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Abstract 

The way in which media discusses religion has changed over time. Due to the 
separation of state and church in 2000, the Swedish state to a lesser extent 
legitimizes its political ruling with references to religious concepts. As a result, a 
higher tolerance towards religious minorities can be said to have taken place. This 
is an ambiguous change however, where critique raised towards religious 
practices and expressions of minorities also occurs to a higher extent. The public 
debate is in large part conducted through the media, but is also seen to be 
produced and reproduced through the media’s discourse. The aim of this study is 
to examine the way in which Islam, and Muslims by extension, are portrayed in 
editorials of two of Sweden’s largest broadsheet papers, Svenska Dagbladet and 
Dagens Nyheter. The study takes a deductive approach, and uses a qualitative text 
analysis with inspiration from discourse theory to examine the editorials with the 
help of three theories. The first one is social representations theory as applied by 
Birgitta Höijer to media studies, the second is Charles Taylor’s Multiculturalism 
and the Politics of Recognition, and the last is Edward Said’s Orientalism.  
 
The analysis shows that there are indicators of orientalist manifestations in the 
discourse regarding Islam, and Muslims by extension. This is mainly 
demonstrated through emotional anchoring as well as anchoring through 
antinomies. The orientalist manifestations apply to Said’s first and fourth dogma, 
where Islam and its different expressions are perceived as being at odds with the 
alleged democratic society. The analysis suggests that, in their role as producers 
of social representations and collective cognitions, the editorials included in this 
study withhold recognition from Islam as a collective identity and culture.  
 
Nyckelord: islam, ledare, diskurs, sociala representationer, orientalism, 
erkännandets politik 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 
Islam är ett ständigt återkommande ämne inom både media och den offentliga 
debatten. Islam omtalas som religion, som kultur, och ibland även som etnicitet. I 
studien Islamofobi – en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga 
muslimers utsatthet belyser Otterbeck och Bevelander (2006) att toleransen 
gentemot religiösa minoriteter kan uppfattas ha ökat, en bidragande faktor till 
detta är att den svenska staten i minskande grad legitimerar dess politiska beslut i 
religiösa föreställningar eller genom religiösa referenser (2006, 8). Vidare menar 
de att denna minskade legitimering genom religiösa referenser även inneburit att 
hårdför kritik gentemot religiösa föreställningar och praktiker tillåts ta utrymme i 
större utsträckning än tidigare (ibid). Den offentliga arenan förefaller därmed ha 
blivit mer tillåtande gällande vad som ges utrymme, och även vad som anses 
tillåtet att diskutera. Som Otterbeck och Bevelander belyser så framstår detta 
framstår i dubbel bemärkelse, religiösa minoriteter uppmärksammas och tolereras 
i högre utsträckning än tidigare, men hårdare kritik riktas mot dem. Hur skall då 
medias rapportering och skildringar av islam tolkas i ljuset av denna utveckling?  
 
Denna studies syfte grundar sig i mina tidigare reflektioner gällande vad som 
rapporteras, och på vilket sätt det rapporteras. Jag följer medierapportering 
dagligen, både i form av dagspress och television. Jag uppfattade det som att 
medieklimatet förändrades då Sverigedemokraterna kom i riksdagen 2010. Ofta 
verkade medierapporteringen, främst dagspress, vilja ta avstånd från 
Sverigedemokraterna och deras ideologi. Trots detta föreföll två aspekter tydliga 
för mig. För det första verkade det förekomma en förändring gällande vad som 
diskuterades. Trots att rapporteringen ofta ämnade ta avstånd från 
Sverigedemokraterna, blev resultatet att deras ideologi satte agendan för vad som 
faktiskt diskuterades. En normalisering kunde tolkas allteftersom tiden gick, där 
rapporteringen i allt större grad uppvisade uttryck för de frågor som 
Sverigedemokraternas politik är centrerad kring. Den andra aspekten som jag 
noterade var att detta skifte i vad som diskuterades, allteftersom tiden gick i linje 
med vad Otterbeck och Bevelander belyser ovan. Faktumet att religiösa 
minoriteter, främst muslimer, diskuterades och även kritiserades i högre grad än 
personer tillhörande övriga religioner. Detta föreföll ofta kopplat till en diskussion 
om invandring, asyl och liknande fenomen som ofta kopplas till en diskussion om 
Sverigedemokraterna. Detta tema är inte nödvändigtvis någonting som är särskilt 
för just den svenska kontexten, utan högervindar kan tydas svepa fram genom 
hela Europa. Men om medierapporteringen kan tolkas som påverkad av vissa 
rådande ideologiska strömningar, och särskilda politiska partiers agenda, trots 
medias föreställning om ett aktivt avståndstagande från dessa, tycks det framstå 
som väsentligt att granska vilken framställning av islam och muslimer som 
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faktiskt förekommer inom media för att komma till rätta med vilka sociala 
representationer som förmedlas till befolkningen. Denna studie fokuserar främst 
på medias rapportering kring islam och muslimer i ledare. Ledarsidan 
förekommer ofta på andra sidan i tidningen, och är på så sätt det första läsaren 
kommer i kontakt med när de öppnar tidningen. Ledarsidorna är där 
ledarredaktionen driver tidningens ideologiska linje, främst genom kommentarer 
om samhällsfenomen och aktuella händelser. De ledare som förekommer på 
ledarsidorna är därmed inte enbart det första som läsaren kommer i kontakt med, 
men är även ett aktivt förmedlande av den offentliga debatten från tidningens sida. 
Ledarredaktionen gör ett aktivt val i vad som har nyhetsvärde, och vilka frågor 
som skall drivas. Utifrån även detta perspektiv förefaller det väsentligt att granska 
vilka diskurser som figurerar på ledarsidorna om islam och muslimer. 
 

1.1. Syfte och mål 
Syftet med denna uppsats är att få klarhet gällande de diskurser som figurerar i 
ledare i två svenska dagstidningar gällande hur islam omtalas och framställs. 
Ytterligare ett syfte är att granska vad dessa diskurser i förlängningen säger om 
hur bilden av muslimer produceras, samt hur muslimer representeras genom 
diskursen. För att möjliggöra att dessa syften täcks in på ett så bra sätt som möjligt 
kommer studien att fokusera kring två frågeställningar. 

1.2. Frågeställning 
1. Hur framställs islam i ledare i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under 
perioden 2014-10-01 och 2015-03-01? 
2. Vad innebär denna framställning för bilden av muslimer samt hur kan denna 
framställning tolkas utifrån en social representationsteori? 

1.3. Avgränsning 
Att studera hur islam framställs inom media kan tyckas vara ett enormt brett, och 
mångfacetterat område, vilket möjliggör en mängd olika syften för forskning. 
Denna studie kommer enbart att fokusera på ledare ur två dagstidningar, Dagens 
Nyheter och Svenska Dagbladet, publicerade under en specifik tidsperiod. Studien 
har inte möjlighet, eller ämnar producera generaliseringar gällande islams och 
muslimers framställning i dagspress överlag. Det är tveksamt om sådan forskning 
är möjlig, eller eftersträvansvärd ur vetenskapligt syfte. Utifrån 
socialkonstruktivismen finns det inga absoluta sanningar, enbart konstruerade 
uttryck för den givna kontexten. Det förefaller föga troligt att försök till 
allomspännande sanningar har något större värde, särskilt gällande denna studie 
då urvalet är mycket begränsat. Därmed kommer denna studie framhålla att det 
enda som går att uttala sig om är den givna kontexten som ämnas studera. 
Krönikor, kolumner och debattartiklar är väsentliga uttryck av den offentliga 
debatten. Dessa är betydelsefulla och intressanta när diskurser och 
opinionsbildning ämnas studeras, men kommer inte att inkluderas i denna studie.  
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Studien ämnar enbart studera det valda empiriska materialet, utgivna under mellan 
första oktober 2014 och första mars 2015. Denna specifika tidsperiod valdes då 
många väsentliga händelser ägde rum, både i Sverige och i övriga Europa. 
Sverigedemokraterna gjorde sitt bästa val hittills, med en ökning av 7 % från valet 
2010 (http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike). Valresultatet blev så 
jämt att största blocket inte fick egen majoritet i riksdagen, och därmed erhöll 
Sverigedemokraterna en vågmästarroll. Till följd av detta kan det tolkas att ämnen 
såsom främlingsfientlighet, invandring samt integration fick en större roll i den 
mediala debatten. Den 7 januari 2015 attackerades den franska satirtidningen 
Charlie Hebdo, då två bröder tog sig in och dödade 12 personer och skadade flera. 
Attentatet sägs vara föranlett av brödernas religiösa tillhörighet vilket leder till ett 
massivt uppbåd av rapportering kring islams eventuella kompatibilitet med 
yttrandefrihet. Det är min misstanke att dessa händelser påverkar vad som 
rapporteras, samt hur det rapporteras. 

1.4. Forskningsgenomgång 
I boken Islam and the West in the Mass Media – Fragmented Images in a 
Globalizing World belyser Kai Hafez (2000) hur bilden av mellanöstern och islam 
i västerländsk media är ytterst fragmenterad, och ett väldigt mångfacetterat 
fenomen. Genom en omfattande empirisk studie argumenterar Hafez och 
medförfattare för att massmedia till stor del förlitar sig på, samt använder sig av, 
historiskt grundade fördomar. Vidare visar författaren att en felinformation, samt 
selektivitet råder i större utsträckning gällande nyhetsrapportering gällande islam 
och Mellanöstern, än vid inhemska nyheter. Hafez betonar att medias tendens till 
partikulär nyhetsrapportering, i motsats till generell, får både sociala och politiska 
implikationer (Hafez, 2000, 14). Nationsstaten kan komma att främjas genom 
medias produktion, reproduktion och distribution av nationella referenser och 
tolkningsramar som ställs i relation till utrikesrapportering. Vidare kan media 
bidra till att spä på internationella kulturella konflikter, ofta grundade i föreställda 
historiska essentialistiska synsätt. Inte sällan leder detta till en tydlig binär modell, 
där den specifika kulturen som rapporteras kring ställs i kontrast mot den egna 
kulturen. Dessa konstruktioner kan bidra till ideologiska meningsskiljaktigheter 
inom internationella relationer. Även inhemska etniska konflikter kan komma att 
förstärkas av medias fragmenterade och partikulära rapporteringar. Medias 
avbildning av det främmande och det utländska, eller medias reproduktion av 
befintliga fragmenterade avbildningar, kan därmed komma att forma samt influera 
den inhemska debatten gällande etniska minoriteter, och få stora sociala 
åverkningar (Hafez, 2000, 16).  
 
Vidare belyser Hafez att studier har visat att medias inflytande på opinionen är 
som störst gällande utrikesrapportering (2000, 14). Medias val av vad som har 
nyhetsvärde understödjer därmed att sätta kontexten, och påverkar således även 
den inhemska opinionsbildningen och den allmänna debatten. Enligt Hafez 
uppstår problematik då medias rapportering är ytterst fragmenterad och selektiv 
gällande utrikesrapportering. Detta blir än mer tydligt beträffande länder där den 
rådande politiken, och främst kulturen, står i diametral relation till den 
rapporterande journalistens (Hafez, 2000, 35).  
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I Hafez slutsatser framgår att medias utrikesrapportering är ytterst sett influerad 
av samspelet mellan det nationella, det globala, och opinionen. Media kan 
påverkas av opinionen och den politiska kontexten, men kan likväl vara den 
aktiva delen i skapandet av opinionen och den allmänna debatten. Media kan rent 
av vara tongivande i det politiska utformandet och beslutsfattandet. Genom att 
framhålla vissa tolkningar på bekostnad av andra, kan massmedia komma att bli 
förmedlare av internationella och inhemska etniska konflikter, vilket kan ha stora 
sociala och politiska åverkningar.  
 
Edward W. Said (1997) gör liknande fynd i sin bok Covering Islam – how the 
media and the experts determine how we see the rest of the world, där han med 
sitt empiriska material ämnar åskådliggöra hur amerikansk media framställer 
islam. Saids studie tar avstamp i hans tidigare böcker, varav forskningen som 
sprungit ur Orientalism är den mest framträdande.  
 
Genom ett rikt empiriskt material visar Said hur amerikansk media och så kallade 
experter på islam och Mellanöstern, som anses vara objektiva och neutrala, i 
konkreta fall har en annan agenda varken denna är explicit eller inte. Han belyser 
att västvärldens användande av islam för egna ändamål är en långt gången 
historisk process, och ett mångfacetterat problem som vuxit fram ur den 
orientalistiska traditionen. Detta understöds med att all diskurs är färgad av den 
kontext där den är framsprungen, samt tillhörande historia och traditioner. Den 
diskurs som förs om islam är i allra högsta grad färgad av den ekonomiska, 
politiska och intellektuella kontexten där den framträder poängterar Said (Said, 
1997, lvii). De föreställda vetenskapliga och objektiva uttalanden av diverse 
experter och media, har som konsekvens att en gravt förenklad och förvrängd bild 
av islam är vad som framställs. Det lyfts fram i studien att islam ofta reduceras till 
orientalistiska stereotypiseringar och generaliseringar, och att varje negativ aspekt 
relaterad till religionen cementeras för att förstärka kopplingen mellan islam och 
fundamentalism. Said drar slutsatsen att dessa framställningar av islam inom 
amerikansk media leder till föreställningen om fundamentalism som den enda 
sanna essensen av islam (Said, 1997, xvi). Båda dessa studier är av största intresse 
för mitt syfte, då de behandlar ämnet islam inom media. Hafez fokuserar sin 
empiriska forskning på den europeiska kontexten, samt kopplar samman sina 
teorier med aktuell mediaforskning. Saids empiriska material är hämtat från den 
amerikanska kontexten, och anknyts framförallt till författarens tidigare forskning 
och teorier gällande orientalism. Said har därtill ett större fokus på vilka 
implikationer framställningen av islam inom media har för individen, vilket är av 
intresse för mitt syfte. Eftersom de behandlar samma ämne, men ur olika 
kontexter samt med olika angreppssätt blir de relevanta för min studie, och 
kompletterar varandra väl. 
 
Nizamettin Eti och Zaid Nackshbandi (2007) har i sin kvantitativa studie Bilden 
av islam och muslimer i svensk press undersökt hur svensk dags- och kvällspress 
framställt islam och muslimer under perioden 2004-2007. Författarna använder 
sig av kvantitativ textanalys samt kvalitativ kritisk diskursanalys för att analysera 
huruvida det empiriska materialet uppvisar slutna eller öppna attityder gentemot 
islam och muslimer, utefter tankesmedjan Runnymede Trusts modell. Denna 
teorimodell poängterar att öppna attityder bland annat inbegriper uttryck för att 
islam ses som mångfacetterat och progressivt med möjlighet till utveckling, som 
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annorlunda från västvärlden men inte underlägsen densamma, och att islamisk 
kritik gentemot västvärlden och andra kulturer diskuteras och tas i beaktning. 
Slutna attityder är i stor grad relaterat till tankesmedjans formulering av begreppet 
islamofobi. Slutna attityder inbegriper uttryck för att islam som en monolitisk 
enhet, islam ses som väsensskilt och underlägsen i relation till västvärlden där stor 
betoning läggs på dess barbariska och ociviliserade karakteristika. Slutna attityder 
inkluderar även uttryck för att islam ses som aggressiv och hotfull, som stödjande 
av terrorism och därmed den uppfattade rådande konflikten mellan kulturer. Deras 
resultat uppvisar att en stor andel av det granskade materialet förmedlar en negativ 
syn på muslimer och islam, och utefter deras teorimodell tolkar samt uppvisar de 
att majoriteten har vad som betecknas sluten attityd. Författarna tolkar de spridda 
attityderna gentemot islam och muslimer i olika tidningar som ett möjligt 
uppvisande av skilda ideologier, samt att det kan röra sig om att tidningarna 
försöker förhandla fram en enhetlig ideologi gällande dessa ämnen där tidningarna 
själva är de som sätter agendan för hur islam, och muslimer, skall förstås. Vidare 
belyser de att i enskilda fall så kan det röra sig om en okunskap, men författarna 
önskar inte lägga för stor betoning på denna argumentation. Detta förstås som 
beroende av att studien inte har möjlighet att dra för stora generaliseringar kring 
det utvalda materialet, och att argumentationen om tidningarnas ideologiska kamp 
gällande att sätta agendan tycks överordnad. Eti och Nackshbandis studie är 
väsentlig då den kartlägger hur dagspress rapporterar kring islam och muslimer, 
med huvudfokus på rapporteringens attityder och inställningar till dessa. Sverige 
har en växande andel av befolkningen som ser sig själva som tillhörande 
religionen islam. Det tycks därmed vara av stor vikt att undersöka hur tidningar 
rapporterar kring islam, likväl som hur vissa delar av befolkningen kan tolkas 
representeras i media genom denna rapportering. Studien blir på så sätt väsentlig 
för min egen studies syfte, då den åsyftar till att åskådliggöra attityder och 
inställningar till islam och muslimer som förekommer i svensk press. Eti och 
Nackshbandis studie fokuserar i större grad på de skilda attityderna i det utvalda 
materialet, och på tidningarnas ideologiska linje. Min studie åsyftar inte till att 
undersöka vad ledarsidorna generellt förmedlar för bild av islam och muslimer i 
linje med deras ideologiska tillhörighet, inte heller kommer någon jämförelse att 
ske mellan de två dagstidningar som valts ut för den kommande studien. Likväl 
framstår författarnas studie som väsentlig då den ämnar, och lyckas väl, 
åskådliggöra övergripande och liknande fenomen som min studie.  
 
Linn Gebara (2014) ämnar i sin studie Muslimer och islam i svensk press – en 
studie om i vilka sammanhang muslimer och islam framställs i Aftonbladet och 
Dagens Nyheter under åren 2011-2013 undersöka i vilka sammanhang islam och 
muslimer framställs inom två tidningar, samt huruvida artiklarna uppvisar slutna 
eller stängda attityder. Studien använder sig också av Runnymede Trusts teori 
gällande öppna och slutna attityder, och även av Hintons stereotypiseringsteori för 
att analysera de resultat som uppvisats genom en kvalitativ innehållsanalys. 
Stereotypiseringsteorin innebär att individen tillskrivs egenskaper utifrån 
kategorier såsom kön, etnicitet och religion. Generaliseringar gällande dessa 
egenskaper blir rådande, där eventuella avvikelser bortses från. 
Stereotypiseringens konsekvens kan vara att människor blir utsatta för fördomar, 
och att de blir orättvist behandlade utefter dessa fördomar. Gebaras resultat 
uppvisar att de granskade nyhetsartiklarna främst framställer islam och muslimer i 
relation till kategorierna: våld/terrorism, extremist/fundamentalist samt Islamisk 
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gudsstat/Islamism. Vidare belyser författaren att inga slutna attityder gentemot 
muslimer kunde uttydas i det empiriska materialet, och att media har en mindre 
framträdande roll som förmedlare av stereotypa framställningar av muslimer i de 
berörda nyhetsartiklarna utefter stereotypiseringsteorin. Gebaras studie är 
väsentlig då den syftar till att undersöka hur media, specifikt gällande 
nyhetsartiklar, förmedlar bilden av islam och muslimer. Studiens övergripande 
syfte stämmer såväl överens med min studie. Gebara syftar till att undersöka detta 
genom att fokusera på att granska i vilka sammanhang islam och muslimer 
rapporteras kring, främst för att möjliggöra en skissering av hur detta påverkar 
den förelagda nyhetsrapporteringen. Detta är väldigt viktigt och en intressant 
aspekt av ett väldigt brett fält och ämne, men inte vad min studie syftar till att 
åstadkomma. Därmed kan det tolkas som att Gebaras och min studies syfte till att 
belysa liknande fenomen gällande hur islam och muslimer representeras i media, 
men med skilda tillvägagångssätt, kompletterar varandra väl. 

1.5. Material 
Det är min ambition att genom denna studie undersöka hur islam framställs i 
ledare i Dagens Nyheter samt Svenska Dagbladet utgivna mellan första oktober 
2014 och första mars 2015. Det empiriska materialet till analysen av denna studie 
består av åtta ledare, varav fyra är hämtade från Svenska Dagbladet, och fyra är 
hämtade från Dagens Nyheter. Både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter är 
ledande dagstidningar i form av antal exemplar per dag, och kan därmed sägas 
representera en markant del av den tryckta information och nyhetsrapportering 
som svenska medborgare tar del av. Dagstidningar ställer högre krav gällande 
spridning, saklig information och aktualitet till skillnad från kvällstidningar där 
sensationsjournalistik ofta råder, och därför hämtades ledare enbart från 
dagstidningar för denna studies syfte. Studien kommer enbart fokusera på 
empiriskt material i form av ledare. Detta kan hänvisas till två principiella orsaker. 
Som framgår av forskningsgenomgången finns redan en relativt stor mängd 
forskning gällande hur islam och media framställs inom svensk press, med 
huvudsakligt fokus på debattartiklar. Vidare är ledare inte enbart en kommentar på 
aktuella händelser, utan främst är de ett yttrande och uttryck för tidningens 
ideologiska ståndpunkt. Det material som publiceras skall förstås som ett uttryck 
för tidningens politiska och ideologiska ståndpunkt, även om de flesta tidningar 
numera är oberoende. Detta innebär att de inte direkt är kopplade till ett politiskt 
parti, även en om viss politisk linje fortfarande kan komma att vara tongivande. 
Ledarsidorna förekommer oftast på sida två i tidningar, och är på så sätt det första 
en läsare tar del av i tidningen. Ledarredaktionen gör ett aktivt val i vad som har 
nyhetsvärde och vilka frågor som skall drivas, i samklang med tidningens 
politiska linje. Ledare tillskillnad från debattartiklar eller kolumner ger inte 
uttryck för individuella eller enskilda åsikter gällande diverse sociala fenomen 
eller aktuella händelser. Likväl kan de tolkas som väsentliga uttryck för den 
offentliga debatten, detta förefaller än mer väsentligt då ledarredaktionen gör ett 
aktivt val gällande vad som publiceras. 
 
Då jag redan visste vilka tidningar jag var intresserad av att undersöka, användes 
ingen fristående sökmotor. Ledarna är alla funna via respektive tidnings egen 
sökmotor. Vid en första sökning användes sökordet religion då förhoppningen var 
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att enbart ledare som diskuterade mitt ämne utifrån dess religiösa perspektiv 
skulle framträda. Detta visade sig inte vara fallet då materialet blev alltför rikt 
samt spritt åt olika håll. Istället sökte jag på islam som visade sig vara ett mer 
fruktbart sökord. Genom Svenska Dagbladets sökmotor genererade detta 13 
ledare, och genom Dagens Nyheters sökmotor genererade detta 28 ledare som på 
något sätt nämner islam under den berörda tidsperioden. Svenska Dagbladets 
sökmotor producerade egentligen en större mängd material innehållande sökordet, 
men då detta material figurerat i deras sektion kallad Brännpunkt och inte på den 
konkreta ledarsidan valdes detta initialt bort. Vidare använde jag mig av sökordet 
muslim, för att täcka in hela aspekterna av mitt syfte samt för att minska mängden 
av material. Detta sökord genererade 15 ledare i Svenska Dagbladet och 6 i 
Dagens Nyheter. Då mängden material fortfarande var för stort för denna studie, 
valdes ledare som innehöll båda sökorden islam och muslim. Vidare valdes 
material utefter ämne som diskuteras i ledaren. För att öka studiens tillförlitlighet 
valdes ledare utefter mångfald av det ämne som debatterades, i relation till vad 
som diskuteras om islam och muslimer. Detta visade sig vara svårt då det 
empiriska materialet naturligtvis avspeglade de händelser som skett under denna 
tidsperiod. Av de åtta ledare som valts är tre att tolka som kommentarer gällande 
de våldsattentat som förekom under den berörda tidsperioden. Resterande ledare 
uppvisar en mångfald av ämnen, där exempelvis svenska skolavslutningar samt 
konflikter i enskilda samfund diskuteras. Detta gjordes även med beaktning för att 
minska risken av feltolkningar utifrån min förförståelse kring ämnet som 
diskuteras, då vissa ämnen figurerat flitigt i dagspress de senaste åren. Tabellen 
demonstrerar vilka ledare som utgör det empiriska materialet. Fullständiga kopior 
av varje ledare återfinns i Bilaga 1, se innehållsförteckning. 
 
Tabell 1. Det empiriska materialet 
Ledare: Tidning: Skribent: Datum: 

Hakkorset och Halvmånen Svenska Dagbladet Per Gudmundson 2015-01-01 

Ventilera konflikterna i kyrkor 
och moskéer 

Dagens Nyheter Susanna Birgersson 2014-11-29 

Den ynkliga ondskan Dagens Nyheter Dagens Nyheter 2015-01-07 

Inga svenska hädelselagar Dagens Nyheter Erik Helmersson 2015-02-24 

Mer som helvete än paradis Dagens Nyheter Susanna Birgersson 2014-10-15 

De som sår splittring Svenska Dagbladet Johanne Hildebrandt 2015-01-10 

När samtal tystas av våld, hot 
och skräck 

Svenska Dagbladet Sanna Rayman 2015-02-15 

Psalm om muslimsk 
fundamentalism 

Svenska Dagbladet Maria Ludvigsson 2015-02-07 
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Kapitel 2 Teori 

Nedan följer en presentation av de olika modeller av teorier som kommer att 
appliceras vid analysen av det empiriska materialet samt hur dessa teorier 
operationaliserats i min studie. 

2.1. Social representationsteori och media 
Genom att studera hur media och offentligheten objektifierar och förankrar nya 
politiska, sociala och ideologiska fenomen, kan stor kunskap utvinnas gällande 
samhällets kollektiva meningsskapande (Höijer, 2011, 15). Birgitta Höijer 
använder sig av social representationsteorin formulerad av Serge Moscovici, för 
att belysa hur denna kan appliceras på mediastudier. Sociala representationer har 
med processer av det kollektiva meningsskapandet att göra, vilket leder till 
gemensamma kognitioner. Dessa kognitioner skall inte förstås som att de enbart 
har med individers tankeprocesser att göra, utan är i allra högsta grad någonting 
som skapas genom kommunikation. Höijer framhåller att sociala representationer 
framförallt berör de fenomen som avviker från traditionella synsätt, ideologier, 
och tankemönster. Dessa sociala representationer konkretiserar hur traditionella 
idéer transformeras, samt reproduceras genom offentlig debatt (Höijer, 2011, 6). 
Därav är studier inom media ytterst lämpliga att sammanföra med sociala 
representationsteorin, då den åskådliggör hur dessa kollektiva kognitioner 
transformeras och produceras genom kommunikation och diverse tillhörande 
processer och mekanismer (ibid). Det är även ett lämpligt redskap då en stor del 
av den offentliga debatten förs genom just media.  
 
Höijer poängterar att alla sociala representationer ämnar göra det okända känt, och 
delar in de kommunikativa mekanismerna, genom vilka sociala representationer 
genereras, i två kategorier (ibid). Dessa är förankring och objektifiering. Med 
förankring menas att de sociala representationerna görs kända eller bekanta 
genom att de införlivas med redan existerande sociala representationer, vilket 
tillåter de kollektiva kognitionerna att tolka och förstå dem. Genom kontinuerlig 
kommunikation inkorporeras, och förankras, de nya sociala representationerna i 
redan existerande, samtidigt som de gamla sociala representationerna omformas 
av de nya. Höijer betonar att detta kan ses som en form av kulturell assimilation, 
där de nya fenomenen sätts in i en redan existerande kontext genom 
kommunikativa mekanismer. Förankringen kan ske på skilda sätt, men 
gemensamt är att de sociala representationerna alla knyts an till redan befintliga. 
Emotionell förankring innebär att de nya fenomenen kopplas till bekanta känslor 
så att det främmande blir känt för oss, och på detta sätt underlättar vår 
kategorisering och bedömande av fenomenen och sociala situationer (Höijer, 
2011, 8). Förankring genom motsägelse betyder att fenomenen görs förståeliga 
genom att sättas i opposition. Genom att de sociala representationerna sätts in i 
binära modeller, såsom gott och ont, införlivas de i den befintliga kontexten. 
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Höijer poängterar vidare att denna kategori oftast är närvarande i sociala 
konflikter, och de sociala representationerna inte enbart förankras på detta sätt 
men även skapas av förankring genom motsägelse (Höijer, 2011, 10).  
 
Objektifiering, den andra av kategorierna av kommunikativa mekanismer, gör det 
okända känt genom att transformera det till någonting konkret, någonting 
begripbart som därmed kan kontrolleras. Höijer påpekar att objektifiering kan 
förstås som abstrakta idéer, som inte minst genom media, införlivas och 
konkretiseras som faktiska fysiska fenomen (Höijer, 2011, 12). Det nya abstrakta, 
komplexa fenomenet materialiseras genom att införas i bekanta tolkningsramar 
med tillhörande referenser, och transformeras på så sätt till det kollektiva 
tänkandet samt förnuftet. En vanlig form av detta inom media är objektifiering 
genom personifikation, vilket innebär att fenomenet kopplas samman med 
specifika personer för att göra idéen eller fenomenet mer lättillgängligt. 
 

2.2 Orientalism 
Edward Said beskriver i sin bok Orientalism hur västerländsk diskurs, genom 
makt och kunskap, har skapat föreställningen om Orienten. Genom dessa 
föreställningar om Orienten, produceras och reproduceras även definitionen av 
Västerlandet, det som Said kallar för Occidenten (Said, 2004, 64). Genom 
produktionen av det föreställda Orienten, skapas och manifesteras den europeiska 
kulturella hegemonin, det vill säga den europeiska identiteten som överlägsen i 
förhållande till det främmande Orienten. Said belyser att förhållandet mellan 
Orienten och Occidenten är ”ett maktförhållande, ett förhållande av dominans och 
av varierande grader av en komplicerad hegemoni” (Said, 2004, 69). Vidare 
framhåller Said att det främst är genom Västerlandet som Orienten blir förståelig 
för oss, och att orientalismen därmed ställer sig bortom samt avskild från Orienten 
(Said, 2004, 90). Konsekvensen av detta är att orientalismen enbart är en reaktion 
på den kontext som alstrat denna företeelse, snarare än en reaktion av den 
förmodade kontext som Orienten ämnar skildra. 
 
Orientalismen består enligt Said av fyra grundläggande dogmer. Den första 
innebär den absoluta binära uppdelningen mellan Orienten och Occidenten, där 
Orienten ses representera det avvikande och underutvecklade medan Occidenten 
representerar det civiliserade och rationella. Den andra dogmen innebär att det 
görs ett systematiskt särskiljande mellan abstraktioner gällande Orienten. Det 
innebär att reella skildringar från det verkliga Orienten åsidosätts för gamla 
orientalistiska skildringar. Den tredje dogmen belyser att föreställningen samt 
skildringen av Orienten är evig och oföränderlig. Detta essentialistiska synsätt 
innebär att Orienten saknar förmåga att definiera sig själv. Därmed ses skildringar 
och teorier om Orienten, skapade i Occidenten som vetenskapliga i högre 
utsträckning. Den fjärde dogmen poängterar att Orienten enbart ses som 
någonting som antingen måste kontrolleras, eller någonting som måste fruktas 
(Said, 2004, 445). 
 
Said framhåller således att Orientalismens dogmer aktualiseras och införlivas på 
nytt i studiet av islam och araber (ibid). Det postmoderna samhällets spridning av 
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information genom media har förstärkt de stereotypiseringar som har 
karaktäriserat orientalismen och denna standardisering gäller även för hur 
Mellanöstern uppfattas (Said, 2004, 96). 
 

2.3 Det mångkulturella samhället och erkännandets politik 
Charles Taylors modell av det mångkulturella samhället är svår att skilja från hans 
teori gällande erkännandets politik, då de två inte enbart samspelar med varandra, 
utan är i högsta grad produkter av varandra. Taylor bygger upp sin modell av 
erkännandets politik på fallet av den sociala hierarkin. Förr fann människan sitt 
värde och sin plats inom den sociala hierarkin poängterar Taylor, för att sedan 
1700-talet alltmer röra sig mot en individuell identitet med tillhörande värde som 
är särskilt för just den specifika individen (Taylor, 1999, 40). En ny trend kunde 
under denna tid uttydas där fokus främst lades på att vara trogen sig själv och sin 
egna specifika egenart, det som gör mig till mig. Taylor hänvisar till vad som 
kallas autenticitetens ideal, vilket innebär att vara trogen mot sig själv och sin 
specifika egenart, liktydligt med att definiera sig själv och aktualisera sin egen 
potential (Taylor, 1999, 41).  
 
Denna identitet är i högsta grad dialogisk för Taylor, det vill säga identiteten både 
skapas och definieras i dialog med andra, framförallt i relation till vad andra vill 
se i oss (Taylor, 1999, 43). Där erkännandet tidigare erhölls från den sociala 
hierarkin, kräver autenticitetens ideal att identiteten skapas i dialog med andra 
identiteter. Denna erkännandets politik berör inte enbart det privata, individuella 
planet, utan är även i högsta grad relaterat till det mångkulturella samhället på 
grund av dess dialogiska karaktär. Då vår identitet skapas genom erkännande, 
eller frånvaron av erkännande av andra identiteter, är det av högsta vikt för 
individen att inte bara dess identitet men även kultur erkänns. Tanken på 
samhället som ett kollektiv av identiteter är alltså grundläggande för erkännandet 
av identiteten poängterar Taylor, det är i relation till och samspel med andra som 
individen formar definitionen av sin identitet. Att projicera en förvanskad bild av, 
eller vägra en individ eller ett kollektiv av individer dess rättmätige erkännande på 
grund av kulturtillhörighet eller etnicitet är inte enbart skadligt då det är ett 
förtryck av individens rättigheter såsom fri medborgare, men individen eller 
kollektivet av individer löper även stor risk att internalisera denna förvanskade 
bild (Taylor, 1999, 37). Detta aktualiseras i allra högsta grad enligt Taylor i det 
mångkulturella samhället, med kolonialismens påverkan, då dominerande grupper 
befäster sin hegemoni genom att påtvinga minoritetsgrupper att internalisera en 
felaktig bild av sig själva (Taylor, 1999, 68). Erkännandets politik i det 
mångkulturella samhället blir därmed inte bara en fråga om att aktualisera och 
utveckla sin specifika identitet enligt Taylor, utan inkorporerar även ett 
erkännande av värdet av ett kollektiv av individer samt dess tillhörande kultur.  

2.2. Arbetsmodell 
Höijers applicering av social representationsteori på media beskriver hur media 
och offentligheten förankrar och objektifierar nya politiska och sociala företeelser 
och fenomen. Genom att studera denna objektifiering och förankring belyser 
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Höijer att kunskap om de kollektiva meningsbärande enheterna kan uttolkas. Den 
aspekt av teorin som är mest aktuell för min studie är den gällande de olika 
formerna av förankring och objektifiering. Genom att granska på vilket sätt 
diskursen framställs är det min förhoppning att ge resultatet ytterligare nyanser 
samt nya angreppssätt. Ger de legitimeringar som alstrar diskursen uttryck för 
någon form av förankring eller objektifiering som de är beskrivna av Höijer? 
Vidare är även Höijers betoning av hur sociala representationer skapas, 
transformeras samt reproduceras genom kommunikation och offentlig debatt 
väsentlig för tolkningen av resultatet. Hur skall resultatet förstås i relation till dess 
eventuella funktion som sociala representationer gällande islam och muslimer? 
Detta blir framförallt aktuellt för den kommande analysen tillsammans med de 
övriga teorierna.   
 
Taylors teori gällande det mångkulturella samhället och erkännandets politik blir 
väsentligt för studiens syfte då den betonar vikten av hur vår identitet skapas samt 
utvecklas genom kommunikation med väsentliga andra. Dessa väsentliga andra 
kan inbegripa familjen och den närmsta omgivningen, men teorin fokuserar främst 
på samhället och den dialog som uppstår därinom. Samhällets erkännande av 
individen blir därmed aktuellt då stor del av den offentliga debatten förs inom och 
genom media. Utifrån Höijers betoning av hur sociala representationer till stor del 
produceras samt reproduceras genom offentlig debatt, tycks Taylors teori 
synnerligen intressant att tolka dessa sociala representationer genom, framförallt 
de sociala representationernas konsekvenser. Hur skall dessa representationer av 
islam samt muslimer tolkas utefter Taylors betoning på erkännandets politik? 
Vilket erkännande är det som uttyds genom diskursen? 
 
I Saids teori om Orientalism finns väsentliga aspekter för denna studies syfte. 
Framförallt dess betoning på att makt och kunskap, manifesterad genom 
västerländsk diskurs, producerar föreställningen om Orienten. Denna diskurs är 
även självförverkligande betonar Said, då en gränsdragning mellan vi/dem 
konkretiserar definitionen av Occidenten. Saids teori bör först och främst förstås 
gällande hur diskursen om Orienten byggs upp genom skildringar av islam och 
muslimer i Orienten. I denna studie kommer teorin appliceras för att uttyda vad de 
sociala representationerna och diskursen kan tänkas säga gällande islam och 
muslimer i Occidenten. Detta är inte teorins huvudfokus, därmed krävs stor 
försiktighet vid tolkning genom denna. Därmed sagt så reflekterar Orientalism de 
föreställningar, skildringar och sociala representationer av islam och muslimer 
indirekt i Occidenten trots att detta inte är dess huvudfokus. Saids teori erbjuder 
en bakgrund till hur västvärlden har representerat, och fortfarande, representerar 
islam. De sociala representationer som belyses av Höijer, och dess konsekvenser 
som diskuteras av Taylor, sker inte i ett tomrum friställt från dess historiska 
kontext. Därav framstår Saids teori som väsentlig för tolkningen av denna studies 
resultat. 
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Kapitel 3 Metod 

För att kunna besvara mina forskningsfrågor har jag valt att använda mig av en 
kvalitativ textanalys med inspiration av diskursanalys. En generell textanalys 
genomfördes initialt, för att genom en ytlig läsning av texterna kunna särskilja 
mellan vad som uttalas explicit samt vad som hänvisas till implicit (Boréus, 
2011a, 138). Detta för att underlätta den senare kvalitativa textanalysen med 
inspiration av diskursanalysen, samt för att ännu en gång säkerställa urvalet av det 
empiriska materialet. Kapitlet inleds med en redogörelse för metodologin och 
studiens process, för att sedan redovisa för de aspekter av diskursanalysteori som 
operationaliserats i linje med studiens syfte. 
 
 

3.1 Metodologi 
Studien har en deduktiv ansats, vilket innebär att den kvalitativa textanalysen, 
med inspiration av diskursanalys, av det empiriska materialet utgår från teorierna 
som åsyftas användas. Denna deduktiva ansats konkretiseras genom att vissa 
generella slutsatser gällande det empiriska materialet dras, utefter en ytlig 
genomläsning med hjälp av de valda teorierna. Hypoteser kan därmed formuleras, 
i samspel mellan det empiriska materialet och det teoretiska ramverket. Malterud 
framhåller att en deduktiv ansats möjliggör att uttyda kunskap om det allmänna 
för att gälla det specifika (Malterud, 2014, 211f). Utifrån denna ansats har 
analysfrågor formulerats, vilka är motiverade i det teoretiska ramverk som ligger 
till grund för denna studie och för att avspegla syftet. Analysfrågorna är del av de 
hypoteser som formulerats efter en översiktlig genomläsning av det empiriska 
materialet, samt ämnade bidra till ökad transparens gällande både studiens syfte 
samt tolkning. Avsikten har även varit att analysfrågorna skall förmedla och göra 
rättvisa åt materialets art. Denna ansats medför en risk som bör tas i beaktning, då 
materialet kan sägas enbart tillåtas tala genom teorierna. Detta kommer aktivt 
försöka motarbetas genom en tydlig genomgång av hur tolkningarna skett, och 
genom problematiserande gällande dessa tolkningar i analys kapitlet.  
 
Analysfrågorna lyder: 

- På vilket sätt omnämns eller diskuteras Islam och/eller Islamism i 
ledaren? 

- Görs en differentiering mellan begreppen Islam och Islamism? Om så är 
fallet, på vilket sätt artikuleras detta? 

- Förekommer referenser, paralleller eller legitimering med grund i 
demokratiska värderingar i ledaren? Hur kopplas detta till diskussionen 
om islam?  
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3.2 Diskursanalys 
Diskursanalys ämnar till att undersöka det som uttalas implicit, det underförstådda 
i texten (ibid). Ordet diskurs är mångfacetterat, och har olika betydelser och 
traditioner inom olika studiefält. Diskurs kan innebära samtal, men innebär i 
Foucaults anda språkliga praktiker. Det finns inom diskursanalysen en mängd 
olika inriktningar, men gemensamt för dem alla är två utgångspunkter (Boréus, 
2011b, 150ff): 

- Att kriterierna för grupperingar och kategoriseringar av människor är 
någonting föränderligt, samt de karakteristiska dessa grupperingar av 
människor tillskrivs. 

- Sättet på vilket vi delar in, samt tolkar omvärlden får verkliga 
konsekvenser genom sociala praktiker. 

 
De olika inriktningarna inom diskursanalysen tillskriver, som nämnts, begreppet 
diskurs med varierande innehåll, men för denna studies syfte kommer Foucaults 
definition av diskurs att vara tongivande. Det innebär att diskurs inte kan förstås 
utanför sitt sociala sammanhang, diskurs inbegriper även de sociala och kulturella 
praktiker som frambringar eller frambringas av diskursen. Dessa sociala praktiker 
som produceras av diskursen kan inbegripa allt ifrån hur kategoriseringar av 
människor framställs, till hur de bemöts samt avbildas (Boréus, 2011a, 138).  
 
Språket, och hur vi talar om företeelser, har konkret betydelse för skapandet och 
återskapandet av makt (Malterud, 2014, 169). Makten i diskursen ligger i att 
producera, reproducera samt förmedla sociala och kulturella funktioner. 
Diskursanalysens konstruktivistiska tradition innebär att dessa sociala praktiker 
har betydelse för skapandet och återskapandet av makt eftersom att de ses som 
meningsskapande.  
 
Studiens kvalitativa textanalys kommer att ta inspiration av dessa perspektiv, 
främst med fokus på att det implicita i texten är meningsskapande och att detta har 
med makt att göra. Makten i diskursen skall förstås som skapande och 
återskapande, då denna bidrar till att förmedla och producera funktioner. Malterud 
hävdar ovan att dessa kan förstås som både kulturella och sociala vilket framträder 
som väsentligt för denna studies syfte. De diskurser som figurerar på ledarsidorna 
kommer tolkas som maktbärande, och meningsskapande utifrån denna 
diskursanalytiska inspiration. 
 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 
Malterud framhåller att ”ingen kunskap är allmängiltig i bemärkelsen att den 
gäller under alla omständigheter och för alla syften” (2014, 26). Hon särskiljer på 
intern validitet, som innebär säkerställandet att rätt metod valts för det som ämnas 
undersöka (Malterud, 2014, 27). Relevans är nära förknippat med intern validitet, 
att det en ämnar undersöka leder till ny kunskap inom området. För att nå så god 
intern validitet som möjligt har det varit min avsikt att förankra min studies 
forskningsfråga i redan befintlig forskning inom ämnet. Även stor transparens 
kring val av metod, samt hur metoden kommer att användas med hjälp av 
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analysfrågor bidrar till ökad intern validitet. Med extern validitet menas 
resultatens överförbarhet, det vill säga huruvida forskningens resultat är 
överförbara på andra kontexter (Malterud, 2014, 28). Den externa validiteten 
kommer att diskuteras längre i relation till slutdiskussionen av resultaten samt i 
kapitlet slutsatser. Däremot med beaktning för det valda materialet samt dess 
kontext, kommer denna studie inte kunna åstadkomma generaliseringar kring hur 
islam eller muslimer framställs inom svensk press överlag. Det är min avsikt 
genom tydligt syfte, problemformulering samt de avgränsningar som gjorts, att 
välgrundat och sakligt undersöka enbart det som åsyftas. Detta, i samspel med en 
tydlig redovisning av de kategorier som kunnat uttydas, samt klarhet gällande det 
empiriska materialet och dess tolkning bidrar till ökad reliabilitet.  
 
Då diskursanalys innebär en tolkning av vad som uttalas implicit, de 
föreställningar som är underförstådda, finns det en risk för reduktionism då 
specifika element lyfts ur deras sammanhang. Med tydlighet och transparens 
genom hela tolkningsprocessen kommer risken för detta att minimeras. 
 
Genom att bemöta det empiriska materialet med analysfrågorna formulerade 
nedan, kommer de teman som framstår som väsentliga meningsbärande enheter 
att kodas. Denna systematisering av de elementära meningsbärande enheterna, 
koderna, kommer därmed implicit avteckna aspekter av det teoretiska ramverket 
som används samt uttyda den implicita diskursen som förs i det empiriska 
materialet. Genom att kondensera de koder som framförts, kommer de 
meningsbärande enheterna att systematiseras vidare in i kategorier. Dessa 
kategorier avspeglar de väsentligaste innebörderna i koderna. Därpå skapas 
kondensat, och sedan rekontextualiseringar vilka ämnar till att fånga essensen av 
resultatet samt sammanfatta den kunskap som kunnat uttydas ur de enskilda 
subgrupperna. Det är dessa rekontextualiseringar som kommer presenteras under 
resultat. Fullkomlig redovisning av kategorierna, samt deras tillhörande koder, 
återfinns i bilaga 2, se innehållsförteckning. 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

Kapitlet inleds med en genomgång samt redovisning av de kategorier som kunnat 
uttydas genom den kvalitativa textanalysen med inspiration av diskursanalys. 
Ingen sammanfattning av ledarna kommer att ske, då dessa finns att läsa i bilaga 
1. Slutligen redovisas analysen som utförts utefter arbetsmodellen i teorikapitlet.   

4.1. Resultat 
En kvalitativ textanalys med inspiration av diskursanalys genomfördes på varje 
ledare, men kommer för dispositionens skull att sammanställas som en helhet. 
Redovisningen är uppdelad i de olika kategorier som kunde uttydas genom 
identifieringen av de meningsbärande enheterna i ledarna. Kategorierna är 
framtagna utifrån det övergripande syftet med denna studie, samt med stor 
beaktning för analysfrågorna som ställdes till varje ledare. Kategorierna 
representerar därmed inte ordagrant vad som explicit argumenteras för i ledaren, 
utan ska förstås som diskursanalytiska tolkningar av vad som implicit diskuteras 
om islam och muslimer. Utifrån textanalysen har sex åtskilda, men ibland 
tangerande, kategorier identifierats. Resultatredovisningen nedan kommer att utgå 
från de tre kategorier som förekom mest frekvent genom den kvalitativa 
textanalysen.  
 

4.1.1 Demokratiska uttryck 
Demokratiska värderingar, främst i form av försvarande och upprätthållande av 
yttrandefriheten och tryckfriheten, framkommer tydligt i materialet genom 
ledarskribenternas diskussion. De ledare som aktivt förmedlas som kommentarer 
om yttrandefrihet, ledare 3, 4 och 7, går självfallet in på djupet mer än de övriga 
ledarna, men likväl framkommer denna kategori genom hela det empiriska 
materialet. Kategorins meningsbärande enheter inbegriper både demokratiska 
uttryck i form av en diskussion om det demokratiska samhället, samt uttryck i 
form av demokratiska värderingar.  
 
Inom denna kontext är det som diskussionen om islam framkommer, främst där 
vissa av ledarskribenterna uttrycker hur islam står i motsats till det demokratiska 
samhället och demokratiska värderingar. Diskussionen förs därmed främst i 
relation till hur islam inte lever upp till diverse olika demokratiska föreställningar. 
I ledare 2 diskuteras hur islams olika uttryck inte är förenliga med demokratiska 
värderingar ur ett jämställdhetsperspektiv. Ledarskribenten betonar hur 
problematisk principen om åtskillnad mellan könen förefaller inom ett 
demokratiskt samhälle och att denna måste utmanas.   
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Yttrandefriheten är central och absolut i en västerländsk demokrati poängteras det. 
Det framhålls av ledarskribenten i ledare 4 att det inom ett demokratiskt samhälle 
hör till att bli kränkt med jämna mellanrum. Vidare framhålls det i ledare 3 att 
själva värdet av att ha rätten att kränka någon är omätbart och absolut. 
Yttrandefriheten framstår som en grundläggande demokratisk rättighet, och denna 
innebär enligt dessa ledarskribenter att kränkningar både förekommer och bör 
förekomma inom ett demokratiskt samhälle. Konflikter gällande detta måste lösas 
på ett civiliserat sätt belyses det i ledare 3. Dessa argument framställs inom en 
diskurs där det återigen framträder särskilda krav på islam att anpassa sig till det 
demokratiska samhället. Ledarskribenten för ledare 3, som enbart betecknas som 
DN, belyser yttrandefrihetens framgång efter en tidigare rättegång mot Charlie 
Hebdo, där tidningen slutligen friades. Det betonas att de enda som kan komma 
att ta skada av yttrandefriheten och styrkan i den förda debatten, är extremister. 
Detta förefaller därmed kunna tolkas som att inom ett demokratiskt samhälle 
förekommer inte, samt kan inte muslimer komma att kränkas av yttrandefriheten. 
Då det var Frankrikes Muslimska råd som låg bakom stämningen mot tidningen 
kan detta tolkas som ambivalent. Yttrandet tyder på en total och absolut tilltro till 
de demokratiska uttrycken, och att dessa inte får tillåtas ge vika och måste 
upprätthållas till varje pris. Vidare förutsätts ett anpassande av islam genom 
argumentet, samtidigt som det kan det tolkas som ett uttryck för hur 
polariseringen mellan islam och demokratiska uttryck förs inom diskursen. I 
ledare 2 uttrycker ledarskribenten att det inte är nödvändigt för varje trossamfund 
att skriva under på varje aspekt av det sekulära samhällets värderingar, men då 
detta yttras i kölvattnet av en diskurs som framträder handla om hur islam måste 
anpassa sig till det demokratiska och svenska samhället blir yttringens innehåll ett 
annat än ämnat.  
 
Diskussionen är kantad av en mycket brokig skara definitioner, eller 
operationaliseringar, av vad som faktiskt menas med att islam står i kontrast till 
demokratiska värderingar. Detta åskådliggörs ytterligare genom att många 
ledarskribenter, vare sig det utförs explicit eller implicit, härrör de olika exempel 
som tyder på att islam inte är förenligt med demokratiska värderingar till en 
mängd olika och separata islamska grupperingar utan någon större 
operationalisering eller differentiering mellan dem. I ledare 3 likställs diktatorer, 
religiösa ledare och terrorister redan i första meningen. Vidare benämns inte 
någon islamisk gruppering alls, utan islam framstår enbart genom de förövare som 
ligger bakom de diskuterade våldsattentaten. Detta förefaller än mer problematiskt 
när ledarskribenten även belyser att Frankrikes Muslimska Råd tagit illa vid sig av 
Charlie Hebdos ageranden, och därmed stämt tidningen. Ledare 3 uttrycker 
explicit att de våldsattentat som diskuteras ämnar föra in en kil mellan islam och 
det demokratiska, moderna samhället men då ingen klarhet kan uttydas i vilka 
islamska grupperingar det gäller, eller vad som anses representera islam, förefaller 
detta inte ge diskursen en annorlunda vändning. Ledare 7 uttrycker liknande 
argument, där diskussionen gällande islam inte kopplas till islamiska grupperingar 
utan enbart kopplas till beteckningen fienden. Därmed framstår islam genom 
diskursanalysen fortsatt stå i stark motsats till de demokratiska värderingar som 
ges uttryck för. 
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4.1.2 Fundamentalism/Extremism 
Som nämnts är diskussionen kantad av en mycket brokig skara definitioner samt 
operationaliseringar av begreppet islam. I en majoritet av ledarna relateras islam 
till en diskussion kring islamism, med betoning på hur denna inte är förenlig med 
en demokrati eller dess värderingar. Begrepp som islamism, fundamentalism, 
extremism och terrorism används utan att ges vidare innebörd eller förklaring. 
Ledare 6 samt ledare 5 är de som nämner en islamisk gruppering vid namn samt 
ger en kortfattad beskrivning av denne. Flertalet gånger i det empiriska materialet 
framkommer uttryck för tanken att islam som monolitisk enhet, samt dess 
motvilja att moderniseras och anpassas, har fundamentalism, extremism och 
terrorism som konsekvens. I flertalet ledare används begreppen samtidigt, med 
störst betoning på de som ämnar diskutera yttrandefrihet, samt för att betyda 
tvetydiga saker, vilket i en majoritet av materialet mynnar ut i att diskussionen om 
islam avtecknas genom diskursen gällande fundamentalism samt extremism.  
 
Föreställningen om hot är ett återkommande tema inom denna diskurs gällande 
islamism, och islam i förlängningen. Föreställningen om hot kopplas till både 
konsekvenser av terrorism, samt till uppfattningen och föreställningen gällande att 
det demokratiska samhället samt dess uttryck är hotade. Främst ledarskribenterna 
som diskuterar yttrandefrihet uttrycker en tydlig föreställning om hot kopplad till 
de demokratiska uttryck som även anses vara den utlösande faktorn till 
densamma. Vidare poängteras det att de olika islamiska grupperingar, som de 
använder för att stödja sin argumentation, inte kommer att ”[…] blidkas av den 
alltförstora förståelse som för tillfället råder i kulturrelativistisk anda som 
ledarskribenten” som belyses av ledarskribenten i ledare 6 
(http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/bjorn-soder-spelar-fundamentalisterna-i-
handerna_4242019.svd). Det poängteras i ledare 5 att islamistiska organisationer 
nu har etablerats inom Sverige, samt att aktivitet redan förekommit i form av olika 
våldsattentat mot demokratiska uttryck och demokratiska institutioner. Den 
islamistiska organisationen som berörs i en ledare hänvisas vara negativt inställd 
till våldsmetoder, samt till övriga terroristorganisationer. Ledarskribenten 
särskiljer mellan att ta till våldsmetoder och att drömma om en islamistisk 
samhällsordning, men belyser samtidigt att de rotlösa muslimer som känner en 
misstro mot det sekulära och demokratiska samhället löper risk att lockas till 
denna organisation. Vidare belyser ledarskribenten att då hatet till samhället ökar, 
minskar steget till våld. Ledarskribenten i ledare 5 kan därmed tolkas som att 
uttrycka att den islamistiska terrorismen föds och gror inom muslimska samfund i 
Europa. Denna argumentation kan tolkas ur flera perspektiv. Föreställningen om 
hot kan tolkas vara kopplad både till muslimer, som framställs ha särskild misstro 
till det demokratiska samhället, samt till islam genom att denna tillsammans med 
misstron till det demokratiska samhället föder våldsverkande grupperingar. Till 
denna argumentation hör att ledarskribenten tidigare framhåller att islamister inte 
längre kan förstås som skäggiga män som reciterar ur koranen på arabiska, utan är 
vältaliga och har anpassat sig själva till det moderna samhället. Dessa två aspekter 
av argumentationen sammanlagt kan tolkas leda läsaren till att förstå att alla 
muslimer kan visa sig vara islamister då de ser ut som vem som helst. Då 
muslimer härbärgerar en särskild misstro till det demokratiska och sekulära 
samhället finns stor risk att de ansluter till den islamistiska gruppen, och att detta 
leder till våld. Argumentationen förefaller därmed problematisk, då den kan tolkas 
som att utmåla alla muslimer som ett potentiellt hot.  Även i ledare 6 belyses det 
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att islamismen föds inom en misstro till det demokratiska samhället i Europa, då 
den gror i utanförskap samt utsatthet. Diskursen om islam och muslimer förankras 
på så sätt i den diskussion som förs om islamism, fundamentalism och extremism 
som hänsynslös fiende till det demokratiska samhället. Föreställningen om hot i 
relation till fundamentalism och extremism kopplas av ledarskribenterna som 
belysts ovan även till muslimer och inte enbart till de diverse islamska 
grupperingar som omnämns. 
 

4.1.3 Motsats/opposition 
Flertalet gånger framkommer det i materialet att det finns en tydlig skillnad 
mellan de olika aspekter av islam, som uttyds i diskursen, och det demokratiska 
västerländska samhället. En föreställning om islam som väsensskild från det som 
uppfattas karaktäriseras som västerländskt är genomgående i den diskussion som 
förs, gällande hela det empiriska materialet. Ledarskribenterna avtecknar vad som 
bedöms vara demokratiska värderingar och föreställningar gällande det 
västerländska samhället, och ställer dessa i relation till de aspekter där islams 
olika grupperingar och uttryck inte överensstämmer med dessa demokratiska 
uttryck. Vare sig det är yttrandefrihet, konflikter inom samfund, antisemitiska 
inställningar eller våldsattentat som diskuteras kan detta tolkas förekomma inom 
alla ledare. Därmed kan en motsatsrelation uttydas, där det demokratiska 
samhället manifesteras och självförverkligas genom att belysa hur väsensskilt det 
är från vad som i diskursen uppfattas som islam.   
 
Ledarskribenterna belyser flertalet gånger att islam bör, samt måste, anpassas till 
vad som föreställs vara det demokratiska samhället och dess uttryck. Detta belyses 
av ledare 3 där det makten, samt framgången, i de olika demokratiska uttrycken 
anförs och detta belyses vidare genom att poängtera att enbart lättkränkta 
fundamentalister kan komma att ta skada av dem. Att islam måste anpassas till det 
demokratiska samhället belyses även genom att enskilda islamiska grupperingar 
eller talespersoner får agera exempel åt de områden där islam uppfattas stå i 
motsats till de demokratiska uttrycken. Detta kan uttydas i ledare 5, ledare 4 och 
till viss del inom ledare 2. Ledare 2 förefaller mer problematisk då denna ämnar 
diskuterar ett specifikt samfund och en rådande konflikt inom detta. Likväl 
använder ledarskribenten enbart en talesperson för att belysa faktumet män och 
kvinnor har särskilda roller inom religionen, vilket är vad som anses stå i kontrast 
mot det demokratiska samhället. Islam framstår genom en svag, och ibland icke-
existerande differentiering på så sätt i diskursen som en monolitisk enhet. Detta 
blir än mer tydligt då det sällan förekommer differentieringar mellan de olika 
islamiska grupperingar som diskuteras, samt termer som religiösa ledare, 
islamister, fundamentalister och muslimer används inom samma ledare utan 
särskiljande mellan vem som ämnas menas. Detta förekommer i exempelvis 
ledare 3. 
 
 Diskursen om islam framkommer därmed genom ett tydligt särskiljande mellan 
de olika demokratiska uttryck, och de områden där islam inte ses leva upp till 
dessa. Även essentialistiska uttryck framkommer genom vissa ledarskribenters 
argumentation, där islam och till viss del muslimer framställs som något 
väsensskilt från västerländskt. Ledare 5 belyser att islamister inte längre skall 
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förväntas vara skäggiga män som reciterar koranen på arabiska, utan att de olika 
islamistiska grupperingarna samt deras anslutna är vältaliga och har utvecklats till 
att använda moderna hemsidor. Ledarskribenten klargör genom att belysa hur 
unga muslimer känner sig rotlösa och misstänksamma mot det sekulära och 
demokratiska samhället och därmed riskerar att ansluta sig till islamistiska 
grupperingar. Den förefallande största problematiken med hur denna 
argumentation framställer alla muslimer som potentiella hot diskuterades i 
kategorin ovan. Med det sagt tycks argumentationen ändå ge indikationer på 
uttryck för essentialistiska föreställningar, då ledarskribenten belyser att islamister 
tidigare framstått som skäggiga män slaviskt reciterande koranen på arabiska. 
Ledarskribentens argumentation kan även tolkas innehålla essentialistiska uttryck 
då det betonas att muslimer har en särskild tendens att känna misstro och 
misstänksamhet mot det demokratiska och sekulära samhället, vilket belyser den 
essentialistiska föreställningen om att islam inte är förenligt med modernitet. 
Ledare 1 poängterar att den rådande politiska kulturen i arabvärlden är så starkt 
rotad i muslimer att det är föga förvånande att antisemitiska attityder följer med 
till västvärlden. Detta poängteras vidare genom att redovisa för att svenska 
ungdomar knappt alls härbärgerar sådana inställningar, därmed friställs de till stor 
del från antisemitismen som istället kopplas samman med muslimer. Inte sällan 
förekommer dessa essentialistiska uttryck genom att de ställs i motsats till vad 
som upplevs som bekant inom det västerländska samhället. Ledarskribenten i 
ledare 4 åskådliggör hur löjeväckande, samt sällan förekommande, det vore om en 
kristen mobb skulle samlas samt hota att skada någon som kränkt deras religion. 
Diskursen om islam, och muslimer i förlängningen antingen explicit eller implicit, 
förs därmed delvis genom en tydliggörande av vad som särskiljer västvärlden och 
det demokratiska samhället från vad som uppfattas stå i dess kontrast. 
 

4.2. Analys 
I detta kapitel kommer resultatet som framkommit genom den kvalitativa 
textanalysen med inspiration av diskursanalys att granskas i ljuset av de tre teorier 
som presenterats inledande i denna studie. Resultaten redovisades utefter de 
kategorier som tydligast kunde uttydas genom den utförda diskursanalysen, men 
kommer i detta kapitel att diskuteras sammanhängande under varje teori för att se 
hur de kan tolkas och förstås. Dispositionen följer som sådan då kategorierna visar 
sig tangera inom flertalet områden. Diskursen som förs är innehållsrik och 
mångfacetterad, och trots att flertalet teman kan uttydas är de olika kategorierna 
trots detta aktiva i ett samspel i produceringen av diskursen.  
 

4.2.1 Social representationsteori gällande media 
Förankring innebär att de sociala representationerna görs kända för oss genom att 
de införlivas i redan existerande tolkningsramar. Utifrån materialet framkom att 
diskursen förlitar sig på förankring i stor grad, där förankring genom motsägelse 
är det vanligast förekommande. Denna typ av förankring återfinns inom alla de tre 
kategorierna, men är överrepresenterad gällande demokratiska uttryck och 
motsats/opposition där diskursen om islam, och till viss del muslimer, i allra 
högsta grad är uppbyggd genom att fenomenen sätts i opposition. Islam görs 
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förståeligt genom att det sätts in i en binär modell där det polariseras mot de 
demokratiska uttryck som det inte anses överensstämma med. Även när diskursen 
antyder att islam måste anpassas för att vara förenligt med de demokratiska 
uttrycken finns denna typ av förankring närvarande. Genom att fordra att islam 
måste anpassas förutsätts en binärrelation initialt där det demokratiska samhället 
står som ideal, och därmed är förankringen genom motsägelse möjlig att urskilja. 
Vissa delar av materialet i relation till kategorin motsats/opposition använder sig 
även av generaliseringar gällande begrepp för att förankra genom motsägelse. 
Ledare 3 uttrycker följande: 

”Makten är som mest patetisk när den rasar mot satiren. Diktatorer, 
generaler, religiösa ledare, terrorister – sällan framstår de som så ynkliga som 
när de med våld försöker slå mot den som använder humorn som enda 
vapen.” (http://www.dn.se/ledare/huvudledare/den-ynkliga-ondskan/) 

 
 
Genom att likställa religiösa ledare, terrorister och diktatorer förankras de sociala 
representationerna till att förstås som någonting essentiellt dåligt, till skillnad från 
de demokratiska uttrycken som föreställs enbart ha humor som vapen. I detta citat 
blir även emotionell förankring tydlig, det främmande blir känt för oss genom att 
de sociala representationerna kopplas till bekanta känslor för att underlätta vår 
bedömning samt kategorisering av dem. Både emotionell förankring och 
förankring genom motsägelse är tydliga även i relation till kategorin 
fundamentalism/extremism, men måste anses vara eventuellt problematiska ur 
denna teoretiska synvinkel. Att relatera islamistiska grupperingar eller partier till 
terrorism eller extremism, och därmed som en föreställning om hot och någonting 
ont i motsats till gott, är varken fel eller ett uttryck för att fenomen sätts i 
opposition. Därmed skulle en analys gällande detta, utifrån förankring, kunna 
anses godtycklig. Däremot framstår trots detta en diskurs om islam, och muslimer, 
inom denna kontext som kan kopplas till både förankring genom motsägelse samt 
emotionell förankring. Genom att åskådliggöra hur muslimer som redan 
härbärgerar en misstro mot det sekulära demokratiska samhället kan komma att 
ansluta till islamistiska grupperingar, kan de sociala representationerna sägas 
förankras genom att dessa muslimer föreställs som ett eventuellt kommande hot 
mot demokratin och de sätts i motsatsrelation till det goda trygga samhället.  
 
Objektifiering förekommer också inom diskursen, främst i relation till kategorin 
demokratiska uttryck. I de delar av materialet där diskursen om islam framträder i 
relation till, eller i motsats till, yttrandefrihet kan det sägas finnas uttryck för 
objektifiering. Yttrandefriheten som demokratisk värdering, och den absoluta 
nödvändigheten av denna, kopplas ofta samman med Lars Vilks samt med 
Mohammedkarikatyrerna inom diskussionen vilket kan tolkas som objektifiering. 
Vidare kan friare tolkningar samt versioner av objektifiering uttydas inom stora 
delar av materialet gällande den ofta icke-befintliga operationaliseringen av 
begreppen islamism, och vissa av ledarskribenternas tendens att låta en islamistisk 
gruppering eller talesperson representera hela diskursen som råden i materialet.  
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4.2.2 Orientalismens dogmer 
Den första dogmen har att göra med den absoluta uppdelningen mellan den egna 
Occidenten och den föreställda Orienten, där den förste ses representera det 
civiliserade och rationella, och den senare ses representera det avvikande. Det går 
att uttyda indikationer för denna dogm i både kategorin demokratiska uttryck samt 
motsats/opposition. Diskursen gällande islam, och muslimer, förs inte sällan 
genom en polarisering mot det demokratiska samhället och dess tillhörande 
företeelser. De demokratiska uttrycken statueras samt reproduceras genom att 
belysa vad de står i kontrast till. Därmed avtecknas även vad som föreställs inte 
tillhöra det demokratiska samhället, det som föreställs avvikande. En 
argumentation gällande detta framträder tydligt i vissa delar av materialet, det 
talas om den civiliserade debatten och yttrandefrihetens absoluta kapacitet samt 
framgång. Den andra dogmen, gällande ett systematiskt särskiljande mellan 
abstraktioner om Orienten, förekommer det inga reella indikationer på i 
materialet. Det faller sig naturligt att ledarskribenterna uttrycker vad de anser är 
riktigt gällande det ämne som diskuteras. Detta kan å ena sidan argumenteras vara 
ett uttryck för den andra dogmen då alla dessa skildringar är del av Occidentens 
kontext, därmed kan dessa skildringar och kunskaper gällande Orientens uttryck 
förefalla problematiska. Därmed innebär inte detta att en korrekt tolkning kan 
göras, då dogmen kräver att verkliga skildringar av Orienten åsidosätts för dessa 
producerade genom Occidenten. Det empiriska materialet innehåller inte vad som 
kan inbegripas i vad Said menar med verkliga skildringar.  
 
Ledarskribenternas diskurs gällande islam och muslimer i relation till kategorin 
motsats/opposition kan tolkas innehålla indikationer på den tredje dogmen. 
Aspekter av diskursen som förs ger antydningar på essentialistiska föreställningar 
där islams och dess uttryck, samt muslimer, ses ha karakteristika vilka är 
oföränderliga. Said belyser att denna skildring av Orienten inte sällan legitimeras 
genom skildringar producerade inom Occidenten som i högre utsträckning ses 
som vetenskapliga, detta då Orienten ses oförmögen att definiera sig själv. En 
ledare uttrycker att den politiska kultur som råder i arabvärlden är så djupt rotad 
inom dess befolkning, att de antisemitiska strömningar som alstras samt är 
legitima inom denna kultur, således kommer att följa med dessa människor till 
Sverige. Dessa antisemitiska attityder ses därmed som någonting oföränderligt i 
dessa människors inre väsen, det är del av deras givna natur. Diskursen gällande 
muslimer som avtecknas inom denna argumentation, förefaller därmed ge tydliga 
uttryck för den tredje dogmen. Vidare använder sig ledaren av skildringar 
gällande Orienten, och forskning gällande muslimer, producerade inom 
Occidenten för att ytterligare belysa och legitimera denna diskurs. Den fjärde 
dogmen utgår från att Orienten enkom bedöms vara någonting som måste fruktas 
eller kontrolleras. Denna dogm framstår som distinkt i relation till diskursen om 
islam och muslimer i relation till kategorin fundamentalism/extremism. Emellertid 
förefaller denna tolkning som problematisk då våldsattentat på klara 
bevekelsegrunder berör fruktan och föreställning om hot, detta medför inte 
ovillkorligen uttryck för Orientalism. Mot detta kan diskursen om islam, och 
muslimer, som framkommer genom denna kategori måhända ge vissa uttryck för 
denna dogm ur ett annat perspektiv. Diskursen blir synlig genom en icke befintlig 
operationalisering av de olika begrepp som figurerar inom kategorin 
fundamentalism/extremism. Ledarskribenternas generaliseringar gällande 
islamiska grupper, och dennes användande av enbart en talesperson för att 
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illustrera alla islamiska grupper, manar läsaren att uppfatta dem som uttryck för 
en och samma sak. Vidare aktualiseras detta genom att i vissa specifika fall 
hänvisa till att muslimer är rotlösa, och möjliga att känna misstro till det sekulära 
demokratiska samhället i större utsträckning, och därmed riskerar att falla i den 
islamistiska fällan. De teman som framkommer inom både kategorin 
fundamentalism/extremism och motsats/opposition uttrycker på så sätt tydliga 
föreställningar om hot, och diskursen beträffande islam och muslimer framträder 
inom dessa resonemang. Därmed kan uttryck för den fjärde dogmen tolkas ur 
materialet, om än inte fullkomligt oproblematiskt.   
 

4.2.3 Erkännandets politik – diskursens konsekvenser 
Taylor menar att autenticitetens ideal fordrar att identiteten skapas genom dialog 
och erkännande, och att detta är oskiljaktigt från det mångkulturella samhället till 
följd av dess dialogiska karaktär. Erkännandet, eller frånvaron av erkännande, från 
samhället är avgörande för formandet av individens definition av sin identitet. Hur 
skall då erkännandets politik förstås i relation till den diskurs gällande islam och 
muslimer som framträder i resultaten? 
 
I resultatet av den utförda diskursanalysen kan en motsatsrelation sägas vara 
genomgående i alla de tre kategorierna. Denna polarisering framträder tydligare 
inom vissa kategorier, och bör inte tolkas alltför lättvindigt då ledarna måste 
förstås som en argumentation samt kommentar från tidningens sida gällande 
diverse aktuella politiska, ideologiska samt sociala företeelser. Men diskursen 
gällande islam och muslimer genereras genom detta material, och bidrar på så sätt 
till en producering och reproducering av sociala representationer. Utifrån Taylors 
modell gällande individens behov av erkännande för att möjliggöra ett 
definierande och utvecklande av identiteten kan denna diskurs komma att framstå 
som bekymmersam. En möjlig tolkning är att då islam, samt muslimer i 
förlängningen, tillåts utrymme i den offentliga mediala debatten så möjliggörs ett 
erkännande av denna identitet och kultur. Vissa delar av det empiriska materialet 
erkänner denna identitet, genom diskursen, ur en mindre problematiserad 
synvinkel. I majoriteten av resultatet produceras emellertid diskursen gällande 
islam och muslimer genom en polarisering gentemot det egna demokratiska 
samhället. Essentialistiska föreställningar, generaliseringar och binära 
uppdelningar talar inte för ett erkännande ur Taylors teori, utan ger närmast 
indikationer på en frånvaro av erkännande. Detta kan vidare belysas genom att det 
förekommer en någorlunda inkluderande ton i diskursen gällande islam och 
muslimer, i den bemärkelsen att islam kan komma att ses som mindre 
problematisk då den anpassas efter det demokratiska samhället och dess uttryck. 
Den kollektiva identiteten, och kulturen, kan därmed tolkas erhålla ett erkännande 
om den anpassar sig. Men denna premiss förutsätter att den kollektiva identiteten 
och kulturen inte är erkända initialt. Även tendenserna inom resultaten att 
avteckna islam som någonting väsensskilt från det västerländska och 
demokratiska talar för en frånvaro av erkännande, då denna föreställning implicit 
talar om vad som anses inkluderat och vad som anses exkluderat i det 
demokratiska samhället, vad som får tillhöra och vad som inte får tillhöra. 
Applikationen av Taylors teori på materialet antyder att islam inte erhåller ett 
erkännande genom den kommunikation som framförs, varken som kollektiv 
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identitet eller kultur. Detta riskerar enligt Taylor medföra att den kollektiva 
identiteten internaliserar dessa kommunicerade sociala representationer. 

4.3. Slutsatser 
Syftet med min studie var att undersöka hur islam framställs, vilken diskurs som 
kan uttydas ur detta och vad denna diskurs i förlängningen säger om bilden av 
muslimer. Dagspress, närmare bestämt ledare ur två av Sveriges ledande 
dagstidningar, valdes som studieområde då media kan bedömas vara en effektiv 
aktör inom både skapandet och förmedlandet av den offentliga debatten, vilket 
också belyses i varierande grad i de valda teorierna. Avgörande för studien var att 
pröva hur den diskurs som blir synlig i materialet kan tolkas i ljuset av särskilt 
Saids teori gällande Orientalism samt Taylors teori om erkännandets politik. För 
att sakenligt tolka diskursen, och hur den framställs, var Höijers teori gällande 
appliceringen av sociala representationer på media central för denna studies 
genomförande.      
 
Min tolkning av materialet är att det innehåller indikationer på orientalism. Som 
redovisats ovan förekommer tydligare uttryck för den första respektive den fjärde 
dogmen enligt Saids teorimodell. Diskursen beträffande islam och muslimer förs 
genom ett särskiljande mellan det demokratiska samhället med tillhörande uttryck 
och det som anses avvikande. Resonemangen i materialet uppvisar olika grader av 
denna binära modell, men genomgående är att islam och dess uttryck ses stå i 
kontrast till det sekulära demokratiska samhället. Ibland framstår denna diskurs i 
ledarna uppvisa en form av självförverkligande i relation till Occidenten, där det 
väsentliga med diskursen framstår vara att definiera det egna. Även detta ligger i 
linje med Saids teori. Av resultatet framgår trots detta att det överhängande temat 
i diskursen är att belysa de områden och uttryck som gör att islam står i stark 
motsats till den uppfattade Occidenten. I resultatet framgår även en mer nyanserad 
ton, där diskursen tydliggör att islam och det demokratiska samhället trots allt är 
förenliga förutsatt att de islamska uttrycken anpassas. Detta framstår emellertid 
som problematiskt genom en tolkning ur Orientalism perspektiv, då denna 
fordrade anpassning förutsätter att islam initialt inte är godtagbart. Enbart då islam 
lever upp till idealet, Occidenten, samt dess olika uttryck kan islam tillåtas 
inkluderas.  
 
Studien visar även hur denna diskurs framställs, genom främst förankring men 
även till viss del objektifiering. Diskursen görs förståelig genom att de införlivas i 
redan existerande tolkningsramar. Detta förekommer främst i materialet gällande 
förankring genom motsägelse samt emotionell förankring. Genom att 
ledarskribenterna anspelar på tidigare befintliga känslor gällande resonemang eller 
företeelser i relation till yttrandefrihet, sätts fenomenet som ämnas diskuteras i 
relation i vår tankeprocess. Att bedöma och kategorisera diskursen görs därmed 
implicit åt läsaren genom texten. Materialet uppvisar även att diskursen, och de 
sociala representationerna, förankras genom att resonemangen sätts i opposition. 
Detta framträder tydligast som redovisats i kategorierna demokratiska uttryck och 
motsats/opposition. På detta sätt införlivas resonemangen i den befintliga, tidigare 
utvecklade, kontexten gällande dessa ämnen.  
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Utifrån tolkningen av resultatet framstår Taylors teori om erkännandets politik 
som central, för att belysa eventuella konsekvenser av denna framställning av 
islam och muslimer i förlängningen. Resultatet indikerar en frånvaro av 
erkännande, både gällande islam som kollektiv identitet, muslimer, samt som 
kultur. Det kan argumenteras att islam och muslimers synlighet inom ledarna 
bidrar till ett erkännande utifrån Taylors teorimodell, men då framställningen av, 
samt diskursen gällande, islam och muslimer som redovisats genom resultat och 
analys framstår som problematisk kan det inte tyckas vara fallet. Applikationen av 
Taylors teori på materialet, tyder på att diskursen gällande islam och muslimer 
inte förefaller representera ett erkännande av islam som kollektiv eller kultur.  
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Kapitel 5 Diskussion 

Kapitlet inleds med en diskussion gällande de valda teorierna. Fokus kommer 
främst att ligga på Taylor, med en diskussion gällande kritik som riktats mot hans 
teori, för att se huruvida detta kan bidra till förståelsen av studiens slutsatser. 
Därefter följer en diskussion gällande valet av metod, och en återkoppling till den 
forskningsgenomgång som redovisades i början av studien.  
 

5.1 Teoretisk reflektion 
För att kritiskt reflektera över de teorier som använts vill jag initialt nämna 
väsentlig kritik som riktats mot Taylor av K. Anthony Appiah. Detta främst för att 
se huruvida studiens slutsatser kan ges ytterligare perspektiv i ljuset av denna. 
Han ifrågasätter Taylors betonande av individens autenticitet, framförallt när 
denna individualitet hänvisas fullständigt till större kollektiva kategorier såsom 
kön, etnicitet och nationalitet (Appiah, 1999, 139). Vidare belyser Appiah att detta 
blir än mer problematiskt i relation till Taylors teori gällande att jaget skapas 
dialogiskt. Autenticitetens retorik kräver att jaget skapas i samspel med andra, 
Appiah framhåller att denna tolkning är godtycklig då jaget och den egna 
identiteten i lika stor grad skapas samt utvecklas på ett avgörande sätt av de 
institutioner, såsom religion och samhälle, som ställs till vårt förfogande (Appiah, 
1999, 143). Appiah (1999) poängterar att: ”Dialogen formar den identitet jag 
utvecklar då jag växer upp, men själva materialet till denna identitet kommer 
delvis från mitt samhälle […]”(143). Detta argument innebär för erkännandets 
politik att de identiteter som skapas i konflikt med det rådande erkännandet, till 
exempel den afroamerikanska identiteten som utvecklas inom afroamerikanska 
gemenskaper i motsättning till den vita hegemonin, lika mycket är en produkt av 
den vita hegemonin och dess gemenskap som den är en motreaktion.  
 
Denna aspekt av kritiken framstår som väsentlig likväl för min studie, då detta 
fordrar att resultatet inte enbart kan tolkas som en frånvaro av erkännande. Utifrån 
Appiahs kritik framstår all diskurs därmed vara aktiva i skapandet och 
utvecklandet av identiteten, då denna skapas lika mycket i en frånvaro av 
erkännande eller i opposition. Med denna utgångspunkt förefaller tolkningen av 
denna studies resultat därmed få en ny aspekt, där även eventuella uttryck för 
orientalism bidrar till skapandet och utvecklandet av ens autentiska, individuella 
jag. Detta är en viktig poäng att belysa, men som emellertid inte påverkar 
trovärdigheten i studiens slutsatser enligt min mening. Studien har varken 
möjlighet, eller har ämnat, att söka allmängiltiga svar gällande konsekvenserna av 
medias framställning av islam och muslimer. Sådan forskning är varken 
eftersträvansvärd eller rimlig. Taylors teori gällande erkännandets politik skall 
inte heller förstås som en allomspännande modell som kan appliceras för att förstå 
alla komplexa företeelser och fenomen som inbegriper hur jaget skapas genom 
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kommunikation. Därmed sagt betyder detta inte att det är en användbar, och 
givande, teorimodell för att vidare belysa samt ämna förstå hur sociala 
representationer påverkar jaget, framförallt genom att applicera denna på olika 
kommunikativa mekanismer såsom dagspress. 
 
De fyra dogmer som Said beskriver inom sin teori kan verka hårdragna, och alla 
visade sig inte lika fruktbara vid analysen av materialet. Två av dogmerna fann 
jag inte möjliga att applicera på det givna materialet, vilket jag åsyftat 
problematisera samt diskutera i analysen. Höijers applicering av Moscovicis teori 
på media studier visade sig vara synnerligen användbar för att förstå hur diskursen 
framställs, samt hur detta skall tolkas. Förankring var den metod som användes 
flitigast i materialet för att förmedla de skilda resonemangen gällande sociala 
representationer. Denna teori skulle likväl kunna förstås som en del av metoden 
då den åsyftar till att förstå hur det argumenteras, och vad som argumenteras för. 
Detta visade sig under analysen av resultatet, då den enkom använts som en teori 
för att sätta diskursen i perspektiv i denna studie. I framtida forskning skulle det 
vara intressant att använda sig av Höijers teori tillsammans med förslagsvis en 
argumentationsanalys. 
 

5.2 Metodisk reflektion 
En kvalitativ textanalys med inspiration av diskursanalys valdes som metod då jag 
ämnade undersöka vad ledarna implicit uttryckte om islam och muslimer. 
Diskursanalys stod som inspiration främst då studien åsyftade att undersöka vad 
den implicita diskursen i ledarna kan tänkas innebära utifrån premissen att de är 
maktbärande och meningsskapande.  
 
Denna metod valdes med stor beaktning för textens genre, då 
argumentationsanalys sannolikt hade varit det mer självklara valet. Ledare ses 
generellt som tidningens kommentar på de aktuella ideologiska, politiska och 
sociala företeelser inom samhället, och ger därmed lite utrymme för den typ av 
offentlig debatt som förekommer inom debattartiklar eller kolumner. En 
argumentationsanalys av ledarna hade säkerligen alstrat spännande slutsatser, men 
då mitt syfte var mer inriktat på vad som uttrycks implicit i den offentliga 
debatten i ledare valdes en kvalitativ textanalys med inspiration av en 
diskursanalys. Faktumet att media till stor del förmedlar, och producerar, den 
offentliga debatten ledde till slutsatsen att det verkade väsentligt att granska 
vilken diskurs som förs mellan raderna på ledarsidorna. Det outtalade ses som 
meningsskapande och maktbärande, och i ljuset av de valda teorierna föreföll 
detta metodval därmed som mer fruktbart för studiens syfte och 
problemformulering. En argumentationsanalys hade säkerligen alstrat spännande 
resultat, men hade eventuellt inte åstadkommit att belysa dessa aspekter på samma 
sätt som den föregivna kvalitativa textanalysen med inspiration av diskursanalys. 
Med det sagt är det inte oproblematiskt att ta inspiration från diskursanalys, eller 
att utföra en kvalitativ textanalys. Förförståelsen spelar stor roll för de tolkningar 
som förs, både i avsikten att de möjliggör riktiga tolkningar av det valda 
materialet, och att de kan leda till att tolkningarna förefaller alltför färgade av 
förförståelsen för det föregivna ämnet och materialet. Det har varit min avsikt att 
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genom formulering av deduktiva analysfrågor bringa klarhet gällande vad som 
kunnat uttydas i det empiriska materialet, likaså en tydlig redovisning av de 
kategorier och koder som framkommit genom analysen.    
 

5.3 Empirisk reflektion 
Hafez konstaterar i sin forskning att medias val av vad som har nyhetsvärde bidrar 
till att sätta kontexten för, samt påverka, opinionsbildningen och den offentliga 
debatten. Detta förefaller problematiskt betonar han, då medias rapportering är 
ytterst fragmenterad och selektiv i relation till islam och mellanöstern. Hafez 
åstadkommer att åskådliggöra att massmedia till stor del förlitar sig på historiskt 
förankrade fördomar. Genomgående i forskningen är att medias fragmenterade 
bilder av islam samt muslimer kan komma att ha stora sociala och politiska 
åverkningar. Hafez har möjlighet att dra större tolkningar, och därmed slutsatser, 
till följd av det rika empiriska material som ligger till grund för forskningen. Min 
studie har varken möjlighet, eller som syfte, att dra sådana breda penseldrag 
gällande dess slutsatser. Emellertid kan likheter urskönjas. Diskursen gällande 
islam och muslimer i ledarna ger indikationer på uttryck för orientalism, vilket 
ligger i linje med Hafez resultat. Vidare ger applikationen av Taylors teorimodell 
antydningar på att en frånvaro av erkännande kan ha stora konsekvenser för islam 
som en kollektiv identitet samt kultur, vilket även kan tolkas överensstämma med 
Hafez slutsatser.  
 
Nizamettin Eti och Zaid Nackshbandi har i sin studie undersökt hur svensk dags- 
och kvällspress framställt islam och muslimer. Utefter Runnymede Trusts modell 
åstadkommer de att belysa att flertalet av att det granskade materialet uppvisar en 
negativ syn på islam och muslimer. Detta betecknas som en sluten attityd enligt 
teorimodellen, och denna diskuteras utifrån tidningarnas skilda ideologiska 
ståndpunkt. Denna studies syfte stämmer väl överens med min studie, men skiljer 
sig väsentligt i form av de resultat samt slutsatser som redovisas. Min studie 
grundas i teorier som står relativt avskilda från den som författarna använder sig 
av, men resulterar ändå i indikationer på orientalistiska uttryck. Eti och 
Nackshbandis resultat är mer inriktad på synen av muslimer än vad mitt resultat 
kan sägas åstadkomma, men de kan fortfarande ses komplettera varandra av just 
denna anledning.  
 
Linn Gebara (2014) undersöker i sin studie inom vilka sammanhang islam och 
muslimer framställs inom Aftonbladet och Dagens Nyheter. Även Gebaras studie 
använder sig av Runnymede Trusts modell gällande öppna och slutna attityder 
gentemot muslimer, samt stereotypiserings teori för att bidra med ytterligare 
perspektiv. Gebaras slutsatser uppvisar att framställningen av islam och muslimer 
främst sker i relation till tre kategorier, våld/terrorism, extremist/fundamentalist 
samt Islamisk gudsstat/Islamism. Författaren finner att media har en mindre 
framträdande roll som förmedlare av stereotypa framställningar av muslimer 
utefter det berörda empiriska materialet, samt att inga slutna attityder om 
muslimer kan uttydas. Gebara lyckas identifiera liknande kategorier i analysen av 
resultatet som framkommit genom denna studies diskursanalys. Då författaren 
fokuserar på nyhetsartiklar, till skillnad från denna studie, förefaller ledarna 
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uppvisa en större spridning gällande teman i relation till diskursen om islam och 
muslimer. Min studie kan därmed ses komplettera Gebaras studie.    
 
Det har inte varit en enkel process, då den diskursanalytiska inspirationen till stor 
del förlitar sig på forskarens tolkningar. Ett fullkomligt objektivt angreppssätt är 
inte möjligt, då tolkning kräver förförståelse vilken i sin tur kan påstås vara 
formad samt influerad av den kontext där den frambringas. Jag har strävat efter 
transparens genom hela processen, och känner tilltro till mina slutsatser. Med det 
sagt ligger det hos läsaren att bedöma rimligheten i mina tolkningar och studiens 
slutsatser. Det har varit min avsikt att, genom de olika teorierna, problematisera 
analysen av resultatet i största mån, samt vara tydlig med hur de olika 
tolkningarna skett samt ge alternativa tolkningar kring dessa.  
 

5.4 Avslutande diskussion 
Denna studie har varit en omtumlande process, med många oväntade aspekter 
samt resultat. Min förhoppning hade varit att ledarna skulle gett indikationer på 
uttryck för orientalism i mindre utsträckning än vad som framkom genom 
diskursanalysen. Det förefaller naturligt att en studie åsyftar till att finna 
intressanta resultat, men min förhoppning var trots detta att mindre uttryck för 
motsättning skulle uttydas i det empiriska materialet. Genom studiens gång, samt 
genom den forskningsgenomgång som redovisats, har mitt intresse väckts 
gällande att undersöka hur det ligger till mellan dags- och kvällspress. En fortsatt 
undersökning för att se huruvida det skulle generera någon skillnad i relation till 
resultatet skulle vara spännande, utifrån mina teorier. Detta skulle komplettera 
studien väl, inte minst då det skulle generera ytterligare forskning åt ett ämne som 
jag anser är i stort behov av det.  
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Sammanfattning 

Den offentliga debatten förs inte bara genom olika mediala mekanismer, men 
dessa kan även förstås som producerande samt opinionsbildande gällande denna. 
Medias val av vad som har nyhetsvärde, samt på vilket sätt det rapporteras kring 
valet av nyheter, kan förstås som tongivande gällande den offentliga debatten. 
Genom att studera hur fenomen och företeelser produceras, reproduceras samt 
transformeras genom medias kommunikativa processer, kan stor kunskap om de 
uppfattade kollektiva kognitionerna uttydas.  
 
Studiens syfte är att undersöka hur islam framställs i ledare i Dagens Nyheter och 
Svenska Dagbladet under perioden 2014-10-01 och 2015-03-01 samt hur denna 
framställning skall tolkas. Vidare syftar studien till att undersöka vad denna 
framställning i förlängningen innebär för bilden av muslimer, främst i relation till 
social representationsteorin. För att nå studiens syfte används en kvalitativ 
textanalys med inspiration av diskursanalys för att möjliggöra en tolkning av vad 
som uttrycks implicit i det empiriska materialet gällande islam och muslimer. Den 
kvalitativa textanalysen utfördes på åtta ledare, varav fyra är hämtade från Dagens 
Nyheter och de övriga fyra från Svenska Dagbladet. Studien har en deduktiv 
ansats, som utgår från tre analysfrågor formulerade utefter en initial ytlig 
kvalitativ textanalys av det empiriska materialet. Vidare tolkas resultaten med 
avstamp i Birgitta Höijers applicering av social representationsteori på media, dels 
i Edward Saids teori om orientalism, samt med Charles Taylors teori gällande 
erkännandets politik.  
 
Resultatet visar att diskursen gällande islam och muslimer främst förs i relation 
till kategorierna demokratiska uttryck, fundamentalism/extremism och 
motsats/opposition. Studien visar att det finns indikationer på uttryck för 
orientalism i diskursen som förs om islam, och i förlängningen muslimer. Dessa 
uttryck framträder tydligast genom en föreställd motsatsrelation, där islam och det 
demokratiska samhället samt dess uttryck ställs i kontrast mot varandra. Vidare 
belyser studien att dessa sociala representationer främst uttrycks genom 
förankring, genom att införliva dem i en redan befintlig tolkningsram samt genom 
att anspela på välkända känslor. Den diskurs som uttolkas genom diskursanalysen 
antyder på en frånvaro av erkännande, där islam som kollektiv identitet och kultur 
förefaller behöva anpassas för att erhålla ett fullständigt erkännande. 
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Bilaga 1: Det empiriska materialet 
 
Ledare 1: 
Hakkorset och halvmånen, Per Gudmundson, Svenska Dagbladet, 2015-01-01 
 
En av de mer förbigångna händelserna de senaste åren var att president Barack 
Obama skickade sitt särskilda sändebud för att övervaka och motverka 
antisemitism, Hanna Rosenthal, till Malmö för snart två år sedan. Besöket borde 
ha blivit en ögonöppnare, men har inte lett till någon djupare självrannsakan. 
 
Forum för levande historia kartlägger förekomsten av främlingsfientlighet i 
Sverige, bland annat i sina intoleransundersökningar. Rapporten från 2009, ”Den 
mångtydiga intoleransen”, baserades på en attitydundersökning bland knappt 4 
700 gymnasieungdomar. Rapporten fann att en negativ inställning till judar 
förekom i alla kategorier – både bland elever med låg- och högutbildade föräldrar, 
såväl i storstäder som i glesbygd, bland pojkar och flickor etcetera. 18,6 procent 
av samtliga elever befanns ha en negativ inställning till judar. En kategori skiljde 
dock ut sig. Bland elever som definierade sig som muslimer hade 55 procent en 
negativ inställning till judar. 
 
Studien ”Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige”, utgiven 2006, 
byggde på enkätsvar från knappt 3 000 personer i åldrarna 16–75. Där fann man 
att 39 procent av dem som betecknar sig som muslimer hyste ”en systematisk 
antisemitisk inställning”, jämfört med 5 procent totalt i populationen. Studien 
erbjöd också en förklaring: ”påverkan från den politiska kultur som präglar stora 
delar av arabvärlden och vissa andra islamiska länder. Detta är en politisk kultur i 
vilken antisemitismen i betydande grad är legitim och sedan decennier öppet har 
propagerats av i vissa fall regimer och i åtskilliga fall ledande medier och 
inflytelserika religiösa ledare och grupperingar.”  
 
I nyligen utkomna ”Hakkorset & Halvmånen – Nazister i Mellanöstern” (Natur & 
Kultur 2014) skildrar Niclas Sennerteg, författare och journalist vid Borås 
Tidning, en alltför sällan undersökt aspekt av 1900-talshistorien. Åtskilliga känner 
givetvis redan till historierna om stormuftin i Jerusalem Haj Amin al-Husseini, 
palestinsk nationalistledare och sedermera Gruppenführer i SS, som samarbetade 
med Adolf Hitler och arbetade med att rekrytera frivilliga muslimer till 
Wehrmacht – med det gemensamma målet att utplåna judendomen. Sennerteg kan 
dock efter åratal av research berätta betydligt fylligare om hur intressena kunde 
sammanfalla. 
 
Det är väl känt att prominenta nazister och människorättsförbrytare efter kriget 
sökte sig undan rättvisan till Sydamerika. Men en strid ström tyska officerare 
sökte sig också till arabvärlden, huvudsakligen till Egypten, Syrien och Libanon. 
Där var deras militära expertis eftersökt i uppbyggnaden av såväl säkerhetstjänst 
som krigsmakt, och där var deras ideologiska historik inte nödvändigtvis en 
belastning. Tvärtom kunde den antijudiska propaganda som utarbetats i 
Nazityskland lätt anpassas efter lokala behov. Tyskarna hamnade i en främmande 
men ändå bekant miljö. Arabdiktaturerna behövde dem, och gav dem sitt fulla 
skydd. 
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Med Hakkorset & Halvmånen har Sennerteg gjort något av en pionjärgärning – 
läsaren får närmast intrycket att det ligger lika mycket detektivarbete som 
historisk research bakom boken – så det är rimligen för tidigt att fastställa vilka 
slutsatser som ska dras om hur stort det Nazityska inflytandet har varit i 
Mellanöstern. Däremot är det klart att boken tjänar som en mycket rik fond för 
den som vill begripa även den samtida antisemitismen. 
 
I Sverige ses antisemitism ofta som en reaktion på Israelisk krigföring. Denna syn 
är inte helt obegriplig (enligt statistiken blir antijudiska attacker och hatbrott 
vanligare under perioder då Israels krigsmakt är på fötter) men lägger skulden på 
offret och inte på förövaren. Vad Sennerteg illustrerar är att judehatet fanns i 
regionen långt innan Israel ockuperade Västbanken eller Gaza – ja, långt innan 
Israel ens existerade. Att dessa djupt rotade värderingar skulle kunna följa med till 
Sverige borde inte förvåna. 
 
Ledare 2: 
Ventilera konflikterna i kyrkor och moskéer, Susanna Birgersson, Dagens 
Nyheter, 2014-11-29 
 
Cherin Awad är en 29-årig jurist och tvåbarnsmamma som i flera år har lett 
studiesammankomster för muslimska kvinnor i Uppsala moské. Eftersom intresset 
har varit stort har kvinnorna önskat sig en rymligare möteslokal. Men styrelsen 
har satt sig på tvären. För att komma till ett större rum måste kvinnorna nämligen 
korsa utrymmet som leder till männens bönerum, förklarade Awad i en artikel på 
Nyheter24: ”Det tar ca fem sekunder att passera. Och det är det som är den stora 
synden som gubbarna i Uppsala moskés styrelse inte klarar av. Att se en kvinna. 
Förvisso täckt i hijab, men ändå. En kvinna.” 
När kvinnorna har envisats med att gå till det större rummet har de mötts av 
glåpord och annan kränkande behandling från styrelsemedlemmar. ”Principen i 
islam är att kvinnor ska vara i sitt område och männen i sitt”, sa Osman Said till 
SVT i veckan. Andra män har däremot ställt upp och genom sin närvaro försökt 
ge kvinnorna möjlighet att samlas ostört. Att den mångåriga konflikten 
offentliggjordes är utmärkt av flera skäl. 
 
Församlingar och föreningar kan ha goda skäl att vilja lösa konflikter internt. Men 
när ledningen aldrig behöver argumentera inför utomstående blir klimatet lätt 
sekteristiskt. Själva sakfrågan är förstås viktig, den om kvinnors inflytande i de 
muslimska församlingarna. Principen om åtskillnad mellan könen är, milt uttryckt, 
problematisk och behöver utmanas och diskuteras. Tillämpningen handlar ju inte 
bara om hur kvadratmetrarna i en moské disponeras, utan också om synen på 
kvinnors frihet och rättigheter mer generellt. 
 
Men det finns också en annan positiv aspekt av den öppna konflikten. Vi som inte 
är muslimer kan behöva påminnas om att den här typen av debatter faktiskt förs. 
Det är nyttigt att få höra talas om att många av landets moskéer har ställt sig på 
Uppsalakvinnornas sida, mot styrelsen. Alltför sällan utmanas de förutfattade 
meningarna om islam av berättelser om feministisk reformiver. 
 
Något liknande inträffade i våras när debattören Jakob Rohyo och Özcan 
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Kaldoyo, programledare för den assyrisk-syrianska tv-kanalen ACSA, kritiserade 
syrisk-ortodoxa kyrkans hantering av skilsmässor. I en artikel i Länstidningen 
listades de skäl som enligt kyrkan kan ligga till grund för annullering. Samtliga 
handlar om hur kvinnan uppfört sig: om hon inte varit oskuld fram till bröllopet, 
om hon varit otrogen, om hon uppsåtligt förhindrat graviditet, om hon umgåtts 
med andra män och om hon vistats på olämpliga platser. Inte ett ord om mannens 
vandel, inget om övergrepp eller misshandel. Rohyo och Kaldoyo beskrev hur 
hela släkter kan involveras när förhör ska hållas och ”bevis” framläggas. 
Debattörerna varnade för att det som nyligen inträffade i Norrköping, när två män 
mördades i samband med en skilsmässa, kan hända igen. 
 
Artikeln ledde till att den syrisk-ortodoxa prästen Züleyman Wannes ställde upp i 
en radiodebatt i ”Människor och tro”. Han hävdade att förfarandet syftar till att 
paret ska hitta tillbaka till varandra och att de godtagbara skälen för skilsmässa 
inte alls bara avser kvinnans beteende. Många syrianska/assyriska kvinnor 
välkomnar säkert det beskedet – möjligen en smula misstroget. För kyrkans regler 
speglar och reflekteras i de osynliga föreskrifter som omgärdar många människors 
liv. 
 
Det är varken nödvändigt eller önskvärt att alla samfund och församlingar skriver 
under på varje stavelse i det sekulära samhällets värdegrund. Men normer som 
syftar till att begränsa kvinnors frihet och kontrollera deras sexualitet måste fram i 
ljuset. Öppna debatter ger både syre till förändring och större möjlighet för 
enskilda medlemmar att förhålla sig självständigt till gruppens oskrivna lagar. 
 
Ledare 3: 
Den ynkliga ondskan, DN, Dagens Nyheter, 2015-01-07 
 
Makten är som mest patetisk när den rasar mot satiren. Diktatorer, generaler, 
religiösa ledare, terrorister – sällan framstår de som så ynkliga som när de med 
våld försöker slå mot den som använder humorn som enda vapen. 
 
Onsdagen den 7 januari är ett svart datum för yttrandefriheten. I Paris har 
redaktionen för satirtidningen Charlie Hebdo utsatts för ett terrordåd med 
åtminstone 12 döda. Inget tyder på att magasinets medarbetare, eller poliserna 
som dödades med dem, gjort sig skyldiga till annat än utövande och försvar av 
demokrati. Att det just är Charlie Hebdo som drabbas är inte förvånande. 
Tidningen har alltid, i sann fransk tradition, gjort provokationen till sitt 
kännetecken. Den har till och med gått längre än många av sina kolleger. 
 
I februari 2006 föreställde bilden på tidningens förstasida en gråtande 
Muhammed. Han gömde sitt ansikte i händerna och utbrast: ”Det är jobbigt att 
vara älskad av idioter”. Teckningen var ett svar på den globala upphetsningen 
kring danska Jyllands-Postens karikatyrer av profeten. Ilskan var så stor från 
franskt muslimskt håll att flera chefredaktörer som publicerat bilderna avgick. 
Dock inte på Charlie Hebdo. Efter bilden av den gråtande profeten stämdes 
magasinet av Frankrikes muslimska råd. Rättegången bevakades intensivt och 
blev också föremål för en uppmärksammad dokumentärfilm. Till slut friades 
tidningen och processen såg ut att vara en framgång för yttrandefriheten, det 
franska samhället och den stora majoriteten av landets muslimer. 
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”Det förekom ingen fatwa, inga attacker, inga hot”, kommenterade de franska 
muslimernas advokat rättegången. ”Vi löste konflikten på ett civiliserat sätt. 
Debatten är ett bevis på styrkan i den franska republiken. De enda som kan ta 
skada av den är extremisterna.” Efter uppståndelsen har magasinet fortsatt att 
publicera sin satir som slår hårt mot alla håll: höger, vänster, uppåt, nedåt, mot 
gudar och männi-skor. Extremisterna hade förlorat slaget, men de hade inga 
planer på att ge upp kriget mot det fria ordet. 
 
Tre svenska medborgare dömdes för att ha förberett ett massmord, på många sätt 
liknande det i Paris, mot Jyllands-Posten i Köpenhamn år 2010. Motivet var 
Muhammedkarikatyrerna. Även konstnären Lars Vilks lever under ständiga 
dödshot för det enda ”brottet” hädelse av profeten. 
 
I november 2011 skedde så ett bombattentat mot just Charlie Hebdo sedan 
tidningen skämtat om islamisternas valseger i Tunisien. Då hade redaktionen 
tillsatt Muhammed som ”gäst-redaktör” med rubriken ”100 piskrapp om ni inte 
dör av skratt”. Efter attacken uttalade sig dåvarande franske utrikesministern 
Claude Guéant, själv ofta karikerad och hånad i tidningen: ”Man kan tycka vad 
man vill om Charlie Hebdo, men pressfriheten är i Frankrike en helig princip”. 
 
Och detta är just vad extremister måste fås att förstå, oavsett vilken färg de har på 
sina flaggor och vilken form deras symboler tar sig: Yttrandefriheten är och 
förblir en hörnpelare i den demokratiska världen. Ingen religion, gud, fana, åsikt 
eller ideologi är undantagen. 
Den är dock en bråkig frihet. Den ställer krav på oss, den tvingar oss att skärpa 
våra ord och använda vårt omdöme. Det finns inget egenvärde i att kränka våra 
medmänniskor – men värdet av att ha rätt att göra det är absolut och omätbart. 
 
När allt fler vidriga detaljer om attacken i Paris spreds i världens medier, 
traditionella och sociala, kom en våg av fördömanden. Men också en liten -rännil 
av skadeglädje. Föregivna islamister jublade åt att hädarna äntligen fått vad de 
förtjänat. Islamhatare fick vatten på sin kvarn och tycktes närmast lyckliga över 
att ha fått sin perverterade bild av muslimer bekräftad. Och till stor del var väl 
detta terroristernas avsikt; att slå in ytterligare en hatets kil mellan det sekulära, 
demokratiska samhället och islam. Att visa att de två aldrig kan, aldrig ska få 
förenas. 
 
Vill vi se till att de misslyckas krävs en kraftansträngning. De troende själva 
måste vända sig ifrån och högljutt protestera mot våldets profeter. Det övriga 
samhället får aldrig hemfalla till öga-för-öga-tänkande och slå mot praktiserande 
troende, deras byggnader och symboler. Attentat som det i Paris brukar följas av 
hämnd, som följs av hämnd i en blodig malström. Att sekulära och religiösa lever 
sida vid sida, med ömsesidig respekt samt ömse-sidiga rättigheter och 
skyldigheter, är de extremas mardröm. Polariseringen, rädslan och hatet är deras 
mål. 
 
När sådant som terrordådet i Paris sker är det lätt att förtvivlas – och inte minst att 
drabbas av känslan av att allt står och väger utom vår kontroll. Dessa händelser 
kan uppfattas som en sorts vindkantringar. Vi vet inte vad som kommer i deras 
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spår, och det är just ovissheten som gör dem så djupt skrämmande. 
 
Men i själva verket ligger historien i våra egna händer. Genom att undvika att gå 
rädslans, hatets och hämndens väg, och oförtrutet hävda rätten att säga och rita 
vad vi vill även om det retar de lättretade, förvägrar vi terroristerna allt som liknar 
seger. Då står ondskan och rasar, allt ensammare. Och allt fler ser hur ynklig och 
maktlös den egentligen är. 
 
Ledare 4: 
Inga svenska hädelselagar, Erik Helmersson, Dagens Nyheter, 2015-02-24 
 
Mannen som liknade ett gudstjänstutrop vid ett åsneskri åtalades. De som ville 
skada honom gick fria. En del minns säkert händelsen. Den nämndes i många 
större medier, bland annat på dessa sidor. Detta var vad som skedde: En man i 
Nyköping väcktes en morgon i slutet av juli 2014 av en muslimsk 
utomhusgudstjänst. Det var utrop i högtalare som hade stört honom. I förhören 
berättade han att han arbetat sent och somnat först klockan 3, utropen startade vid 
7.30. Över detta blev han så upprörd att han filmade en kort bit av gudstjänsten 
och lade upp det på Facebook. Han tillade: "Det här är inte normalt att vakna till 
en åsna som har ont i magen". Efter kort tid tar han bort posten, men det visar sig 
att den redan har spritts vidare. Snart står en stor, uppeggad folkmassa utanför 
hans lägenhet – mellan 100 och 200 personer, enligt polis.  
 
Så här säger en polisman i ett så kallat avrapporterings-pm: "Det finns personer 
som befinner sig på platsen som vill slå X. Vi i patrullen försöker förklara för 
personerna på platsen att vi ska gå och prata med X och de ska vänta men så fort 
vi kommer bort till X som står och väntar på sin adress så kommer det ca 100 
personer efter som vill ha tag på X". En man säger till poliserna "att några som 
vill ha tag på X även har knivar på sig". "Några av personerna på platsen säger att 
om inte polisen gör något åt X så kommer de göra det själva. Någon säger även att 
det inte är svårt att krossa en ruta och ta sig in till X som bor på bottenvåningen". 
 
Det hela lugnade så småningom ner sig och polisen kunde lämna platsen. Så kom 
åtalet. Inte mot de personer i folkmassan som varit hotfulla, utan mot mannen som 
skrivit på Facebook. Brottsrubricering: Hets mot folkgrupp. "Brottet är inte ringa", 
skriver åklagaren i stämningsansökan till Nyköpings tingsrätt. 
 
Rättegången inleddes i november men avbröts då på grund av en teknikalitet. På 
torsdag upptas den igen. Det är mycket oroväckande att det ens blev ett åtal. Om 
mannen skulle fällas är det en svensk rättsskandal. Inte minst för att ingen av de 
som hotade honom har åtalats. Trots att några av dem ska ha haft knivar med sig. 
Och trots att det fanns poliser på plats som såg alltihop. 
 
Den åtalade har inte uttalat sig om muslimer som ett kollektiv. Han har inte sagt 
något om religionen islam. Han har inte skändat någon profet eller annan helighet. 
Han har liknat ett utrop i högtalare vid en åsnas skriande. Det är snarast att 
likställa med om katoliker skulle polisanmäla alla som någon gång antyder att 
påvens mössa är lustig. Förvisso är det mycket ofint sagt. Jag förstår om religiösa 
människor blir sårade. På vår väg genom livet blir vi alla förolämpade med jämna 
mellanrum, inte minst gäller detta om vi tar vår gudstro på allvar. Då kallas det 
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hädelse och kan göra rejält ont. 
 
I DN Kultur tecknade nyligen författaren Elisabeth Åsbrink kort hädelsens 
historia. Madonnas "Like a prayer" nämndes, liksom Michelangelos "Den yttersta 
domen", August Strindbergs ”Giftas” och fotografen Andres Serranos "Piss 
Christ", som föreställer ett krucifix nedsänkt i något som framgår av titeln. 
 
Den 13 mars öppnar en utställning av just Serrano på Fotografiska museet i 
Stockholm. Anta att en kristen mobb skulle samlas utanför vernissagen och hota 
att misshandla honom – och att den enda följden skulle bli att Serrano åtalas för 
hets mot folkgrupp. 
Om detta scenario förefaller otidsenligt, till och med otänkbart – varför skulle 
händelserna i Nyköping ses på annat sätt? För att den åtalade där inte är konstnär? 
För att det är värre att likna ett gudstjänstutrop vid en åsna än att i urin sänka ner 
den som hundratals miljoner människor ser som Gud? 
 
Jag utgår från att mannen i Nyköping frias. Annars sänder vi en mycket obehaglig 
signal: Om du säger något om en religionsutövning som kan tolkas som 
förklenande så hetsar du mot folkgrupp och riskerar upp till fyra års fängelse. Om 
du däremot samlar ihop några kompisar för att misshandla den som sagt det du 
ogillar om religionen, då kan du räkna med att ordningsmakten ser mellan 
fingrarna.  
 
Vi lever i en tid där många, även i Sverige, vill vrida klockan tillbaka och göra 
gudstro till något okränkbart. Där meningen "yttrandefrihet är bra, men det 
innebär inte att man ska ha rätt att kränka andra" ofta sägs – trots att det är exakt 
vad yttrandefrihet betyder. Rätten att förolämpa är ingen skyldighet. Respekt är ett 
nyckelord i all mänsklig interaktion. Ett samhälle där alla oavbrutet ritar 
profetkarikatyrer, liknar varandras böner vid åsneläten eller nedsänker helighet i 
piss vore vidrigt och outhärdligt. Men ett samhälle där detta är strängeligen 
förbjudet i lag vore ännu värre. 
 
Det är i mina ögon omöjligt att se hur mannen i Nyköping hetsat mot en grupp. 
Han har rimligtvis hädat. Men Sverige har, till skillnad från många obehagligare 
länder, inga hädelselagar och ska heller inte ha det. 
 
Ledare 5: 
Mer som helvete än paradis, Susanna Birgersson, Dagens Nyheter, 2014-10-15 
 
Den islamistiska organisationen Hizb ut-Tahrir har nu etablerats i Sverige. Viss 
aktivitet har förekommit tidigare men nu finns både talesmän och en snygg 
webbsida, rapporterar Ekot. Jag tittar på några av filmklippen som ligger uppe. 
Glöm skäggiga imamer som reciterar Koranen på arabiska. I ett föredrag från 
Australien förklarar en vältalig Wassim Doureihi varför muslimer inte bör 
legitimera den sekulära demokratin genom att rösta eller på annat sätt engagera 
sig politiskt. Lustigt nog kommer jag att tänka på den brittiske komikern Russell 
Brand.  
 
Hos båda återfinns samma ungdomliga och vällustiga förakt för demokrati och 
pragmatism, för den blandning av idealism och maktlystnad som driver de flesta 
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politiker. Där finns banala påståenden om att inte vem som helst kan nå den 
politiska toppen, och att systemet inte förändras av att en rege-ring röstas bort. 
Båda levererar dessa fakta som vore de fördolda sanningar vanligt folk inte känner 
till. 
 
Först är det mest irriterande. Den liberala demokratins försvarare hävdar inte att 
systemet föder fram ett rättfärdighetens paradis utan pekar på att yttrandefrihet, 
individuella rättigheter och möjligheten att rösta bort makt-havare skapar mer 
rättvisa och frihet än övriga existerande system. 
Men sedan, medan Russell Brand och hans fanclub landar i allt från socialistisk 
till libertariansk anarki, predikar Hizb ut-Tahrir något väsensskilt: Strävan för en 
muslim kan inte vara något annat än en helt igenom islamisk samhällsordning. 
 
Organisationen säger sig tillämpa antivåldsmetoder och tar därför avstånd från 
Islamiska staten. Men drömmen är densamma, ett samhälle där allt och alla ska 
inrättas efter Koranen. Sträng uppdelning mellan könen är en given utgångspunkt, 
vilket bara kan medföra att kvinnor utestängs från det offentliga livet. 
 
Att drömma om ett kalifat är nu inte detsamma som att vilja skära halsen av alla 
som vägrar konvertera till islam. Och till en viss gräns kan den liberala 
demokratin härbärgera sina antagonister. Det som oroar är att skenbart fridsamma 
organisationer som Hizb ut-Tahrir kan attrahera och bidra till -radikalisering av 
unga, rotlösa muslimer som av olika skäl känner misstro mot det sekulära 
samhället. Och när hatet mot samhället växer, krymper steget till att använda våld. 
 
Ledare 6: 
De som sår splittring, Johanne Hildebrandt, Svenska Dagbladet, 2015-01-10 
 
Expressens framsida med satirtidningens Charlie Hedbos sista teckning var en 
kraftfull solidaritetshandling efter terrorattacken. För det är en sak att manifestera 
och säga vackra ord om yttrandefrihet och en helt annan att visa det hela i 
handling. Detta gjorde Expressens chefredaktör Thomas Mattsson och det hedrar 
honom att han står rak i kulturrelativismens grumliga kölvatten där allför mycket 
sopas åt sidan i förståelsen och kränkthetens namn. 
 
Demokratiska värderingar är ingen tröja man kan dra av sig och ta på när den inte 
passar utan handlar om grundläggande mänskliga rättigheter som måste försvaras, 
oavsett om man gillar avsändaren eller inte. Motsatsen visade SD:s Björn Söder 
när han efter attacken skrev på Facebook att ”Fredens religion visar sitt rätta 
ansikte” och därmed försökte plocka poäng på tolv människors död. 
 
Enligt Global Terrorism Index inträffade 82 procent av dödsfallen i terrorattacker 
2013 i Irak, Afghanistan, Pakistan, Nigeria eller Syrien. Med andra ord är det 
främst muslimer som faller offer för den internationella islamistiska terrorismen, 
vilket IS attacker mot shia har bevisat för länge sedan. Så var finns logiken att 
skuldbelägga de människor som är råkar tillhöra den religion som är mest utsatta 
för terrorn? Vem tjänar mest på att Björn Söder sår splittring och ökar 
polariseringen? 
 
Betänk att den internationella islamistiska terrorismen inte enbart har fötts bland 
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utanförskap och arbetslöshet i Europas förorter. Att rekrytera, utbilda, utrusta och 
bedriva krigföring och attacker kräver organisation, informationsoperationer och 
starka finansiärer, varav några aktörer sannolikt går att finna i Gulfstaterna. Att slå 
ut dessa ledare, som skickligt spelar på utanförskap, sår splittring och blåser upp 
religiös fundamentalism, bör vara målet för alla stater som kallar sig demokratier. 
 
IS blodiga försök att skapa ett 700-talskalifat destabiliserar hela Mellanöstern med 
folkmord och flyktingströmmar. Vapen, människor och knark strömmar fritt 
genom Sahel-regionen i Afrika där andra grupper finansierar sin verksamhet på 
smuggling. Även där mördas människor eller tvingas bort från sina hem av 
islamister som försöker skapa ett kalifat. Frontlinjen går därmed inte alls mellan 
muslimer eller kristna, höger eller vänster utan mellan demokratier och mäktiga 
kriminella nätverk som agerar under fundamentalistisk täckmantel. Eller som 
USA:s utrikesminister John Kerry uttryckte det: ”Det är inte är ett krig mellan 
civilisationer utan ett krig mellan civilisationen och de som vill utplåna den.” Att 
inte stå upp och försvara mänskliga rättigheter som yttrandefrihet, eller som Björn 
Söder, spela fundamentalisterna i händerna genom att så ännu mer splittring, är 
därför oförsvarbart. 
 
Ledare 7: 
När samtal tystas av våld, hot och skräck, Sanna Rayman, Svenska Dagbladet, 
2015-02-15 
 
Attacken som av allt att döma krävde två oskyldiga liv samt skadade flera poliser i 
lördags inträffade vid ett panelsamtal på kulturhuset Krudttønden i Köpenhamn, 
där bland andra Lars Vilks deltog. Senare inträffade ännu en vid synagogan i 
Köpenhamn och även om danska polisen ännu inte givit definitivt besked så 
framstår kopplingen som tämligen uppenbar. De båda dåden speglar onekligen 
händelserna i Paris för någon månad sedan. 
 
Mötet gick under rubriken ”Kunst, blasfemi og ytringsfrihed” och i en 
gastkramande ljudupptagning från samtalet (som kan höras hos BBC) får man en 
aning om förloppet. En kvinnoröst hörs lägga ut texten. Hon är mitt uppe i ett 
resonemang kring risken för självcensur och tystnadskultur när samtalet plötsligt 
avbryts av en mängd skott. Diskussion och argumentation ersätts i ett slag av 
tumult och oro. Man hör hur stressen, rädslan, flykten plötsligt intar rummet. 
Ljudspåret är kort och föga informativt. Vi får inte veta mer om hur, vem, vilka. 
Ändå illustrerar det med förfärande tydlighet dessa händelser som jagar oss, 
oavsett om det är i Paris, Köpenhamn eller någon annanstans. Ett samtal som 
abrupt stryps av våld. 
 
Samma sak hände 2010, när en föreläsning med Lars Vilks urartade under 
tumulartade former i Uppsala. Våldet då var aldrig skarpt, men riskerna 
understryks förstås även när det stannar vid handgemäng. Ibland krävs inte ens 
det. 
 
Hösten 2007 satt jag och lyssnade på ett seminarium i Berwaldhallen. I panelen 
fanns bland andra Lars Vilks, representanter för Humanisterna samt iranska 
kvinnor från föreningen för ex-muslimer. Samtalet rörde sig kring yttrandefrihet, 
islamism, förtryck, sekularitet etcetera. 
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När nästan två intressanta timmar hade förflutit blev det tid för frågor från 
publiken. Då marscherar en grupp män, 5–10 stycken in och placerar ut sig i 
stolsraderna i publiken. De står bistra och allvarsamma och stirrar på panelen. En 
av dem får mikrofonen. Han inbjuder Sverige till islam och förklarar att han som 
sann muslim älskar Allah och Muhammed mer än sina föräldrar, barn och liv. 
Därefter vänder han sig till Lars Vilks och förklarar att han hoppas att ”ditt öde 
ska bli en lärdom för andra”. Ödets art förblir outtalat, men det är ingen som 
tvivlar på vad han menar. 
Männen väntar inte på svar, vilket väl är följdriktigt då de heller inte hade några 
frågor att ställa till panelen. Syftet med uppvisningen var förstås inte dialog, bara 
att markera och skrämma. Det lyckades, stämningen var obehaglig och 
skräckslagen, trots att säkerhetskontrollen utanför varit omfattande. 
 
Även i Köpenhamn fanns det poliser utanför, därav de många skadade poliserna. 
Samma gäller för tidningen Charlie Hebdo. Att stå post till skydd för 
yttrandefriheten är inte bara en symbolisk handling, utan ett faktiskt risktagande 
för den som tilldelas uppdraget. 
Men säkerhetstänkandet hjälper inte när terrorn väljer att göra också vakter och 
poliser till legitima mål. Och även om vi säger att vi inte ska låta oss påverkas 
eller skrämmas till tystnad så är det förstås allt mindre troligt att arrangemang om 
dessa ämnen och med dessa deltagare ens planeras. Riskerna är för stora, i 
balansräkningen blir yttrandefriheten helt enkelt en minuspost. Sådär ser 
självcensuren ut i praktiken. I detta avseende har våldsverkarna redan tvingat oss 
att tulla på många av de viktiga liberala värden vi håller högt. 
 
Det sker inte bara genom att yttrandefriheten hamnar på undantag. Värt att notera 
är även att den danska polisen hittills verkar ha haft enorm nytta av 
övervakningskameror i sin kartläggning av förövarens flykt genom Köpenhamn. 
Även här är det svårt att säga annat än att också vår mycket högt värderade 
integritet hamnar på minus i kalkylerna när den ställs mot denna hänsynslösa 
fiende. 
 
Ordet fiende är det enda rimliga att använda på den som tvingar oss att 
kompromissa med centrala värden som yttrandefrihet och integritet. De är våra 
fiender. De ber inte om vår förståelse, de söker inte dialog. Endast underkastelse 
duger. Vi som inte vill underkasta oss må ha våra meningskiljaktigheter om vilken 
gud som är bäst och vilket parti som är bäst på att styra landet, men vår hållning 
gentemot denna fiende måste vara gemensam och resolut. 
 
Ledare 8: 
Psalm om muslimsk fundamentalism, Maria Ludvigsson, Svenska Dagbladet, 
2015-02-07 
 
I onsdags skrev Lennart Götesson en ganska förvirrad ledartext i Dala-
Demokraten. Hans poäng var att Sveriges riksdag inte är mycket bättre än 
muslimska fundamentalister eftersom den har beslutat att tillåta de skolor som så 
vill hålla sina avslutningar i kyrkor liksom att det samtidigt går bra att stämma 
upp i valfri sång ur den svenska psalmboken. Jo visst, han skriver så. ”Kristna 
förfasas över att muslimska fundamentalister vill tvinga människor till islam. Men 
man är inte främmande för att i princip göra samma sak själva.” Låt oss för en 
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stund ta skribenten på allvar, och ställa frågan om han verkligen gör ett rimligt 
påstående? Götessons utgångspunkt är att kyrkobesök med psalmsång går att likna 
vid tvångskristnande. 
 
Mycket kan sägas om våra kyrkor liksom om kyrkoherdarna och prästerna som 
verkar där, men deras fallenhet att frälsa den som råkar titta förbi är i detta fall 
vida överdriven. Det är snarare brist på vilja att fånga skolbarns intresse för det 
kristna budskapet som är alarmerande. Inte sällan har kyrkor och präster gärna 
ställt upp med ”lokal” för diverse högtider och samtidigt lovat att inte säga ett ord 
om lokalens religiösa koppling. En form av omvänd fundamentalism, skulle man 
kunna säga. 
 
Är det, vidare, tvångsfrälsning att sjunga diverse religiösa visor? I bästa fall finns 
hos Götesson en omtanke om de oskyldiga skolavslutningsdeltagarna. Intet ont 
anande sitter de där i kyrkbänkarna och innan de vet ordet av har de sjungit med i 
en sång – kanske ”Den blomstertid nu kommer” som tydligen är mycket populär 
på olika tillställningar. 
 
Tanken är ju, menar kanske Götesson, att barn och unga själva ska få skaffa sig en 
uppfattning om olika livsåskådningar och utifrån objektivt informationsmaterial ta 
ställning. Helt utan inverkan från vuxenvärlden, fria att välja. Så fungerar det 
emellertid sällan, om ens någonsin. Var och en som kommer i kontakt med 
religiösa yttringar erfar snart att sådana till sin natur är högst subjektiva. Det är 
själva idén med en religion. Den är värderande, den talar om vad som är rätt och 
fel. Och det är precis det människor brukar önska av en livsåskådning. 
 
Omtanken blir falsk om den resulterar i att barn växer upp utan att någonsin ha 
mött religiösa uttryck. Hur ska man kunna orientera sig och bilda sig den så 
viktiga egna uppfattningen om man inte ens känner till vad som finns där att 
orientera mellan? 
 
Men det motbjudande i texten är inte psalmkritiken, den kan gå. Låt skolor och 
elever göra som de vill och de som hellre vill fira sommarlov i en gymnastiksal 
ska naturligtvis göra det. 
Men att förminska muslimska fundamentalisters brott mot det mänskliga genom 
att jämföra det med psalmsång är förfärligt. Ingen som varit i närheten av 
upplevelsen att under hot tvingas till en religiös bekännelse skulle komma på 
tanken att göra Götessons jämförelse. 
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Bilaga 2: Kategorier och koder 
 
Kategorier  
Kategorierna redovisas i ordning av mest förekommande, där kategori ett 
representerar den mest frekvent förekommande och sex den minst förekommande.  

1. Demokratiska uttryck 
2. Fundamentalism/extremism 
3. Motsats/opposition 
4. Andrafiering 
5. Förminskande 
6. Generalisering 

 
Kategorierna samt tillhörande koder 
Kategorierna redovisas var och för sig, med tillhörande subgrupper som utgörs av 
koderna. Koderna redovisas på samma sätt som kategorierna, de mest frekvent 
förekomna koderna redovisas först.  
 
1. Demokratiska uttryck  
1.1 Demokratiskt samhälle 
1.2 Demokratisk värdering 
 
2. Fundamentalism/extremism 
2.1 Terrorism/fundamentalism 
2.2 Föreställning om hot 
2.3 Religion som våld 
2.4 Islamism 
2.5 Antisemitism  
2.6 Brott mot mänskligheten  
 
3. Motsats/opposition  
3.1 Särskiljande vi/dem  
3.2 Självförverkligande Occident  
3.3 Utvalda få upplysta  
3.4 Profan/helig särskiljande  
3.5 Anpassande islam  
3.6 Särskilda krav för islam  
 
4. Andrafiering  
4.1 Särskiljande vi/dem  
4.2 Muslimer/de  
4.3 Essentialistisk föreställning  
4.4 Negativ inställning till  
4.5 Kultur som legitimering  
 
5. Förminskande 
5.1 Trivialiserande  
5.2 Reducerande  
5.3 Förringande talspråk  
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6. Generalisering 
6.1 Övergripande antagande  
6.2 Utvalda få upplysta  
 
 


