar gav uttryck för stereotypa skildringar av 

islam och muslimer.  Detta  var något  som förekom i  båda tidningarna och som dessutom 

genomsyrade även de mer nyanserade artiklarna samt de artiklar som rent ämnesmässigt hade 

ett  mer  välvilligt  innehåll  (Ibid.  s.168).  Framförallt  kretsade  de  kring  föreställningar  om 

muslimer som obildade och känslostyrda samtidigt  som starkt  troende muslimer beskrevs 

som farliga. Vidare så polariserades världen i öst och väst utifrån stereotypens logik, där den 

senare beskrivs i termer av demokrati och tolerans medan öst beskrevs som motsatsen till 

detta. Dessutom så beskrevs de muslimska länderna som ett enat område där de tillskrevs 

gemensamma intressen på grund av gemensam religiös tillhörighet (Ibid. s.168).

Ylva  Brune  har  undersökt  strukturell  diskriminering  av  personer  som  inte  har 

majoritetsbefolkningens etnicitet eller religion i svenska medier i sitt avsnitt “Den dagliga 

dosen. Diskriminering i nyheterna och bladet” i den statliga utredningen “Mediernas vi och  

dem. Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen”  från 2006. I denna studie 

har hon tittat på flera aspekter av hur en sådan diskriminering kan ta sig uttryck, det studerade  

materialet är DN, SvD och Aftonbladet under två veckor våren 2005. I resultatet lyfter Brune 

fram den ”andrafiering” som går att utläsa i svensk media där det systematiskt talas om ett 

”vi” och ett “dem”, där det senare beskrivs som bristfälligt och ibland även som ett hot mot 

det ”svenska vi” (Brune, 2006, s.91-92). Brunes resultat visar att diskriminering är något som 

förekommer diskursivt i svenska medier.  Diskursiv diskriminering kan innebära att personer 

efter att ha kategoriserats på ett visst sätt utestängs från debatten, att vissa epitet som från 

början är neutrala laddas med en negativ innebörd, och på det sättet skapar kategorier som 

ofta saknar grund. Exempel på detta i svenska tidningar är ”invandrarkille” eller ”muslim” 

som har laddats med vissa egenskaper beroende på i vilka sammanhang det har lyfts fram. 

Kort  sammanfattat  visar  Brune att  skapandet  av kategorier  av människor  med stereotypa 

egenskaper kopplade till sig är något som sker i svenska medier samt att en konstruktion av 

ett “vi” och ett “dem” är närvarande i det studerade materialet (Ibid.,, s.91ff).

Västvärldens bild av, och konstruktion av muslimer och islam är en fråga som har behandlats 

i flera andra västerländska länder, där bland annat Elizabeth Poole som skriver utifrån en 
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brittisk kontext bör nämnas. Hon har genomfört en studie av både kvantitativ och kvalitativ 

art där hon studerat muslimer och islam i och utanför Storbritannien i brittiska medier. Poole

´s studie visar att de teman som förekommer i samband med brittisk islam är begränsade, men 

i jämförelse med sin globala motsvarighet mer detaljerade och nyanserade. Det som också går 

att  se  är  att  ju  längre  bort  från  Storbritannien  som  nyheten  kommer  ifrån,  desto  mer 

essentialistiskt beskrevs islam och muslimer. Brittisk islam och islam utanför Storbritannien 

skrevs alltså delvis fram på olika sätt, men trots ett stort antal muslimer i Storbritannien, så 

var det en liten del av nyhetsrapporteringen som berörde brittisk islam. Islam behandlades 

därmed främst som ett främmande fenomen (Poole, 2002, s.247-248). Sammanfattningsvis 

visar Poole i sin studie att det var en stereotyp bild av muslimer som skrevs fram i brittiska  

medier, bilden av brittisk islam var något bredare än den globala islam men användes ofta för 

att beskriva Storbritannien som ett mångkulturellt samhälle. Poole menar också, med stöd av 

Said´s teori, att genom att tala om muslimer som ”den andre” och upprätthålla denna diskurs 

så avsäger man sig ansvaret för att inkludera dem i, och förändra, det brittiska samhället. Med 

andra ord upprätthålls den västerländska hegemonin (Ibid., s.252ff).

Elizabeth Poole har även tillsammans med Kim Knott och Teemu Taira genomfört studien 

Media Portrayals of Religion and the Secular Sacred: Representation and Change (2013) där 

de undersökt hur religion porträtteras i brittiska medier under en given tidsperiod år 2008. 

Även om studien kan betraktas som fristående så har forskarna i mångt och mycket valt att 

replikera  en  liknande  studie  från  1980-talet,  för  att  även  kunna  studera  eventuella 

förändringar  över  tid  (Poole  et  al.,  2013,  s.8ff).  Som ett  led  i  att  kunna  genomföra  en 

tillförlitlig jämförande analys har därmed urvalet och metoden varit begränsad till de val som 

gjordes  vid  den  första  undersökningen.  Urvalet  bestod  dels  av  tre  olika  dagstidningar, 

närmare bestämt The Sun, The Times och Yorkshire Evening Post, och dels av TV-kanalerna 

BBC1, BBC2 och ITV1 (Ibid., s.8-9). Metodologiskt har de likt den tidigare studien valt att i 

ett  första  skede  använda  sig  av  innehållsanalys  för  att  därefter  anamma  en  mer 

diskursanalytisk metod (Ibid., s.10-11).

För  det  första  så  kunde  Poole,  Knott  och  Taira  se  att  det  skett  en  signifikant  ökning  i 

rapporteringen av islam i både tidningar och TV i förhållande till den tidpunkt då den första 

undersökningen  gjordes.  Denna  ökade  rapportering  gick  även  att  se  beträffande  andra 

religioner, men i förhållande till islam bör dessa betraktas som relativt små (Ibid., s.79-80). 

Detta skulle således kunna bero på det stora intresset för islam i förhållande till terrorism och 
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extremism, då övervägande del av rapporteringen berörde just detta ämne. Det visade sig 

dessutom att ökningen i dagstidningarna skulle vara i paritet med andra minoritetsreligioner 

om artiklar med just detta tema plockades bort. Med andra ord skiljer sig rapporteringen av 

islam från andra minoritetsreligioner på så sätt att extremism och terrorism dels tycks vara 

nära förknippat med islam och dels ges stort utrymme i media (Ibid., s.79-80). Vad gäller 

dagstidningar så var det framförallt på nyhets- och reportagesidorna och sällan i andra delar 

av tidningen som referenser till islam förekom. Nästan två tredjedelar av denna rapportering 

behandlade så kallade konfliktfyllda  ämnen så som terrorism,  våld och extremism (Ibid., 

s.81-82). Det gick även vid den djupare analysen av materialet att skönja fem signifikanta 

teman i rapporteringen av islam och muslimer. Det första och mest frekventa temat beskrev 

framförallt  inhemska  muslimer  och  islam  som  ett  terroristhot  medan  det  andra  temat 

behandlade konflikter  utomlands, exempelvis i  Irak och Afghanistan,  och påpekade bland 

annat behovet av en intervention från väst för att få bukt med terroristproblematiken. Dessa 

två teman visade således prov på både en homogenisering och en radikalisering av muslimer 

samt en brist på kontextualisering (Ibid., s.82ff). Det tredje temat handlade om så kallade hat-

förkunnare (preachers of hate) en term som syftar till imamer som sprider ett västfientligt 

budskap. Då dessa tilldelas rollen som representanter för islam samtidigt som en motdiskurs 

saknas förstärks bilden av islam som ett generellt hot mot det brittiska samhället (Ibid., s.86-

87). Det fjärde är att islam presenteras som en missionerande religion med syftet att förändra 

den brittiska kulturen. Närmare bestämt så porträtteras muslimer som ett hot mot nationens 

kulturella värden vilket i sin tur förutsätter en homogenisering av ”dem” såväl som av ett 

”oss”, i det här fallet den brittiska kulturen som står i stark kontrast till den muslimska (Ibid., 

s.87-89). Slutligen så fann forskarna även ett femte tema som behandlade diskriminering, 

integration och samhällsrelationer  där  artiklarna  till  ytan var  mer sympatiskt  inställda  till 

islam,  men  där  exempelvis  skulden  för  integrationsproblemen  lades  på  den  muslimska 

gemenskapen snarare än på samhället i stort (Ibid., s.89).

Sammanfattningsvis  så  visar  den  tidigare  forskningen  att  det  i  viss  mån tycks  finnas  en 

samstämmighet gällande porträttering av muslimer och islam i media, såväl i den svenska 

forskning som i den brittiska. Den bild som målas upp är en framställning som till stor del  

handlar om en “andrafiering” där islam och muslimer beskrivs som något skiljt från det som 

definieras som i det här fallet det “svenska” eller det “brittiska”. Dessutom verkar muslimer 

och islam i övervägande del av forskningen förknippas med terrorism och våld vilket gör att 

bilden  av  dem som något  främmande  samt  som ett  hot  mot  det  västerländska  samhället 
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ytterligare förstärks. 

2. Metod

2.1. Innehållsanalys

Den metod som vi valt för att undersöka vårt material är i båda fallen en innehållsanalys. 

Denna används framförallt vid kvantitativa textanalyser där syftet är att räkna förekomsten av 

eller  mäta  specifika  företeelser  i  materialet,  men  kan  även  inkludera  varje  analys  som 

systematiskt, på ett eller annat sätt, beskriver ett textinnehåll (Boréus & Bergström, 2012, 

s.50).  Ibland  görs  till  och  med  en  distinktion  mellan  just  kvantitativ  och  kvalitativ 

innehållsanalys där den senare då skulle syfta till textanalyser där ingenting räknas eller där 

mer kvalitativa tolkningar är i fokus trots en viss kvantifiering (Ibid., s.50). Det är således den 

senare,  det  vill  säga  den  mer  kvalitativt  inriktade  innehållsanalysen,  som  kommer  att 

användas  i  denna  studie.  Fördelen  med  innehållsanalys,  till  skillnad  från  exempelvis 

diskursanalys, är att den lämpar sig väl då syftet är att åskådliggöra mönster i större mängd 

textmaterial eller då man vill jämföra olika slags texter. Som framgår av det nyss nämnda så 

kan innehållsanalysen med fördel användas vid studiet av tryckta källor och används därmed 

i stor utsträckning gällande forskning kring massmediefrågor (Bryman, 2011, s.283). Vidare 

är  det  framförallt  manifesta  inslag som analyseras  i  den  undersökta  texten,  det  vill  säga 

sådant som explicit uttrycks. Även om en analys av det utsagda i viss mån även kan användas 

för att komma åt det outtalade, det som är underförstått i texten (Boréus & Bergström, 2012, 

s.51). Anledningen till att vi valt just denna metod går att finna i det vi ovan beskrev gällande 

innehållsanalysens fördel vid analys av större textmaterial samt vid jämförelse av olika slags 

texter. Då vi valt ett relativt omfattande material och dessutom valt att studera två olika slags 

texter med syftet att synliggöra övergripande mönster finner vi denna metod vara den mest 

lämpade.

De invändningar som dock kan lyftas gällande innehållsanalys som metod är för det första att 

frekvensen, eller enklare beskrivet hur många gånger något sägs, inte alltid säger något om 

hur betydelsefullt ett visst fenomen är. I vissa sammanhang kanske det är viktigare hur något 
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sägs än hur många gånger något sägs (Boréus & Bergström, 2012, s.80). Innehållsanalysen 

tenderar också att osynliggöra det som inte är uttalat i texten. Detta blir problematiskt då 

sådana uppfattningar som betraktas som självklarheter inte explicit skrivs ut i texten, men 

samtidigt påverkar den allmänna debatten gällande det undersökta ämnet (Ibid., s.81). Även 

om dessa invändningar bör betraktas som giltiga så menar vi att valet av en mer kvalitativ 

ansats gällande vårt tillvägagångssätt gör att vi till viss del kan komma tillrätta med detta. Vi 

menar  dessutom  att  de  fördelar  i  form  av  transparens  gällande  det  konkreta 

tillvägagångssättet  samt  innehållsanalysens  flexibilitet  när  det  kommer till  tillämpning på 

olika typer av material  gör att valet trots de invändningar som nämnts bör betraktas som 

rimligt (Bryman, 2011, s.296). Hur vi rent konkret har genomfört vår studie är vidare något 

som vi ämnar beskriva närmare i nästkommande avsnitt.

2.2. Delstudie 1

2.2.1. Material och urval
Den pedagogiska textens funktion är inte att producera ny kunskap utan att återskapa och 

producera redan befintlig kunskap, konsekvensen av detta är att det måste ske ett urval och en 

avgränsning av den kunskap som ska återges i läroboken. Kunskapen som ska läras ut kan 

alltså  inte  belysas  från  alla  möjliga  aspekter  utan  ett  urval  är  nödvändigt.  Lärobokens 

funktion är också att förklara något som läraren sedan ska kunna pröva och kontrollera. Det 

som också utmärker en text skriven för en lärobok är att den karakteriseras av både kunskap 

och moral samt att den är producerad för en specifik institutionaliserad användning (Selander, 

1988, s.17-18). Hur detta urval ska gå till står till stor del framskrivet i läroplanen, dock vore 

det  felaktigt  att  säga att  läroplanen styr vad som står  i  de olika läromedlen då dessa två 

formas på olika sätt. Läroplanen formas i en politisk kontext med kan sägas vara uttryck för 

en politisk kompromiss medan läromedlen handlar om hur vi faktiskt talar om något, hur 

läromedel utformas beror till stor del på hur tidigare läromedel har sett ut. Istället ska man 

tolka både läroplan och läromedel som två olika uttryck för sin samtid och dess värderingar 

(Selander, 1988, s.19). 

Materialet i den första  delstudien har valts i syfte att försöka inkludera en så stor del av 

forskningsområdet som möjligt vad beträffar olika typer av studier och dels valts utifrån dess 

relevans för denna studie. Således har vi valt att inbegripa både en rapport från Skolverket, en 
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mindre fallstudie samt tre stycken studentuppsatser. Närmare bestämt Skolverkets rapport  I  

enlighet med skolans värdegrund? (2006), fallstudien What is Reasonable to Demand? Islam 

in Swedish Textbooks (Otterbeck, 2005) och studentuppsatserna Islam i skolan. En studie om 

framställningen av muslimer i läromedel (Gustavsson & Torstensson, 2014), Kristendom och 

islam, eller vi och de andra: en analys av två läromedel i religionskunskap för grundskolans  

senare år (Ljungqvist, 2010) och Att skildra oss och dem: hur de abrahamitiska religionerna  

framställs  i  svenska  läromedel  (Morghult,  2013).  Rapporten  och  fallstudien  är  dessutom 

valda med hänsyn till de forskare som genomfört dessa, nämligen Kjell Härenstam respektive 

Jonas Otterbeck, som båda har en betydande roll när det kommer till läromedelsforskning. 

Valet att inkludera studentuppsatser bygger i sin tur på att en övervägande del av forskningen 

bygger på just dessa. Därmed har det gjorts ett flertal studentuppsatser som behandlar temat 

islam och muslimer i svenska läromedel med olika perspektiv och ingångar, i den här studien 

kommer  tre  av  dessa  lyftas  fram.  Valet  av  dessa  tre  gjordes  efter  en  sökning  på 

studentuppsatser med sökorden islam, muslimer och läromedel, som resulterade i 21 stycken 

C-uppsatser. Två av dessa var ej relevanta då de i huvudsak berörde andra områden än islam 

och muslimer i läromedel, exempelvis elevers religion som politisk maktfaktor i USA eller 

judendomen i läromedel och där islam i läromedel endast nämns perifert i uppsatsen.  Två 

uppsatser gick ej att tillgå i fulltext, sex av uppsatserna berörde islam och muslimer i skolan 

men hade inte läromedlet i fokus utan andra delar av skolan såsom elevers uppfattning om 

islam och deras syn på läromedel eller hur undervisningen om islam ser ut rent allmänt i 

skolan. Kvar blev nio uppsatser där det i urvalet togs hänsyn till, för det första, att syftena 

skulle vara av en mer övergripande karaktär. Detta innebär att en uppsats som hade ett fokus 

på en historisk utveckling sållades bort till fördel för en uppsats med syftet att undersöka 

vilka teman som verkar vara återkommande i läromedlet. För det andra så har uppsatserna 

även valts utifrån vilket stadium läromedlen är riktade mot, där vi har valt en spridning där 

mellanstadiet,  högstadiet  och gymnasiet  är  representerat  i varsin uppsats.  Av de relevanta 

uppsatserna  var  det  en som behandlade  läromedel  för  mellanstadiet,  två  som behandlade 

läromedel  för  högstadiet  och  sex  stycken  som  studerade  läromedel  för  gymnasieskolan. 

Således blev uppsatsen som studerade läromedel för mellanstadiet given medan de andra två 

valdes utifrån hur transparent deras metod var samt hur väl anpassat syftet var i förhållande 

till våran. Hänsyn togs också till huruvida de relaterade till media i sin uppsats. Även om 

detta endast blir ett axplock av den totala mängden forskning som gjorts när det kommer till 

läromedel så menar vi att detta material trots allt på ett bra sätt kan sägas representativt för 

forskningsområdet i stort.
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2.2.2. Tillvägagångssätt
Rent konkret så kommer vi därmed att studera detta material kvalitativt utifrån en induktiv 

innehållsanalys genom att ställa ett antal frågor till materialet. För det första så kommer vi att 

fråga efter forskningens syfte, vilka utgångspunkterna för studierna är och vad är det som 

konkret har studerats. Vidare menar vi även att det är av betydelse att se över vilka metoder 

som har används vid analysen av materialet. Dessa båda frågor är dels nödvändiga för att 

förstå resultatet men dels också för att öka transparensen vad gäller våra egna tolkningar av 

detsamma. Därefter läggs fokus på hur läromedelsstudiernas resultat belyser hur islam och 

muslimer framställs. I samband med detta kommer slutligen även frågan gällande på vilket 

sätt dessa resultat i de undersökta läromedelsstudierna diskuteras, för att på så sätt även ringa 

in den bredare diskussionen som förs av författarna. Genom att använda dessa frågor som ett 

analysverktyg i innehållsanalysen av materialet så kommer det på ett tydligt sätt framgå hur 

vi tagit oss an studien samt säkerställer att vi tolkar materialet på ett likartat och systematiskt 

sätt.  De konkreta  frågor  som ställs  blir  således följande;  Vilket  är  studiens huvudsakliga  

syfte? Vilken metod används vid genomförandet av studien? Vilka huvudresultat framkommer 

i läromedelsstudierna beträffande hur islam och muslimer framställs?  Samt  På vilket sätt  

diskuteras studiens huvudresultat?

När vi genomfört detta för var och en av studierna och presenterat detta i resultatdelen så 

kommer  vi  även att  göra  en  jämförelse  dem emellan  där  vi  lyfter  fram det  som skiljer 

studierna åt samt de eventuella aspekter som överensstämmer med varandra. För att på så sätt 

försöka skapa en sammanfattad bild av materialet i sin helhet. Därefter kommer dessa resultat 

att analyseras utifrån vårt teoretiska perspektiv som i det här fallet tar avstamp i Edvard Saids 

teori  om  orientalism  samt  diskuteras  i  förhållande  till  de  resultat  som  delstudie  2  har 

genererat.

2.3. Delstudie 2

2.3.1. Material och urval
Som framgår av syftesbeskrivningen så har vi i denna studie valt att fokusera på mediers eller 

närmare bestämt tidningsmediers porträttering av islam och muslimer varpå valet av material 

därmed består av ett antal olika tidningar. Då vi ville få en bredd i materialet, utöver valet av 

14



de tidningar med störst upplaga, så är tidningarna för det första valda för att få en så stor 

spridning regionalt som möjligt, varpå vi valt att både ta hänsyn till stad/landsbygd samt i 

vilken del av landet tidningen har sitt huvudkontor. För det andra har vi även försökt att skapa  

en bredd vad gäller ägandet samt politisk färg på ledarsidan och för det tredje inkluderat både 

morgon- och kvällstidningar. Materialet kommer i den fortsatta studien att betraktas som en 

helhet.

 

Tabell 1. Tidningsurval.

Tidning Räckvidd
(ORVESTO, 
2014)

Utgivningsort Huvudsaklig ägare Ledare

Aftonbladet 758 000 Stockholm Schibsted Obunden 
Socialdemokratisk

Dagens Nyheter 696 000 Stockholm Bonnier AB Oberoende liberal

Expressen 685 000 Stockholm Bonnier AB Obunden liberal

Göteborgsposten 410 000 Göteborg Stampen AB Liberal

Metro Skåne 242 000 Malmö Metro S.A  International 
(Kinnevik)

Oberoende

Svenska Dagbladet 353 000 Stockholm Schibsted Obunden moderat

Sydsvenskan 216 000 Malmö Bonnier AB Oberoende liberal

Norrländska 
Socialdemokraten

81 000 Luleå Norrköpings Tidningar 
Media

Socialdemokratisk

Östersundsposten 55 000 Östersund Mittmedia AB Centerpartistisk

Värmlands Folkblad 52 000 Karlstad Värmlands folkblad AB 
(lokala arbetarrörelsen)

Socialdemokratisk

Uppsala Nya Tidning 124 000 Uppsala AB Upsala Nya Tidning Liberal

 

Gällande vårt val av material så finns det en uppfattning om att nyhetsrapportering kan och 

alltid bör sträva efter att vara objektiv samt att varje avvikelse från detta är ett svek mot dess 

huvudsakliga syfte att leverera neutral och sann information (Hodkinson, 2011, s.127-128). 

Detta  är  dock  ett  problematiskt  påstående  då  dessa  texter  likt  all  annan  information  är 

producerad  på  vissa  sätt,  utifrån  specifika  ståndpunkter,  kulturella  värderingar  och 

institutionella prioriteringar. Det vi i det här fallet läser i tidningen är således inte en neutral 

beskrivning av världen utan snarare en specifik version eller  representation av densamma 

(Ibid.,  s.128).  Vidare är  det  självklart  inte heller  så att  allt  som sker i  världen varje  dag 
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betraktas som nyheter och därmed blir beskrivna i de tidningar som vi läser, utan redan här 

sker  vissa  prioriteringar  och  val  som  bland  annat  baserar  sig  på  de  värderingar  och 

ståndpunkter som präglar nyhetsbyråer, tidningsredaktioner samt enskilda journalister (Ibid., 

s.128-129). En annan faktor som är avgörande är huruvida händelsen har ett nyhetsvärde eller 

inte och detta kan kortfattat sägas vara beroende av bland annat händelsens geografiska och 

kulturella närhet, dess omfattning samt hur spektakulär i förhållande till det förväntade den är 

(Ibid.,  s.128ff). Således är vi på det klara med att  ett eventuellt resultat i viss mån måste  

relateras  till  nyhetsrapporteringens  och  tidningsmediets  specifika  karaktär.  Även  om  vi 

genom bredden på urvalet försökt att komma tillrätta med en del av denna problematik så är 

det självklart så att detta inte går att åstadkomma till fullo, utan snarare något som vi tvingas 

förhålla oss till. Precis på samma sätt som att nyhetsvärdet kan påverka valet av innehåll i  

tidningarna och därmed bör tas i beaktande vid en kommande analys av materialet.
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För att utifrån dessa tidningar (Se Tabell 1.) skapa ett så relevant samt överskådligt material 
som möjligt så har vi konstruerat en urvalsram som omfattar dels en specifik tidsperiod och 
dels ett antal sökord. Rent konkret så valde vi till att börja med att studera en så kallad 
konstruerad vecka under veckorna 40-46 där en slumpgenerator slumpmässigt valde en 
veckodag från varje vecka för att på så sätt undvika att en enda nyhetshändelse skulle 
dominera materialet. Att vi valde just dessa veckor bygger dels på det faktum att vi ville  
studera en period som låg relativt nära i tiden samt att den ägde rum efter det val och den 
valrörelse som dominerat svenska medier under stora delar av 2014. Detta för att minimera 
risken att just denna nyhetshändelse skulle dominera materialet. Detta slumpmässiga val 
resulterade således i att vi totalt kom att studera sju dagar, närmare bestämt 5/10, 10/10, 
16/10, 21/10, 29/10, 8/11 och 10/11. För att lyckas ringa in de artiklar som under denna 
tidsperiod kan sägas vara relevanta för vår studie så valde vi som att utgå från ett antal sökord 
som relateras till islam och muslimer. Närmare bestämt följande ord; moske*, moské*,  
imam*, islam*, koran*, muslim*, ramadan*, hijab*, burka, jihad*, slöj*, heders* samt 
omskärelse1

1 . Förklaringen till att vi inte valde att söka på alla möjliga böjningar av ordet burka är att sökningen då 
skulle inbegripa även alla artiklar som talar om exempelvis burkar vilket skulle innebära att vi skulle få svårt att  
sortera ut de artiklar som faktiskt är relevanta för vår studie. Detta ord böjs sällan, precis på samma sätt som 
sökordet omskärelse varpå risken för att vi genom detta val sorterar bort relevanta artiklar är relativt liten.
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. Valet av ord bygger således dels på vår egen förförståelse av vilka ord som kan komma att 
förekomma och dels på tidigare forskning i form av en studie gjord av Mia Lövheim och Alf 
Linderman (Lövheim & Linderman, 2015). Sökningen gjordes därefter i databasen 
Mediearkivet (Retriever Research) dag för dag och var tidning för sig med samtliga sökord.

2.3.2. Tillvägagångssätt
När  vi  samlat  in  alla  relevanta  artiklar  så  kodade  vi  varje  text  utifrån  ett  konstruerat 

kodschema (Se bilaga 1). Detta kodschema innehåller för det första en rad kategorier av ett 

mer kvantitativt slag så som datum, tid, tidning, typ av artikel och kön på muslim samt var 

nyheten  utspelar  sig,  och för  det  andra  mer  tolkande kategorier  i  form av teman.  Dessa 

temakategorier syftar till att beskriva det ämne som behandlas i relation till muslimer och 

islam, och baserar sig framförallt på tidigare forskning i form av Poole, Knott och Tairas 

(2013) omfattande studie  men även på  en viss  anpassning från vår  sida  till  den  svenska 

kontexten. 

Kodschemat som återfinns i bilaga 1 är vidare konstruerat på så sätt att det till en början är 

fokus på artikeln i  sin helhet  då exempelvis typ av text och sektion kodas, för att  sedan 

fokusera på den del av texten som handlar om islam och muslimer. Med andra ord så är det  

inte  temat för hela  artikeln som kodas utan det  tema som rör islam och muslimer,  dessa 

behöver  inte  nödvändigtvis  sammanfalla  och  detsamma  gäller  även  kategorierna  kön  på 

muslim, plats, samt land. Anledningen till att vi valt kön och geografisk lokalisering i form av 

plats och land handlar om att det är dessa egenskaper som vi anser vara relevanta för vårt 

syfte.  Visserligen  finns  det  även andra  egenskaper  som skulle  kunna  vara  intressanta  att 

undersöka i förhållande till islam och muslimer, så som exempelvis klassbakgrund och ålder. 

Dock har det inte, inom ramen för denna studie, funnits utrymme att studera alla tänkbara 

egenskaper utan ett urval har varit nödvändigt. Vidare hade ett annat material och en metod 

av mer kvalitativ karaktär varit mer lämpligt för att undersöka exempelvis framställningen av 

muslimers klassbakgrund.

En annan gränsdragning som blev svår  och som även bör  tydliggöras för  läsaren är  den 

mellan  religiös extremism och  säkerhet/terrorism/militära insatser,  där har vi dock valt att 

fokusera på motivet. Om det tydligt framgår i texten att det finns ett religiöst motiv bakom 

exempelvis en terrorhandling så kommer detta att kategoriserats som religiös extremism. Om 

denna motivering saknas på så sätt att det enbart talas om händelsen som sådan så kommer 

den att kodas som säkerhet/terrorism/militära insatser.  Det fanns således en del svårigheter 
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vid tolkningen av materialet och vi kom därför att gemensamt gå igenom de artiklar som 

noterats som svårtolkade för att ytterligare stärka bedömningen. I resultatdelen presenteras de 

mönster som åskådliggjorts vid kodningen och i analysen kommer dessa att tolkas utifrån det 

teoretiska ramverk som valts för denna studie. Därefter  kommer detta resultat likt de resultat 

som delstudie 1 har genererat att analyseras utifrån teorin om orientalism för att slutligen 

gemensamt  diskuteras  i  förhållande  till  läromedelsforskning  i  det  avslutande  avsnittet  av 

denna uppsats.

2.4. Validitet och reliabilitet 

När det gäller validitetsfrågan så handlar detta om huruvida den undersökning som vi ämnar 

göra  kommer  att  besvara  det  den  faktiskt  ska  besvara,  nämligen  de  övergripande 

frågeställningarna och därmed syftet med studien (Bergström & Boréus, 2012, s.41). Med 

andra ord, kommer vår innehållsanalytiska metod att kunna besvara frågan om hur islam och 

muslimer framställs i läromedelsforskning samt i de undersökta tidningarna. Detta menar vi 

att den faktiskt kan göra även om resultatet tenderar att beskriva endast övergripande mönster 

och därmed inte på detaljnivå. Vidare skulle det bli problem gällande validiteten om vi påstod 

att syftet var att besvara hur muslimer och islam framställs i läromedel då vi faktiskt inte 

studerar dessa explicit utan endast de studier som i sin tur har analyserat dessa. 

Gällande reliabiliteten som kortfattat handlar om att minska risken för systematiska mätfel, 

det vill säga att se till att mätverktyget är så pass tydligt att precisionen vid tolkningen av 

materialet kan anses vara god, så menar vi att konstruerandet av ett tydligt analysverktyg i 

båda delstudierna har sett  till  att  risken för mätfel  bör ses som relativt  liten (Ibid.,  s.42). 

Visserligen finns det alltid en risk när det kommer till mer tolkande delar av studien men 

genom att kontinuerligt diskutera dessa delar sinsemellan så har vi sett till att detta även detta 

har gjorts på ett så reliabelt sätt som möjligt. Andra aspekter vad gäller reliabiliteten är så 

kallad inter- och intrasubjektivitet som handlar om att resultatet bör blir detsamma om en 

annan person respektive om samma person vid en annan tidpunkt genomför studien (Ibid., 

s.42-43). Även detta menar vi att våra analysverktygen kan råda bot på då dessa dels gör det 

tydligt vad vi faktiskt har gjort och dels är konstruerade på ett sådant sätt att det blir tydligt  

hur materialet faktiskt ska tolkas. Dock finns det så klart alltid svårigheter vid en tolkning av 

ett givet material där det stundtals uppstår tveksamheter gällande hur ett visst textavsnitt ska 
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förstås. Dessa tveksamheter har dock hanterats genom en ständig dialog oss emellan, vilket 

därigenom gjort att vi kontinuerligt har kunnat förbättra de verktyg som används vid analysen 

av materialet. 

2.5. Etiska överväganden

Gällande de forskningsetiska aspekterna så berörs vår studie framförallt av det som enligt 

Vetenskapsrådet (2012) benämns som forskningskravet; att forskningen ska hålla hög kvalitet 

samt  inriktas  på  väsentliga  frågor(Vetenskapsrådet,  2012,  s.5).  Syftet  med  vår  studie  är 

således att fördjupa och utveckla den kunskap som redan finns.  Vi kan vidare inte se att 

individskyddskravet, det vill säga att de individer som är delaktiga i studien eller som på 

något sätt påverkas av den ska skyddas, kommer att vara relevant för vår studie (Ibid., s.5). Vi  

kommer enbart att behandla texter och dess innehåll och inte personerna som skrivit dessa. 

 

3. Teori
 
Den teori  vi  har valt  för att analysera våra resultat  utifrån är Edward W. Saids  teori  om 

orientalism (Said, 1978). Detta då det är en väl utvecklad och vedertagen teori som baseras på  

en stor textmassa som förstås utifrån Foucault, Vico, Gramsci och andra erkända tänkare. Då 

texterna vi undersöker är skrivna i en västerländsk kontext och behandlar islam och muslimer 

ser vi det som naturligt att använda oss av Saids teori orientalism då vår studie rör sig inom 

samma fält. 

 

Edward W. Said menar att idéer, kulturer och historia inte kan studeras utan att också dess 

maktrelationer studeras, detta innebär att relationen mellan västvärlden och Orienten också är 

präglad av makt där västvärlden har den dominanta rollen (Said, 1978, s.7). För att beskriva 

detta  använder  Said  begreppet  ”kulturell  styrka”  som  inte  är  ett  begrepp  som  lätt  kan 

förklaras, Said menar att orientalism är en effekt av västerlandets kulturella styrka och det är 

det hans verk ”Orientalism” ämnar förklara (Ibid., s.41-42).

Även  om  orientalismen  var  ett  rättfärdigande  av  kolonialismen  är  det  att  underskatta 
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orientalismen att säga att det var då den uppkom och enbart då den spelade roll. Orientalism 

existerade långt innan dess, och så även det koloniala styret i och med att människan alltid 

delat upp världen i olika regioner som skiljer sig ifrån varandra genom både verkliga och 

inbillade egenskaper. Synen på öst och väst som annorlunda varandra är en bild som skapats, 

växt fram och upprätthållits under lång tid, kunskapen om Orienten i Europa kommer från ett 

stort antal upptäcktsresor samt upplevelser genom handelskontakter och krig. Denna kunskap 

systematiserades sedan under 1700-talet då den förstärktes ytterligare av Europas koloniala 

erfarenheter  samt  det  stora  intresset  för  det  främmande  och  ovanliga  som Orienten  fick 

representera (Ibid., s.41). I detta befann sig Europa alltid i den starkare positionen, genom att 

Orienten  framstod som irrationell,  fördärvad,  barnslig  och ”annorlunda”  blev  Européerna 

indirekt de rationella, dygdiga, mogna och ”normala”. Orienten levde i en egen organiserad 

värld som var totalt annorlunda den västerländska världen, men trots detta gick den ändå att  

förstå för västvärlden, Said förklarar detta med att Orienten ”gavs” en identitet av västvärlden 

genom en rad insiktsfulla manipulationer.  Med andra ord skapas Orienten ur västvärldens 

egen kunskap om vad Orienten faktiskt är då västvärlden besitter den kulturella styrkan. Detta 

illustrerar också, paradoxalt nog, det nära band som finns mellan Orienten och Occidenten 

(Ibid., s.42).

Said menar att Orientalism inte kom till som en idé eller en teori utan som en hel uppsättning 

idéer och en grupp enade värderingar som förklarade orientalernas beteende och mentalitet, 

men denna uppsättning idéer förklarade inte  bara Orienten utan gav också Occidenten en 

position och i detta uppstod en uppdelning som med tiden har förstärkts (Ibid., s.44). Islam 

var  fram till  1800-talet  det  enda  inom Orienten  som ifrågasatte  och  hotade  den  västliga 

dominansen,  då Islam låg obehagligt  nära Kristendomen både sett  ur  ett  geografiskt  och 

kulturellt perspektiv. Islam kom i Europa att under lång tid stå för terror och barbari då det 

under medeltiden var det största hotet med det europeiska kristna. Senare upprätthölls bilden 

av islam som något hotfullt genom poesi, debatter och folklig vidskepelse, med andra ord går 

det enligt  Said att  hävda att det under lång tid var västerlandets okunskap som blev mer 

utarbetad,  raffinerad och sammansatt  snarare än att  den positiva västerländska kunskapen 

blev större och mer exakt när det kom till Orienten (Ibid., s.63ff).

Trots att många år gått sedan de medeltida framställningarna av islam och kolonialtiden, och 

en ny akademisk jargong går att urskilja menar Said att de grundläggande dogmerna lever 

kvar i hur vi studerar och framställer araber och islam. Vi upprätthåller fortfarande idén om 
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att öst och väst skiljer sig åt i grunden där Orienten är avvikande, outvecklat och underlägsen 

västvärlden  som istället  är  de  rationella  och  humana.  Vidare  är  föreställningen  om ”den 

klassiska  orientaliska  civilisationen”  i  västvärldens  ögon  alltid  att  föredra  framför  den 

samtida muslimska eller  arabiska kulturen att  föredra,  en annan dogm som lever  idag är 

föreställningen om Orienten som enhetlig, oföränderlig och oförmögen att definiera sig själv, 

och som därmed får konsekvensen att det naturliga blir att västvärlden definierar öst. Vidare 

menar Edward W. Said att också föreställningen att Orienten är något som man antingen ska 

frukta eller kontrollera fortfarande är en etablerad dogm i den moderna västvärlden (Ibid., 

s.300).

Värt att nämna är att denna teori också har blivit kritiserad, kritiken går ofta ut på att Said 

utgår  ifrån  västvärldens  perspektiv  och  inte  Orientens  då  han  skriver  från  ett  sådant 

perspektiv, annan kritik har berört det faktum att han homogeniserar västvärlden på samma 

sätt som han anklagar densamma att ha gjort med Orienten. En annan viktig kritik har varit 

det faktum att han skriver fram västvärldens dominanta position och attityder som någonting 

statiskt, något som alltid har sett ut på samma sätt och där vi inte kan skönja en förändring 

över tid. Det indikerar att Västvärlden aldrig kommer att kunna ändra sitt förhållningssätt 

vilket har blivit kritiserat (Loomba, 2006, s.57ff). Dock har denna kritik blivit bemött genom 

att man menar att Said enbart har valt ett forskningsområde, och baserat på att han valt att 

studera västvärldens härskartekniker kan man inte automatiskt anklaga honom för att ingå i 

samma diskurs (Ibid., s.58ff).

Said menar alltså att man kan se vissa typiska drag som visar att orientalismen fortfarande är 

gällande, därmed ämnar vi i analysen att undersöka huruvida det studerade materialet visar 

prov på dessa typiska drag som Said lyfter fram. För att detta inte ska bli en självuppfyllande 

profetia  som  bekräftar  materialet  som  orientalistiskt,  där  vi  enbart  letar  efter  dessa 

orientaliska drag genom fokuset i analysfrågorna kommer vi också analysera vilka tendenser 

det finns som eventuellt visar på att så inte skulle vara fallet. Således kommer vi ha två typer 

av analysfrågor.

För att materialet ska betraktas som orientalistiskt så menar vi för det första att det görs en 

tydlig åtskillnad på öst  och väst  där  väst  utgör  referenspunkten.  I  materialet  skulle  detta 

innebära  att  man  exempelvis  talar  om islam och  muslimer  som något  främmande,  samt 

avvikande, som står i kontrast till det som uppfattas i texterna som det normala eller i det här 
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fallet det västerländska eller svenska. I tidningsartiklarna skulle detta rent konkret kunna ta 

sig  uttryck  genom att  det  exempelvis  endast  talas  om muslimer  i  Mellanöstern  eller  att 

muslimer  i  Sverige  beskrivs  i  första  hand  som  just  muslimer  och  inte  som  svenskar.  I 

läromedelsstudierna skulle detta på samma sätt kunna handla om att islam endast beskrivs i 

en främmande kontext eller att islam och muslimer kontinuerligt behandlas som en motpol 

till kristendomen. För det andra att det talas om den nutida Orienten som en negativ kontrast  

till det positivt laddade “klassiska” Orienten. Detta kriterium kan bli svårt att åskådliggöra i 

tidningsartiklarna då dessa kan tänkas behandla endast nutida händelser utan att sätta detta i 

relation till någon historisk kontext samt utifrån det faktum att vi endast kommer att behandla 

dem översiktligt.  Däremot  finns  det  en  möjlighet  att  detta  skulle  kunna  ta  sig  uttryck  i 

läromedelsstudierna  och  skulle  då  kunna  ta  sig  uttryck  på  så  sätt  att  samtida  islam och 

muslimer  endast  beskrivs  i  negativa  termer  medan exempelvis den  islam som existerade 

under Muhammads tid porträtteras på ett mer positivt sätt. Vidare är ett tredje kriterium att 

muslimer fråntas rätten att definiera sig själva och islam, eller helt enkelt att väst tar sig rätten 

att tala om vad islam är och hur muslimer tänker. I tidningarna skulle detta exempelvis kunna 

vara att muslimer inte själva ges utrymme att uttrycka sig kring händelser eller företeelser 

som berör dem, utan andra för deras talan samt ger dem en kollektiv röst där skiftande åsikter 

inte ges något utrymme. När det gäller läromedelsstudierna så skulle detta kunna innebära att 

muslimer aldrig får komma till tals likt ett avsnitt där en troende muslim själv får definiera  

sin tro, utan där läroboksförfattaren själv istället beskriver vad det innebär att ha en muslimsk 

tro. Slutligen är det sista kriteriet att islam och muslimer betraktas som en negativ kraft som 

måste kontrolleras och fruktas. Detta skulle således kunna ta sig uttryck i tidningsartiklarna 

genom att det exempelvis diskuteras om hur moskébyggen måste stoppas eller hur religiösa 

muslimer ska registreras för att genom detta få en kontroll över den religiösa radikaliseringen.  

I läromedelsstudierna skulle detta kriterium kunna uppfyllas genom att texterna lyfter fram 

terrorism och religiös extremism i hög utsträckning, istället för att påtala exempelvis likheter 

mellan kristna och muslimer.

 

I motsats till detta så menar vi att för att materialet ska kunna sägas innehålla tendenser som 

visar på att det inte är orientalistiskt så bör det för det första inte innehålla en framställning av 

islam  och  muslimer  som  något  väsensskilt  från  det  västerländska  genom  att  lyfta  fram 

olikheter dem emellan. I materialet skulle detta kunna innebära att det talas om muslimer på 

ett sätt som inte framställer dessa som “de andra” exempelvis genom att man i läromedel 

lyfter fram likheter mellan kristna och muslimer eller att muslimer beskrivs som ett naturligt 
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inslag i det svenska samhället. I tidningsartiklarna skulle det kunna innebära att muslimer i 

Sverige  inte  särskiljs  från  svenskar  och  att  muslimer  i  Sverige  är  ett  relativt  frekvent 

förekommande tema. Ett annat kriterium är att materialet talar om den samtida islam på ett 

icke-negativt sätt, detta skulle i materialet exempelvis kunna vara en text som talar om islam 

utan att sätta den i relation till en historisk eller grundläggande islam. I läromedlet skulle 

detta  kunna  illustreras  genom  att  endast  en  samtida  mer  praktisk  islam  beskrivs,  och  i 

tidningsartiklarna genom att islam och muslimer endast förekommer i förhållande till nutida 

händelser utan historiska referenser. Ytterligare ett kriterium är att islam och muslimer får 

utrymme att definiera sig själva samt att flera olika röster om islam får utrymme så att den 

heterogena karaktären blir framträdande, exempelvis genom att de själva får komma till tals i 

texterna och inte bli beskrivna genom andra. Detta skulle i läromedel kunna ta sig uttryck 

genom att  muslimer själva får beskriva sin religion,  och då både muslimer i  och utanför 

Sverige, i tidningsartiklar skulle det kunna ta sig uttryck genom att muslimer får göra egna 

uttalanden och att de förekommer i ett flertal teman. Slutligen är ett kriterium att islam och 

muslimer framställs som något som bidrar till det västerländska samhället. I det studerade 

materialet skulle detta exempelvis kunna vara att mångkulturalismen betonas som något som 

ska  värnas.  I  läromedel  skulle  det  exempelvis  kunna  vara  att  positiva  relationer  mellan 

muslimer och kristna lyfts fram och i tidningsartiklar att islam och muslimer lyfts fram som 

något som tillför samhället något konkret, exempelvis ökad konsumtion och tillväxt under 

Eid al fitr. 

 

Detta leder oss vidare till de analysfrågor som vi ämnar applicera på studiernas resultat:

• Framställs  islam och muslimer i  materialet  som främmande och avvikande 

från det västerländska eller porträtteras de som en naturlig del av detsamma? 

• Förekommer  referenser  till  den  “klassiska  orientalismen”  eller  till  en 

ursprunglig samt grundläggande islam och om så är fallet, hur betraktas då samtida 

islam i relation till detta? 

• Får muslimer och islam komma till tals och därmed definiera sig själva eller 

definieras de utifrån, det vill säga ur ett västerländskt perspektiv? 

• Är det en heterogen bild av islam och muslimer som presenteras eller beskrivs 

islam muslimer utifrån en homogen förståelse?

• Hur framställs muslimer och islam i relation till det västerländska samhället, 

som något västvärlden bör frukta och kontrollera eller som något positivt?
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4. Resultat

4.1. Delstudie 1

4.1.1. Forskning om islam och muslimer i läromedel
Skolverket presenterade år 2006 rapporten I enlighet med skolans värdegrund? som bygger 

på en omfattande studie av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell 

läggning framställs  i  ett  antal  läroböcker  (Skolverket,  2006).  Närmare  bestämt  så har  de 

granskat  24  st  läroböcker  i  ämnena biologi/naturkunskap,  historia,  samhällskunskap samt 

religion och satt dessa i relation till de krav som lyfts fram i skolans värdegrund. De olika 

områdena har vidare studerats av forskare som var och en innehar specialkompetens inom 

just  det  område som de tilldelats och vi kommer här således endast behandla den del av 

studien  som  har  fokus  på  religion  (Ibid.,  s.6ff).  Ansvarig  för  aspekten  religion  och 

trosuppfattning  har  därmed  varit  Kjell  Härenstam,  professor  vid  Estetisk-filosofiska 

fakulteten på Karlstad universitet, och i sin granskning av lärobokstexterna har han valt att  

avgränsa sig till islam och hinduism samt av förklarliga skäl lagt fokus på läroböckerna i 

religion, historia och samhällskunskap (Ibid., s.15 & 33).

Sammanfattningsvis  menar  Härenstam  efter  genomförd  analys  att  läroböckerna  i 

religionskunskap både för grundskolan senare år och gymnasiet att islam porträtteras på ett 

sätt som möjliggör en samstämmighet med centrala värderingar i läroplanerna (Ibid., s.36). 

Trots detta så menar han dock att det finns ett antal problematiska aspekter som bör lyftas 

fram. Bland annat så har han invändningar mot hur enkelt jihad-begreppet tolkas i  en av 

läroböckerna  för  grundskolan  senare  år,  något  som  han  menar  kan  bidra  till 

främlingsfientlighet. Dessutom porträtteras alla avbildade muslimska kvinnor i samma bok 

med slöja, vilket tenderar att generera en stereotyp bild av muslimer och islam (Ibid., s.34-

35). Gällande läroböckerna för gymnasieskolan så riktar Härenstam kritik mot två av dessa 

tre för att de inte på ett tillräckligt tydligt sätt utnyttjar Koranens etiska aspekter, vilket enligt 

han minskar möjligheten att visa att islam inte står i konflikt med skolans värdegrund (Ibid., 

s.35).

När det gäller läroböcker i historia är bilden av islam och muslimer än mer problematisk 
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enligt Härenstam då det trots att islams kulturskapande roll i viss mån lyfts fram förekommer 

en massiv fokusering på militant islam. Som framgår så riktar inte Härenstam kritik mot 

själva innehållet  som sådant  utan om kunskapsurvalet  i  stort  och menar att  utan relevant 

bakgrundsinformation om de konflikter i vilka militant islam nämns så riskerar texten att 

generera  en  bild  av  islam  som  ett  hot  mot  skolans  centrala  värden  (Ibid.,  s.36).  Även 

läroböckerna  i  samhällskunskap  omnämner  muslimer  och  islam  näst  intill  uteslutande  i 

samband  med  militant  islam  och  då  med  fokus  på  exempelvis  terroristhandlingar  och 

självmordsbombning  (Ibid.,  s.37).  Detta  skapar  enligt  Härenstam ett  läge  där  det  utifrån 

denna kunskapsbakgrund som läroböckerna i framförallt  samhällskunskap och historia ger 

blir problematiskt för lärare att bemöta intolerans, stereotypisering och främlingsfientlighet 

(Ibid., s.37).

 

En annan forskare som studerat muslimer och islam i läromedel  är  Jonas Otterbeck som 

publicerat  den  vetenskapliga  artikeln  What  is  Reasonable  to  Demand?  Islam in  Swedish 

Textbooks i  tidskriften  Journal  of  Ethnic and Migration Studies (Otterbeck,  2005,  s.795). 

Artikel bygger således på en kritisk studie där Otterbeck har granskat sju läroböcker som 

behandlar religion och livsåskådning som vid tiden för studien, år 2002, användes i skolor i 

Malmö. Då syftet med studien är att studera hur muslimer och islam porträtteras i dessa texter 

så är det enbart de avsnitt som handlar om islam som kritiskt har granskats (Ibid., s.795). Det  

ska dock nämnas, vilket Otterbeck själv påpekar, att det saknas generaliserande ambitioner då 

urvalet är begränsat samt enbart fokuserar på Islam. Enligt Otterbeck krävs det en jämförelse 

med porträtteringen av andra religioner för att kunna säga något mer generellt om bilden av 

islam och muslimer (Ibid., s.796).

I  resultatet  av denna kritiska studie framträder  således två huvudteman. För det  första  så 

beskrivs  islam  i  dessa  texter  som  något  avlägset  och  främmande.  För  det  andra  så 

reproducerar dessa böcker en islamistisk tolkning av islam, samtidigt som de bortser från 

andra möjliga tolkningar (Ibid., s.810). Dessutom framställs islam som en rörelse som inte 

gör skillnad på politik och religion, vilket enligt Otterbeck ytterligare stärker bilden av islam 

som  något  främmande.  Muslimer  positioneras  därmed  genomgående  i  dessa  texter  som 

“dem”, vilket gör att de skiljer sig från den grupp som konstrueras som “oss” (Ibid., s.810). 

 
4.1.2. Studie om läromedel för mellanstadiet
Gustavsson och Torstensson undersöker i sin uppsats ”Islam i skolan” hur två religionsböcker 
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(för mellanstadieelever) från 1990-talet samt två stycken från 2000-talet behandlar islam och 

muslimer i Sverige. Studiens syfte är dels att se vilka skillnader eller likheter det finns mellan 

böckerna från 90-talet respektive 00-talet men också se hur läroböckerna beskriver islam och 

muslimer ur ett orientalistiskt perspektiv. För att besvara sina frågeställningar har de gjort en 

kvalitativ innehållsanalys av de delar där islam och muslimers liv i Sverige förekommer, i 

skapandet av analysfrågor har de utgått  ifrån Otterbecks ”What is reasonable to demand? 

Islam in swedish textbooks” (Gustavsson & Torstensson, 2014, s.2).

 

I Gustavssons och Torstenssons studie är de mest tydliga resultatet att islam framställs som 

något annorlunda genom att det ofta sätts i kontrast eller jämförs med det kristna, genom att 

man ofta förklarar ett muslimskt fenomen genom att  peka på olikheterna till  det  svenska 

(Ibid., s. 25).  Då studiens syfte är att undersöka hur islam och muslimer i Sverige beskrivs, 

har författarna av naturliga skäl valt att lyfta fram exempel från just  muslimer i Sverige. 

Gustavssons  och  Torstenssons  studie  visar  att  även fast  läromedel  behandlar  muslimer  i 

Sverige omskrivs dessa med epitetet ”invandrare” som i följande exempel.  ”I Trollhättan 

finns  många  invandrare  som är  muslimer.  Så  kallas  de  som är  anhängare  till  religionen 

islam.” Förekommande är också att ”muslimska barn” jämförs med ”svenska barn” som i ett 

annat  exempel  som Gustavsson och Torstensson lyfter  fram ” Men flickorna vill  inte ha  

sjalen på när de går i den vanliga skolan eller när de är ute och leker med svenska barn.”  

(Ibid., s.21-22).  

 

Gustavsson och Torstenssons resultat  visar också att det som läromedlen förmedlar är att 

mannen har vissa uppgifter  såsom att  försörja familjen och att  kvinnans uppgifter  finns i 

hemmet men att båda könen är lika mycket värda. Slöjan lyfts också fram i relation till den 

muslimska kvinnan, det står att läsa att den är vanligt förekommande i Mellanöstern men i 

länder som Sverige och Indonesien väljer kvinnan ofta själv om hon ska böra slöja eller inte 

(Ibid., s.27). Vidare problematiserar författarna det faktum att läroböckerna beskriver islam 

med  hjälp  av  kristna  begrepp  såsom  ”präst”  och  ”nattvard”,  imamen  beskrivs  som  en 

muslimsk präst och ritualer i moskén beskrivs utifrån vilka kristna ritualer de saknar (Ibid., 

s.22).  Sammantaget presenterar författarna flera resultat i sin studie där de mest dominanta är 

att  även  svenska  muslimer  genom  olika  exempel  beskrivs  som  ”de  andra”  samt  att 

kristendomen fungerar som en typ av referenspunkt när man förklarar vad islam är.

 

Resultaten från läromedlen,  som författarna menar  ger eleverna en negativ bild av islam, 
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diskuteras utifrån att de bör kompletteras med en annan typ av kunskap för att eleverna ska 

kunna skapa sig en djupare förståelse av islam. Författarna  hoppas  på att  läraren hjälper 

eleverna  att  tolka texterna  så att  de  på  detta  sätt  får  reflektera  vidare kring  likheter  och 

olikheter. Gustavsson och Torstensson föreslår också att undervisningen kan breddas genom 

att bjuda in föräldrar och andra anhöriga som tillsammans med sina barn kan få berätta om 

sin religion och sin kultur (Ibid., s.27).

 4.1.3. Studie om läromedel för högstadiet
Josefine Ljungqvist behandlar i sin uppsats ”Kristendomen och Islam, eller vi och de andra?” 

två läromedel för grundskolans senare år, som hon gör en diskursanalys på med syftet att 

undersöka om en förståelse främjas eller om ett vi och dom-perspektiv skapas i läromedlen. 

Vidare syftar  uppsatsen till  att  undersöka om innehållet är  relevant samt om det  används 

värdeladdade negativa ord (Ljungqvist, 2010, s. 12).

 

Ett  av  de  framträdande  temana  är  att  islam  framställs  som  en  strängare  religion  än 

kristendomen  i  och  med  att  värdeladdade  ord  som  lydnad  och  underkastelse  får  direkt 

översätta  islam till  svenska,  direktöversättning kan vara problematisk då det  ger  en smal 

tolkning av begreppet. Islam framställs också som sträng för att de fem pelarna förklaras på 

ett sätt som ger uppfattningen att islam har hårda regler, då dessa beskrivs som obligatoriska 

(Ibid., s.27). Genom Ljungqvists analys framträder en bild av att islam i läromedlen är något 

som försiggår utanför Sverige, platser som Mecka nämns, men aldrig i relation till Sverige. 

När Sverige omnämns är det som en jämförelse till islam, exempelvis att allmosor är ett sätt 

att  ta  hand  om  varandra,  ungefär  som  det  svenska  skattesystemet.  Återkommande  i 

Ljungqvists  resultat  är  det  problematiska  i  direktöversättningen  i  flertalet  ord  och 

formuleringar, hon menar i linje med andra forskare att ord som underkastelse i svenskan 

antyder osjälvständighet lydnad och brist på eget tänkande (Ibid., s.29-30). Ljungqvist menar 

att i och med upprepandet av underkastelsen som viktig inom islam i kombination med att  

man alltid ska sätta gud före allt annat, kan en bild av att islam som fanatisk träda fram (Ibid., 

s.30-31).   Det  som  kan  sägas  sammanfattande  angående  Ljungqvists  studie  är  att  det 

generella resultatet hon lyfter fram är det problematiska i att direktöversätta ord till svenska 

som inte förklaras ytterligare eller öppnar upp för diskussion och reflektion om alternativa 

tolkningar.

 

Resultaten  diskuterar  Ljungqvist  genom  att  säga  att  strävan  efter  att  vara  neutral  i 
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läroböckerna  märks  men  att  de  många  direktöversättningarna  som  inte  förklaras  och 

problematiseras bidrar till att framställa islam på ett negativt sätt. Ljungqvist menar också i 

sin diskussion att ”man försökt att avdramatisera islam och beskriva termerna som något som 

kan  likna kristendomen”,  detta  för  att  inget  ”vi”  och ”dem” ska  uppstå  då  islam annars 

beskrivs som något som existerar långt bort (Ibid., s.38).

4.1.4. Studie om läromedel för gymnasiet
Emilia Morghult undersöker i sin uppsats hur de abrahamitiska religionerna framställs i fyra 

läromedel i religionskunskap för gymnasiet, med fokus på hur eurocentriska/orientalistiska 

och kristocentriska perspektiv tar sig uttryck i texterna. Morghults metod är en diskursanalys 

som också fungerar som teoretisk utgångspunkt tillsammans med teoretiska begrepp såsom 

orientalism, eurocentrism och kristocentrism. Gällande islam kommer Morghult fram till att 

islam ofta skrivs med ett utifrån-perspektiv och huvudsakligen förknippas med Mellanöstern 

vilket får religionen att framstå som främmande och annorlunda (Morghult, 2013, s.3).

 

Som Morghult nämner i sin inledande sammanfattning är det mest framträdande draget när 

det kommer till hur islam framställs att muslimerna ses som ”dom andra” och att detta visar  

sig på flera olika sätt, ett av dem är att islam nästan alltid förknippades med Mellanöstern 

(Ibid., s.2). Dock så finns det också exempel på när svenska muslimer är ett tydligt tema i en 

av böckernas kapitel om islam (Ibid.,  s.22). Men islam målas också fram som annorlunda 

genom att  de  religiösa  ritualerna  och  traditionerna  beskrivs  som religiösa  och  märkliga, 

samtidigt som de ofta målas fram som en homogen grupp som aldrig inkluderas i det  ”vi” 

som är förbehållet kristendomen (Ibid., s.26). Morghults resultat visar även att den muslimska 

kvinnan främst framställs som osjälvständig när man sätter hennes omskrivning i relation till 

den kristna kvinnan som framställs som väldigt självständig och inte accepterar en sämre 

ställning än mannens. Vidare är det bara i kapitlet om islam som kvinnan i äktenskapet och 

bruket av slöjan tas upp, i kapitlet om kristendomen fokuseras det mer på kvinnans ställning i 

kyrkan. Särskilt anmärkningsvärt tycker Morghult det är att könsstympning tas upp i islam-

kapitlet med förklaringen att det inte har något med islam att göra (Ibid., s.24). Morghult 

menar att Islam beskrivs som en växande och stor religion men att det enbart exemplifieras 

med bilder på Afrika och Asien, dock nämns det att det finns muslimska minoriteter i andra 

länder, bland annat Sverige. I ett av läromedlen får en svensk imam komma till tals, där han 

ger sin syn på hur det är att vara muslim i Sverige idag, vidare menar han att det ofta är en 

negativ bild av islam som lärs ut i skolan och berättar vad han tycker att svenska elever borde 
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kunna  om  Islam  (Ibid.,  s.27).  Sammanfattningsvis  är  det  mest  tydliga  resultatet 

konstruktionen av ”vi” och ”dem” som förekommer när islam presenteras i förhållande till 

hur kristendomen presenteras, både för att islam är förknippat med någonting utanför Sverige 

och för att diskursanalysen visar att det kristna skrivs fram som norm.

 

Resultaten diskuteras utifrån att det inte alltid är givet negativt att kategorisera i ett ”vi” och 

ett “dem” då det kan ha en pedagogisk funktion, vidare vill inte författaren bedöma huruvida 

det är rätt eller fel då ingen framställning kan sägas vara mer sann än någon annan, men 

samtidigt poängterar hon det koloniala arvet som finns och vikten av att vara medveten av 

vilka  konsekvenser  olika  kategoriseringar  kan  innebära.  Morghult  menar  att  ett  hårdare 

samhällsklimat  kan vittna om de problem som just  en sådan kategorisering kan innebära 

(Ibid., s.35-36).

Sammanfattningsvis visar resultaten ifrån läromedelsstudierna att det är en bild av muslimen 

“som den andra”  som framträder,  att  det  kristna  skrivs  fram som norm och att  kvinnan 

beskrivs som osjälvständig eller underlägsen mannen. Vidare problematiseras också språket 

då direktöversättningar ger lite utrymme för tolkning. Det är sammantaget en generell bild av 

islam, där muslimer beskrivs som en homogen grupp, inte sällan finns också kopplingar till 

terrorism visar forskningen.  

4.2. Delstudie 2

 
Totalt genererade materialsökningen utifrån den givna urvalsramen 211 artiklar varav 54 av 

dessa  inte  berörde  islam  eller  muslimer  överhuvudtaget,  med  andra  ord  var  dessa  inte 

relevanta för denna studie. Således kom vi att tillsammans kategorisera 157 artiklar som på 

ett eller annat sätt berörde ämnet och av dessa var två tredjedelar nyhetsförmedlande medan 

endast  en  tredjedel  kan  betraktas  som  tolkande/åsiktsdrivande.  Då  texterna  i  vissa  fall 

behandlade flertalet olika teman så identifierade vi totalt 178 teman i relation till islam och 

muslimer. Som framgår av tabell 2 nedan så förekom vissa teman mer frekvent än andra, 

medan vissa inte förekom överhuvudtaget. 

Tabell 2. Identifierade teman i tidningsmaterialet (5/10, 10/10, 16/10, 21/10, 29/10, 8/11 och 
10/11). 
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Tema Antal 
(Totalt 178st)

Säkerhet/terrorism/militära insatser 87

Religiös extremism 31

Islam generellt/övrigt 19

Islamofobi/hot mot muslimer 9

Kultur/konst/musik 9

Muslimer i svensk politik 7

Hedersproblematik 5

Genus och sexualitet 4

Moskéer 3

Integration/anpassning till kultur 2

Migration 2

Muslimers religionsfrihet 0

Skola och utbildning 0

Mest frekvent förekommande var således temat Säkerhet/terrorism/militära insatser som stod 

för nästan hälften av de funna teman, vilket framgår av tabell 2. Dessa texter handlade främst 

om  nyhetsartiklar  med  fokus  på  Islamiska  staten  och  var  i  stor  utsträckning  enbart 

beskrivande till sin karaktär. Vidare så beskrevs islam och muslimer i förhållande till Religiös  

extremism i 31 av artiklarna, medan 19 artiklar talade om Islam generellt/övrigt.  Skillnaden 

mellan  de  artiklar  som  kategoriserades  som  Religiös  extremism respektive 

Säkerhet/terrorism/militära  insatser är  som  vi  nämnt  att  den  förstnämnda  betonar  det 

religiösa motivet i större utsträckning än det sistnämnda temat. Dock visade det sig att de 

flesta artiklar som kategoriserats som  Religiös extremism även behandlar Islamiska staten 

samt att flertalet innehåller både temat  Religiös extremism och  Säkerhet/terrorism/militära  

insatser.  Gällande temat  Islam generellt/övrigt så handlade det framförallt om artiklar som 

enbart hänvisade till ett lands muslimska befolkning eller som talade om islam i generella 

termer. Således figurerade temat  Islam generellt/övrigt i  flertalet  artiklar tillsammans med 

temat Islamofobi/hot mot muslimer då en generell beskrivning av eller hänvisning till Islam 

och  muslimer  då  var  vanligt  förekommande.  Både  temat  Kultur/konst/musik och  temat 

Hedersproblematik förekom i ett flertal artiklar, men det som dock bör nämnas gällande dessa 
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två är att de artiklar som vi fann under respektive tema handlade i stort sett om samma sak. 

Det vill säga att en övervägande majoritet av de nio texter som berörde  Kultur/konst/musik 

kan sägas vara samma artikel som har publicerats i olika tidningar. I det här fallet handlade 

det  om  en  filmrecension.  Detsamma  kan  sägas  om  de  texter  som  kategoriserades  som 

Hedersproblematik då  samtliga  behandlade  ett  och  samma  rättsfall.  Vidare  så  förekom 

Islamofobi/hot  mot  muslimer nio  gånger  och  dessa  texter  var  till  stor  del 

åsiktsdrivande/tolkande  till  sin  karaktär,  samt  handlade  framförallt  om  hänvisningar  till 

islamofobi  i  samband med diskussioner  kring  diskriminering  i  stort.  De flesta  av  de  sju 

artiklar som däremot kategoriserades som  Muslimer i Svensk politik var mer specifika och 

berörde något  förenklat en diskussion kring en svensk politiker samt huruvida denna ska 

betraktas  som  islamist  eller  inte.  Vidare  så  identifierades  fyra  artiklar  som  kunde 

kategoriseras som  Genus/sexualitet  där bland annat kvinnorollen i Afghanistan lyftes fram 

och där transpersoners rättigheter i Malaysia diskuteras. Temat Moskéer dök i sin tur endast 

upp tre gånger i materialet och berörde i huvudsak firandet av religiösa högtider och inte 

kontroverser kring dessa, som man kanske skulle kunna ha förväntat sig. Något som även bör 

betraktas som något förvånande, med tanke på det riksdagsval som precis har ägt rum, var att 

det  endast  vid  två  tillfällen  diskuterades  islam  och  muslimer  i  relation  till  Migration 

respektive  Integration/anpassning till  kultur.  Avslutningsvis så var det ingen av artiklarna 

som berörde vare sig temat Muslimers religionsfrihet eller temat Skola och utbildning.

Om vi då övergår till att redovisa vilka egenskaper och kännetecken som relaterades till islam 

och muslimer  så  hade  vi  bortsett  från de  teman som diskuterats  ovan fokus på kön och 

geografisk lokalisering. Låt oss börja med att i tabell 3 redovisa för kön som i materialet  

kodades antingen som Kvinna, Man, Båda eller Ej specificerat. 

Tabell 3. Fördelningen av referenser till kön i tidningsmaterialet.

Kön Antal artiklar
(Totalt 157)

Ej specificerat 102

Man 39

Båda 10

Kvinna 6

Som framgår av tabell 3 så specificeras inte kön alls i en övervägande majoritet av artiklarna, 
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i dessa talas det istället om islam och muslimer generellt utan en direkt hänvisning till kön. 

Detta innebär även, förutom det faktum att texterna tenderar att beskriva gruppen i sin helhet 

istället för enskilda individer, att muslimer sällan ges en subjektsposition. Det vill säga att de 

själva får uttala sig eller definiera sin egen roll i den företeelse som tas upp i texten. Vidare 

visar resultatet dessutom att i de 55 artiklar som trots allt nämner kön så är det framförallt 

män som får representera islam och muslimer, medan både de artiklar som talar om båda 

könen samt de som endast beskriver kvinnor får ses som marginella. De sammanhang utifrån 

vilka kvinnor trots allt  får stå som representant för islam är i två fall  kopplade till  temat 

Integration/anpassning till kultur som båda handlar om en muslimsk kvinna som konverterat 

till kristendomen och utifrån sina erfarenheter ställer sig kritisk till Islam. Tre av artiklarna 

hamnar  under  temat  Islam  generellt/övrigt och  behandlar  dels  kvinnor  som  röstat  i 

Afghanistan, en kvinnlig politiker i Tunisien och slutligen en kvinna som firar ramadan i 

Sverige. Den sjätte artikeln handlar slutligen om några flickor i Turkiet som bär heltäckande 

slöja  och  kategoriseras  utifrån  vinklingen  av  texten  således  som  Religiös  extremism.  De 

artiklar där personer, det vill säga muslimer, av båda könen förekommer handlar till stor del  

om det vi valt att kalla för Hedersproblematik. Närmare bestämt kategoriseras hälften, det vill 

säga  fem  av  tio  artiklar,  under  detta  tema  medan  tre  av  texterna  istället  berör 

Genus/sexualitet.  De  två  resterande  tillfällena  som  både  en  man  och  en  kvinna  får 

representera Islam är för det första i en artikel om firandet av en religiös högtid i en svensk 

moské och för det andra i ett längre reportage om Islamiska staten i Irak. Den förstnämnda 

placeras  således  under  temat  Moskéer  medan  den  sistnämnda  tematiseras  som  Religiös  

extremism. Gällande de artiklar som har en eller flera män i fokus så går det att se ett tydligt 

mönster  gällande  tema,  av  de  identifierade  teman  så  är  över  hälften  av  dessa  antingen 

Religiös  extremism eller  Säkerhet/terrorism/militära  insatser.  Samtidigt  är  de  resterande 

uppdelade på sammanlagt fem olika teman,  Kultur/konst/musik,  Muslimer i svensk politik, 

Islamofobi/hot mot muslimer, Migration samt Islam generellt/övrigt, vilket gör att det blir än 

mer tydligt att de förstnämnda teman är överrepresenterade när det kommer till artiklar om 

muslimska män.

Gällande  den  andra  egenskapen  som  stod  i  fokus  för  studien,  det  vill  säga  geografisk 

lokalisering, så kodades detta (Se bilaga 1 & tabell 4) som antingen  Muslimer utomlands, 

Muslimer i  Sverige,  Relationer mellan muslimer/islam i  Sverige och utomlands eller  som 

Framgår ej, där det inte talas om någon specifik kontext.
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Tabell 4. Geografisk lokalisering.

Geografisk lokalisering Antal artiklar
(totalt 157st)

Muslimer utomlands 104

Relationer mellan muslimer/islam i Sverige och utomlands 23

Muslimer i Sverige 20

Framgår ej 10

Den övervägande delen av artiklarna behandlade således, som framgår av tabell 4, muslimer 

utomlands medan en marginell del av materialet handlar om muslimer och islam i Sverige. 23 

artiklar berör relationer mellan muslimer/islam i Sverige och utomlands samtidigt som det i 

tio  av  artiklar  inte  framgår  någon  specifik  kontext.  Övervägande  del  av  de  artiklar  som 

handlar om muslimer utomlands har dessutom kategoriserats som Säkerhet/terrorism/militära  

insatser  och/eller Religiös  extremism,  med betoning på  den förra, och  berör  till  stor  del 

nyhetsrapportering  om Islamiska staten på ett  eller  annat  sätt.  De artiklar  som behandlar 

relationen mellan muslimer/islam i Sverige och utomlands kan också sägas beröra samma 

ämne, då de till stor del handlar om svenska muslimer som på något sätt har koppling till 

Islamiska  staten.  Således  har  även  dessa  i  hög  utsträckning  kategoriserats  under  teman 

Säkerhet/terrorism/militära insatser samt Religiös extremism. När det kommer till de artiklar 

som fokuserar på muslimer i Sverige så är de teman i vilka dessa förekommer mer skiftande. 

Visserligen  identifierades  Hedersproblematik fem  gånger  och  därmed  mer  frekvent  än 

Muslimer i svensk politik  (3), Islam generellt/övrigt (2),  Integration/Anpassning till  kultur  

(2),  Islamofobi/hot mot muslimer (2),  Moskéer (2),  Säkerhet/terrorism/militära insatser (2), 

Religiös extremism (2) samt Kultur/konst/musik (1), men skillnaden är så pass liten att det blir 

svårt  att  hävda  att  detta  skulle  ha  någon  större  betydelse.  Det  som dock  framgår  är  att 

framställningen  av  muslimer  i  Sverige  till  skillnad  från  porträtteringen  av  muslimer 

utomlands rör sig kring flertalet olika teman istället för att fokusera på  Religiös extremism 

och Säkerhet/terrorism/militära insatser. 

Sammanfattningsvis kan bilden av islam och muslimer som framkommer i det undersökta 

materialet sägas dominerad av dels terrorism och religiös extremism och dels av islam och 

muslimer  utomlands.  Dessutom  tycks  det  finnas  ett  tydligt  samband  mellan  dessa  två 

dominerande  teman  då  muslimer  utomlands  i  övervägande  del  av  materialet  talas  om  i 

förhållande till terrorism och religiös extremism samtidigt som de nämnda teman sällan berör 
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muslimer och islam i Sverige. Istället kan bilden av islam och muslimer i Sverige sägas vara 

mer mångfacetterad då de få artiklar som berör den svenska kontexten omfattar en större 

spridning vad gäller funna teman. Vidare finns det en tydlig skillnad mellan vilka teman som 

förekommer i de artiklar där kvinnor står som subjekt och där män gör det. Även om artiklar  

som fokuserar på en eller flera muslimska kvinnor är underrepresenterade i förhållande till 

artiklar där  män står  i  fokus så följer  detta  liknande logik som ovan nämnda uppdelning 

mellan  islam och  muslimer  utomlands  och  islam och  muslimer  i  Sverige.  Då  den  mest 

frekvent  beskrivna  gruppen,  i  det  här  fallet  män,  tydligt  kopplas  samman  med  de 

dominerande  teman  terrorism  och  religiös  extremism  medan  den  underrepresenterade 

gruppen porträtteras mer mångfacetterat.  Även när det talas om båda könen så görs detta 

utifrån ett antal olika teman och är därmed inte lika ensidiga som artiklar där endast män 

förekommer.  Kort sagt  så framträder  en relativt  ensidig bild av islam och muslimer i  de 

undersökta  tidningarna,  där  islam  förknippas  med  religiös  extremism  och  terrorism 

utomlands samt där muslimer ges egenskaperna man och icke-svensk. Således kan de övriga 

teman, muslimer och islam i Sverige samt kvinnor som subjekt betraktas som avvikande i 

förhållande till den dominerande bilden.

5. Analys

5.1. Delstudie 1

Det är en mångtydig bild som framträder gällande om islam och muslimer beskrivs  som 

något främmande eller en naturlig del av det västerländska. Resultaten visar att läromedlen 

tar upp muslimer och islam i Sverige vilket indikerar att det skulle kunna tolkas som att det är 

en naturlig del av det svenska samhället. Dock blir det här relevant att titta på hur de talas om 

dessa, det som framkommer i resultatet är att även fast svenska muslimer lyfts fram görs det i 

en kontext där de framställs som ”de andra”. Antingen genom att det poängteras att de är 

invandrade eller genom att betona olikheter med ”det svenska”. Detta skapar tillsammans en 

komplex bild där resultatet å ena sidan visar att muslimer och islam i Sverige är ett vanligt  

förekommande inslag i läromedlen enligt läromedelsforskningen vilket skulle signalera att vi 

rör oss bort från en orientalistisk förståelse av materialet, å andra sidan beskrivs islam och 

muslimer ibland genom vilka skillnader det finns mellan dem och icke-muslimer i Sverige. 

Detta skapar i sin tur en bild av att svenska muslimer inte riktigt är inkluderat i det svenska, 
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vilket har orientalistiska tendenser i meningen att islam i grunden ändå är något väsensskilt 

från det västerländska. Ett annat exempel på detta hämtat från Gustavssons och Torstenssons 

(2014)  studie  är  att  den  svenska  muslimska  kvinnan  tillsammans  med  den  indonesiska 

muslimska kvinnan framställs som mer självständiga då det beskrivs som att de oftast väljer 

själva om de vill bära slöja till skillnad från den muslimska kvinnan från Mellanöstern. Också 

detta  indikerar  en  skillnad  mellan  muslimer  i  Sverige  och  muslimer  utomlands,  där  den 

svenska  muslimska  kvinnan  ses  som  mindre  främmande  än  den  muslimska  kvinnan 

utomlands.

Det kan inte sägas att det förekommer referenser till det som Said (1978) beskriver som ”den 

klassiska orientalismen” och att denna skulle romantiseras. Dock så beskrivs islam utifrån sitt 

ursprung och vilka dogmer som finns inom religionen, exempelvis genom att förklara vad 

ordet islam betyder ifrån början samt beskriva de fem pelarna och andra religiösa dogmer 

såsom Ljungqvist (2010) beskriver i sin studie. Denna typ av kunskap kan sägas syfta till att  

förklara islam och dess ursprung i grunden, men det vore att läsa in för mycket att säga att det 

är att hänvisa till ”den klassiska orientalismen”, snarare bidrar det till att skapa en bild av 

islam som mer teoretisk än pragmatisk. 

Nutida islam beskrivs generellt sett som något som finns främst i Mellanöstern men också 

som minoriteter i andra länder bland annat Sverige, men det är Mellanöstern och platser som 

Mecka som lyfts fram som det mest typiska för islam enligt bland andra Morghult (2013) och 

Ljungqvist (2010). Islam idag beskrivs också som en växande religion utanför Europa med 

anhängare som är plikttrogna och följer religionens stränga regler. Värt att nämna är dock att 

den samtida bilden av islam i västvärlden ofta får representeras av en eller flera muslimer i 

Sverige, vilket kan skapa en bild av en mer personlig islam i västvärlden än i Mellanöstern 

där den beskrivs i mer generella termer. Det är alltså inte så att den ”klassiska orientalismen” 

lyfts fram som något som är att föredra framför den samtida islam. Dock framställs islam 

antingen  som något  teoretiskt  utifrån  sina  dogmer  eller  något  som generellt  sett  pågår  i 

Mellanöstern med plikttrogna anhängare med undantag för några personliga porträtteringar 

av islam i Sverige.

 

Det  kanske  tydligaste  tecknet  på  att  islam och  muslimer  inte  definierar  sig  själva  i  det 

studerade materialet  är  att islam, av troligtvis pedagogiska skäl,  presenteras och förklaras 

utifrån en kristen kontext. Exempelvis genom att beskriva en muslimsk bönestund med vilka 

kristna  element  den  saknar  såsom  Gustavsson  och  Torstensson  beskriver,  eller  att  den 
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muslimska kvinnans självständighet beskrivs utifrån vad den kristna kvinnans självständighet 

är i läroboken som Morghult (2013) beskriver i sin studie. Vidare visar även stora delar av 

resultatet att kristendomen skrivs fram som normen som islam har att förhålla sig till i de 

olika  presentationerna.  Att  presentera  islam genom att  jämföra  med  kristendomen  är  ett 

tydligt  exempel  på att  islam beskrivs  i  ljuset  av västvärldens tolkning och att  islam och 

muslimer därmed inte definierar sig själva.

 

Dock ska det  nämnas att  det  finns exempel på när muslimer själva får komma till  tals  i 

läromedlen, imamen i resultatet som berättar vad islam är, är ett sådant exempel. Det fanns 

fler sådana exempel i materialet, men detta fall illustrerar hur det generellt ser ut då det är en 

muslim  i  Sverige  som får  utrymme  att  tala,  och  inte  ett  uttalande  från  en  muslim  från 

exempelvis Mellanöstern som annars frekvent lyfts fram när det talas om islam. Även när 

muslimer  inte  själva  får  komma  till  tals  utan  när  de  beskrivs  i  små  personliga  porträtt,  

exempelvis när det skrivs om de muslimska svenska flickorna med slöja så är det just svenska 

muslimer det berör som Gustavsson och Torstensson (2014) lyfter fram. Det vill säga, när 

islam skildras på ett mer personligt plan genom ett möte med muslimer som i vissa fall själva 

får  komma  till  tals  så  handlar  det  om  svensk  islam.  Detta  kan  sägas  innebära  att 

framställningen av  muslimer  och islam utomlands  är  mer orientalistisk då  de  får  mindre 

utrymme att definiera sig själva än vad svenska muslimer får.

 

Resultatet visar att muslimer generellt sett framställs som en homogen grupp, dessa tendenser 

visar både studentuppsatserna och den mer omfattande forskningen mycket tydligt då särskilt 

Härenstam  och  Otterbeck  lyfter  fram  det  som  ett  faktum.  Muslimer  beskrivs  som 

underkastade sin religion och man lyfter inte fram att det finns flera tolkningar av vad islam 

kan vara vilket blir tydligt i Ljungqvists studie.  Dock ska det nämnas att i och med att det 

finns ett utrymme där muslimer får komma till tals kan bidra till att minska den homogena 

bilden av islam. För att inte värdera materialet är det värt att nämna är också att läromedel är 

ett urval av kunskap där det vore omöjligt att belysa, i det här fallet, islam från alla tänkbara 

vinklingar. Det kan finnas flera anledningar till att det är en homogen generell bild av islam 

som framträder som kan ha sin förklaring ibland annat utrymmesskäl.

 

Resultatet  visar  att  det  finns  ett  stort  fokus  på  militant  islamism  och  terrorism  inom 

presentationen av islam utifrån läromedelsforskningen. Men bortsett ifrån det beskrivs inte 

islam som ett explicit hot som bör fruktas och kontrolleras av västvärlden, dock är en möjlig 

37



tolkning att beskrivningar av islam som en mycket sträng religion som växer utanför Europas 

gränser skulle  kunna skapa uppfattningen om islam som något  hotfullt men det  är denna 

studie för liten för att dra generella slutsatser om.

Formuleringar som skulle visa på att islam välkomnas inom västvärlden har det inte gått att 

hitta i materialet, dock går det att utläsa en acceptans av islam som ett naturligt inslag i det  

svenska samhället i och med att svenska muslimer ofta syns i läromedel enligt resultaten ifrån 

läromedelsforskningen. Acceptansen skulle kunna innebära ett steg bort ifrån orientalismen i 

den meningen att det inte pratas om muslimer och islam innanför Sveriges gränser som något 

som bör kontrolleras eller fruktas.

  

Det som kan sägas sammanfattande är att det till övervägande är en orientalistisk bild som 

träder fram då materialet visar att Kristendomen till stor del fungerar som en referenspunkt 

där Islam beskrivs utifrån den. Vidare så beskrivs Islam i Sverige oftare på ett mer personligt 

sätt medan Islam utomlands ofta framställs som en mer teoretisk form av religion. Det är 

också främst, om inte endast, muslimer i Sverige som får utrymme att definiera sig själva, 

muslimer och islam utomlands definieras på ett tydligt sätt av den västerländska kontexten. 

Det är också en generellt sett en homogen bild av islam som målas fram, och ett tydligt tema 

som framkommer i relation till islam är terrorism. 

5.2. Delstudie 2

Resultatet  bygger  till  stor  del  endast  på  en  beskrivning  av  de  mönster  som  vi  lyckats 

åskådliggöra när det kommer till de övergripande teman som lyfts fram i materialet. Detta gör 

att denna analys i huvudsak ska betraktas som ett försök att förstå dessa generella mönster i  

ljuset av teorin om Orientalism, och inte som en djupare tolkning av vad som faktiskt sägs i  

de enskilda texterna då detta inte heller är vårt syfte.

 

Utifrån de funna teman och de mönster som vi åskådliggjort så framgår det för det första att 

islam och muslimer i övervägande del av materialet betraktas som något främmande. Med 

detta  menar  vi  att  det  faktum  att  porträttering  av  muslimer  utomlands  är  så  pass 

överrepresenterad i förhållande till muslimer i Sverige eller för den delen relationer mellan 

islam/muslimer i Sverige och utomlands tyder på en viss distansering. Även om detta i sig 

inte  behöver  innebära  ett  särskiljande  så  borde  en  beskrivning  av  islam  och  muslimer 
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utomlands även i viss mån relateras till islam och muslimer i västvärlden om dessa skulle 

betraktas som en naturlig del av denna. Generellt så görs inte detta utan islam och muslimer 

får  istället  med få  undantag representeras  av Mellanöstern.  Även överrepresentationen av 

temat  religiös  extremism  och  säkerhet/terrorism/militära  insatser  i  förhållande  till  andra 

teman tyder på en viss avvikelse från det västerländska. Det faktum att muslimer i så liten del 

av  materialet  beskrivs  i  samband  med  vardagssituationer  gör  att  de  i  stort  betraktas  i 

förhållande till extremism och våld, något som tydligt avviker från det normala och i det här 

fallet det västerländska, då en motpol till denna bild i mångt och mycket saknas. Även om 

detta  är  den  dominerande  framställningen  så  finns  det  trots  allt  en  möjlig  motpol  i  

beskrivningen av  muslimer  i  Sverige  där  dessa  artiklar  i  större  utsträckning  än  i  de  där 

muslimer utomlands förekommer behandlar en mångfald av teman samt i större utsträckning 

betonar  kön.  Med  andra  ord  beskrivs  muslimer  här  dels  mer  personligt  och  dels  mer 

mångfacetterat,  vilket  i  sig  skulle  kunna tyda  på  ett  större  mått  av normalisering än  det 

material som beskriver islam och muslimer som något främmande.

Gällande  förekomsten  av  referenser  till  en  “klassisk  orientalism”  eller  till  någon  slags 

beskrivning av islams grundläggande essens så är det sparsmakat med detta. Islam betraktas 

överlag utan en hänvisning till varken något historiskt perspektiv eller till olika tolkningar av 

densamma. Istället är det i mångt och mycket en enstämmig bild som ges, där muslimer och 

islam talas om i generella termer. Det är möjligt att en närmare analys av materialet skulle 

kunna urskilja en sådan tendens men detta är egentligen inget som vi kan uttala oss om, då 

vår studie har ett mer övergripande syfte, utan blir därmed endast spekulativt.

 

Genomgående så talas det i materialet framförallt om muslimer och islam och det är sällan en 

muslim får komma till tals gällande varken en enskild händelse eller i definitionen av islam i 

stort.  Istället  är det framförallt textförfattarna själva som tar på sig rollen av att definiera 

islam. Detta går bland annat även att se genom den stora mängd artiklar som inte tar upp kön 

som en relevant variabel. Det är inte så att kön i sig spelar så stor roll utan snarare det faktum 

att detta kan ses som ett bevis på att muslimer sällan görs till subjekt. De artiklar som inte 

nämner kön tenderar med andra ord att tala om islam och muslimer utifrån generella termer 

där gruppen i stort betonas före de enskilda individerna och där deras röst går förlorad till 

förmån  för  författarens  egna  tolkning.  För  att  ta  ett  vanligt  förekommande  exempel  i 

materialet så återfinns en rad olika tolkningar om vad Islamiska staten ska definieras som 

samtidigt som ett antal olika motiv till deras agerande lyfts fram som uppenbart bygger på 
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författarens egna tolkning snarare än på något citat från Islamiska staten. Återigen finns det 

dock ett undantag när det kommer till muslimer i Sverige där de i större utsträckning får  

komma till tals även om denna del av materialet är likt vi nämnt underrepresenterad.

 

Som vi diskuterade ovan så är det i huvudsak en bild som ges av både islam och muslimer,  

där  fokus  ligger  på  extremism och  terrorism.  Materialet  fokuserar  mycket  på  islam och 

muslimer i Mellanöstern där Islamiska staten får stå som huvudsaklig representant för det 

islam som presenteras i materialet. Vidare får bilden av muslimer genom detta även en stark 

manlig och icke-svensk prägel  där,  som vi nämnt i resultatet,  det kvinnliga samt svenska 

endast  ges  ett  begränsat  utrymme och  därmed i  mångt  och  mycket  kan  betraktas  utifrån 

parollen undantagen som bekräftar regeln. På så sätt är det en omfattande homogen bild som 

präglar porträtteringen av islam och muslimer i  de undersökta tidningarna.  För att  bilden 

skulle kunna ges en mer heterogen karaktär skulle det krävas dels en större variation vad 

beträffar teman utifrån vilka islam och muslimer beskrivs samt en minskad generalisering där 

muslimer i högre utsträckning får definiera sig själva och den islam de tillhör.

Då resultatet visar att övervägande del av materialet behandlar de teman som vi valt att kalla 

säkerhet/terrorism/militära insatser och religiös extremism så skulle detta kunna ses som att 

muslimer och islam bör betraktas som ett hot mot det västerländska samhället.  Dessutom 

pekar betoning på militära insatser i materialet även på en eftersträvan efter ett visst mått av 

kontroll, att islam och muslimer genom de militära insatserna kan komma att kontrolleras. 

Trots att detta stämmer så bör vi ändå vara försiktiga med huruvida detta beror på en bredare 

uppfattning kring muslimer och islam eller om detta är ett resultat av att övervägande del av 

materialet behandlar Islamiska staten. Det kan ju med andra ord vara så att det är Islamiska 

staten i sig och inte islam i stort som bör fruktas och därmed även kontrolleras. Om så är  

fallet  så  saknas  det  till  stor  en  beskrivning  av  islam och  muslimer  som inte  inbegriper 

Islamiska staten, en motpol som visar att muslimer och islam inte är enhetlig grupp eller 

religion. För som materialet ser ut nu så får Islamiska staten i mångt och mycket representera 

islam och muslimer generellt.

 

Genom  denna  analys  så  framträder  en  bild  av  muslimer  och  islam  som  till  stor  del 

överensstämmer med en orientalistisk beskrivning av världen, där väst ses som det normala 

och där öst eller Orienten betraktas som det avvikande. Detta kan sägas vara ett relativt väntat 

resultat och återspeglar mycket av den tidigare forskningen som är gjord på området. Det som 
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däremot kan sägas vara desto intressantare är den, om än liten, skiftande bild som ges vad 

gäller muslimer i Sverige. Till skillnad från muslimer utomlands så tycks islam och muslimer 

i Sverige betraktas på ett mer mångfacetterat och därmed även i viss mån icke-orientalistiskt 

sätt. På vissa sätt tycks de få ingå i det som definieras som väst medan de på andra sätt tycks  

ingå i en övergripande definition av vad islam och muslimer är. Å ena sidan verkar de utifrån 

vissa premisser få ingå i det normala, medan de å andra sidan utifrån relationen till islam 

globalt även avviker. Frågan är om detta enbart beror på materialets begränsade omfattning 

och att det därmed ger en missvisande bild eller om det faktiskt går att tala om ett steg ifrån 

det orientalistiska perspektivet?

6. Diskussion
 

Den sammantagna bilden av islam och muslimer i de studerade tidningsmedierna visar att de 

mest framträdande teman som omnämns i samband med islam och muslimer är terrorism, 

militära insatser och religiös extremism. I den absoluta majoriteten av artiklarna är det också 

muslimer utomlands som det rapporteras om, som då oftast är förknippat med någon form av 

konflikt. Detta pekar på att en orientalistisk skildring av islam som “de andra” går att tala om 

i nyhetsrapporteringen, det är också något som går i linje med den tidigare forskning som 

gjorts om islam och muslimer i media.

 

Det som möjligtvis är än mer intressant att lyfta fram är det som avviker från den bilden, 

vissa delar av resultatet indikerar att vi tvärtom skulle röra oss bort ifrån den orientalistiska 

skildringen av islam och muslimer mot en mer komplex sådan. Detta gäller när det talas om 

svenska muslimer och svensk islam. Svenska muslimer tenderar att i större utsträckning vara 

subjekt i artiklarna än vad muslimer utomlands tenderar att vara, dels på ett direkt sätt genom 

att de får möjlighet att uttala sig men också genom att de beskrivs på ett sätt som positionerar 

dem som något mer än enbart att de är muslimer, exempelvis genom att kön nämns. Intressant  

är också att muslimer i Sverige förekommer oftare i samband med ett större antal teman än 

vad muslimer utomlands gör, det är intressant för att det kan visa på att svensk islam får vara 

mer mångfacetterad än vad islam utomlands skrivs fram som. Även i läromedel går det att se 

dessa  tendenser,  detta  i  form  av  att  när  islam  ska  konkretiseras  genom  ett  mindre 
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personporträtt sker detta genom att skildra svensk islam eller genom att en svensk muslim får  

lov att definiera sig själv och islam. Den svenska islam framställs alltså på ett mer personligt 

sätt än vad islam i världen görs i läromedel, dock problematiseras det resultatet genom att 

svensk islam samtidigt på olika sätt ges rollen som “de andra” även fast de är svenskar. Men 

trots detta finns det alltså tendenser i både medier och läromedel som tyder på att det inte är 

en enhetligt orientalistisk bild av muslimer och islam som framträder, utan att svensk islam 

kan fungera som en form av brygga mellan det som Said (1978) benämner som öst och väst.

 

I läromedlen blir den komplexa bilden av svensk islam som å ena sidan inkluderad och å 

andra sidan avvikande kanske tydligast.  Svenska muslimer är de muslimer som själva får 

komma till tals och i mindre utsträckning beskrivs som en homogen grupp. Islam utomlands 

tenderar också att framställas som mer teoretisk då fokus ligger på islams historia, dogmer 

etc. än islam i Sverige som mer blir något som består av verkliga personer. Dock ligger det 

paradoxala i att samtidigt beskrivs islam utifrån sina olikheter med kristendomen som innebär 

att dessa betonas. Det är inte heller ovanligt att “muslimer” ställs i kontrast mot “svenskar”, 

även fast de i dessa fall är just svenskar. Frågan som väcks är om dessa tendenser till en 

uppluckrad  orientalism  är  resultatet  av  globaliseringen  och  om  ett  skifte  gällande 

orientalismen  är  att  vänta  i  takt  med  en  intensifierad  globalisering  och  ökade 

migrationsströmningar. Denna studie är för liten för att uttala sig så generellt, utan kan i så 

fall snarare fungera som en bakgrund till vidare forskning inom området.

 

Beträffande  kön  syns  dock  en  skillnad  mellan  kvinnans  framställning  i  medier  och  i 

läromedel. Trots den lilla delen tidningsartiklar där en kvinna lyfts fram kan vi se att när det 

görs tenderar bilden att vara positiv i bemärkelsen att kvinnan beskrivs som självständig och 

driven. I läromedlen är det snarare så att den muslimska kvinnan beskrivs i relation till den 

kristna  kvinnans  självständighet  och  beskrivs  då  som  mindre  självständig.  I  delar  av 

läromedlen  beskrivs  också  kvinnan  som  direkt  underlägsen  mannen.  Detta  glapp  i  hur 

kvinnan framställs kommer vi återkomma till längre fram i diskussionen om hur man kan 

förhålla sig till detta i undervisningssammanhang.

 

Som  nämnt  är  det  främst  en  orientalistisk  bild  som  framträder  i  sammanställningen  av 

tidningsartiklarna,  det  är  inte  omöjligt  att  tänka sig att  detta  i  sin  tur påverkar  samhället 

genom att  förstärka den orientalistiska  uppfattningen av islam och muslimer.  Skolan  och 

läraren existerar inte i ett vakuum utan i symbios med resten av samhället, därmed kommer 
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en sådan samhällsbild i allra högsta grad påverka läraren i religionsundervisningen. Elever 

kommer komma till skolan med en förförståelse för ämnet hämtad hos bland annat föräldrar 

och media och det är vid den förkunskapen som läraren ska ta vid och bygga vidare på. Vi har  

inget svar på hur man hanterar detta på bästa sätt utan kan enbart försiktigt konstatera att våra 

resultat  visar  på  tendenser  till  orientalistiska  strömningar  och  att  religionsundervisning 

kommer ske i samma kontext som dessa existerar.

 

Det vi däremot kan säga är att ett av målen med undervisningen är att eleverna ska utveckla 

ett källkritiskt tänkande och att detta ytterligare påtalar vikten av detta i klassrummet. Med 

orientalistiska  strömningar  i  både  medier  och  läromedel  som  är  de  kanaler  där  ungas 

kunskapsinhämtning främst sker, ställer det extra krav på den källkritiska undervisningen. 

Utan  att  lägga  hela  ansvaret  på  läraren  i  denna  fråga  kan  vi  konstatera  att  en  djupare 

reflektion kring detta säkerligen skulle gynna undervisningen.

 

Då elevers kunskapsinhämtning gällande religion sker genom dels massmedier som inte ger 

utrymme för reflektion för att den religion som presenteras inte är på en lokal nära nivå, och 

dels genom skolan blir det som Sjöborg (2012) påtalar extra viktigt att utrymme för reflektion 

kring religion ges i skolan. Då vårt resultat gällande läromedel visar att den bild av islam som 

elever möter i läromedel till stor del uppvisar orientalistiska tendenser där muslimer talas om 

som “den  andre”  innebär  det  att  samma problem som Sjöborg  (2012)  menar  finns  med 

massmedia också kan finnas i läromedel. Detta då problemet med massmedia är att det inte är 

en lokal religion som eleverna får möta, samma sak sker då i läromedel där islam blir något 

som finns långt borta. De stycken i läromedlet som står för motpolen till detta kan då bli extra  

viktiga  att  som  lärare  att  lyfta  fram  i  undervisningen,  här  syftar  vi  till  de  stycken  där 

muslimer själva får komma till tals och definiera sin religion. Vidare kan detta bidra med en 

förståelse hos oss som blivande religionslärare att det kan finnas ett behov hos eleverna att få 

reflektera kring religion, då kunskapsinhämtningen ser ut som den gör, och hjälpa dem till det 

genom  upplägget  i  undervisningen.  Vidare  kan  man  som  lärare  också  komplettera  det 

läromedel man har att tillgå med tidningsartiklar inom de områden där läromedlet uppvisar 

mer  orientalistiska  tendenser  än  vad medier  gör,  här  tänker  vi  främst  på  den muslimska 

kvinnan som i vårt material framställs som mer självständig och får definiera sig själv i större 

utsträckning i medier än i läromedlet enligt våra resultat. Vi är medvetna om att vårt material 

är för litet för att uttala sig generellt om muslimska kvinnor generellt i media och i läromedel 

men det  exemplet  kan  belysa  att  tidningsmedia ibland kan fungera  som komplement  till 
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läromedlet då flera perspektiv behövs i undervisningen.

6.1. Metodologisk och teoretisk reflektion 

Avslutningsvis så vill vi även diskutera de fördelar och nackdelar som har identifierats utifrån 

den forskningsdesign, den teori samt det omfattande material som valts för denna studie. Om 

vi börjar med det teoretiska ramverk som legat till grund för analysen av resultatet så är det  

klart att en teori såsom orientalism kan medföra en viss risk vid tolkningen, att det endast blir  

återupprepning av redan identifierade tendenser. Valet att inkludera analysfrågor där vi utöver 

att söka orientalistiska tendenser även valde att försöka åskådliggöra sådant som inte skulle 

tolkas som detta var ett sett att försöka undvika detta. Vi menar att trots den uppenbara risken 

att endast återupprepa en given sanning så var valet av teori trots allt rimlig, och utan detta 

teoretiska ramverk så hade vi inte kunnat åskådliggöra den motpol som vi med dess hjälp 

kunde identifiera. 

När  det  kommer  till  den  valda  metoden så  har  vi  redan i  metodavsnittet  diskuterat  dess 

fördelar och nackdelar i förhållande till valet av material. En fördel som vi såhär i efterhand 

kan  lyfta  fram är  att  det  valda  tillvägagångssättet  gav  oss  en  tydlig  struktur  vad  själva 

analysen av materialet samt bidrog till en relativt stor transparens när det kommer till det 

faktiska tolkandet av både tidningsartiklarna och läromedelsforskningen. Ytterligare en fördel 

vid tolkningen av materialet  har varit att vi utifrån det faktum att vi  varit två har kunnat 

diskutera eventuella svårigheter och därigenom förhoppningsvis åstadkommit en mer  valid 

tolkning. Nackdelen är dock som vi nämnt att det endast blir en överskådlig bild som kan ges, 

då  det  omfattande  materialet  i  förhållande  till  metoden  begränsar  förmågan  att  göra  en 

djupare tolkning av texterna. Samtidigt gav de oss möjligheten att just ge en mer generell bild 

av ämnet. 

Gällande materialet som sådant så medförde valet att studera forskningen om läromedel och 

inte  själva  originalkällorna  i  sig  både  fördelar  och  nackdelar.  Det  positiva  med  detta 

angreppssätt var att vi genom detta kunde inkludera en större mängd läromedel medan det 

negativa var att vi utifrån detta blev begränsade till studiernas tolkning av dem. Vid en mer 

omfattande studie tror vi att det därmed vore fördelaktigt att studera originalkällorna istället 

för forskningen om dessa, då detta bland annat skulle skapa en större transparens vad gäller 

tolkningen. När det kommer till  tidningsmaterialet så kan det ses som negativt att urvalet 
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skedde under en period då Islamiska staten upptog en stor del av nyhetsrapporteringen. Dock 

menar vi att det är svårt att komma ifrån en sådan typ av koncentration då det i princip alltid  

är någon händelse eller något ämne som dominerar innehållet i tidningar. 

Slutligen vill vi också poängtera att vi med denna uppsats inte ämnar värdera vårt material 

som bra eller dåligt, alltså vår strävan är inte att våra resultat ska tolkas som att det studerade 

läromedlet och tidningsartiklarna är islamofobiska i och med att de uppvisar orientalistiska 

tendenser.  Vi  är medvetna om att  man i  läroböcker måste göra ett  urval  och till  viss del 

förenkla  verkligheten  genom  generaliseringar  samt  att  tidningsartiklar  baseras  på 

nyhetsvärde. Vårt syfte är inte att värdera om dessa texter har skrivits på ett giltigt sätt eller  

inte utan det vi kan göra är att diskutera vad detta eventuellt skulle kunna innebära utifrån 

denna studie.

7. Konklusion
Sammanfattningsvis visar våra resultat att både läromedel och tidningsartiklarna till stor del 

uppvisar orientalistiska drag, men att det finns en motpol till detta som är intressant att lyfta 

fram. Denna motpol består främst  i  hur svensk islam och svenska muslimer skildras och 

vilket utrymme de får att definiera sig själva. Resultaten från denna studie kan bidra till en 

medvetenhet kring vikten av att ge eleverna utrymme att reflektera och tänka källkritiskt.  

Vidare  kan  vår  studie  bidra  till  en  diskussion  kring  vilken  funktion  läromedel  bör  ha  i 

undervisningen och hur medier kan bidra till att komplettera denna. Framtida forskning skulle  

kunna fördjupa sig i andra kännetecken och egenskaper än kön och geografisk lokalisering 

för att se vad detta får för utfall i både medier och läromedel, ett annat uppslag till vidare 

forskning baserat på våra resultat är att ytterligare fördjupa sig i vad som hjälper eleverna till  

reflektion i religionsundervisningen och hur man når dit som lärare. Slutligen väcker våra 

resultat också tankar om vad detta har för faktiska konsekvenser på samhällsklimatet när både  

medier och läromedel visar upp dessa orientalistiska tendenser och därmed bidar till samma 

bild av muslimen som “den andre” som skulle kunna vara en annan ingång i vidare forskning. 
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Tidning Aftonbladet

Dagens Nyheter

Expressen

Göteborgs-Posten

Metro Malmö

Svenska Dagbladet

Sydsvenskan

Norrländska Socialdemokraten

Östersundsposten

Värmlands Folkblad

Uppsala Nya Tidning

Typ av text Nyhetsförmedlande, tolkande/åsiktsdrivande

Längd Notis, ordinär, lång

Kön på 

muslim

Kvinna, man, båda, ej specificerat
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integration/anpassning till kultur, migration, genus och sexualitet, moskéer, muslimer i 

svensk politik, hedersproblematik, muslimers religionsfrihet, skola och utbildning, 

kultur/konst/musik, islam generellt/övrigt

Fulltext
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