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Abstract 
 
 
 
The purpose of this paper is to conduct a literature study regarding how the British 
media represents Islam and Muslims. On the basis of a selection of material that 
consists of relevant literature regarding the subject, my aim is to outline how Is-
lam and Muslims are represented according to this literature, and what changes in 
time have taken place. The results will also be interpreted through a mediatization 
theory as well as a representation theory.  
 
A literature study means that the material is secondary, in this case previous quan-
titative studies. All studies chosen have examined the British media representation 
on Islam during specific years, and presented results that are necessary for me to 
conduct my study.  
 
The result of the study shows that British media represents Islam in an unfavoura-
ble and discriminating way during the years that were examined in the studies, 
and that occurrences related to Islam have changed in the media over time. Dis-
courses used in relation to Islam have changed and the framework that surrounds 
Islam as a subject becomes narrower. Associations between Islam and more ex-
treme Islamic movements become more obvious. The articulation that British 
Muslims are a threat to the British society is also growing over time. Framing the 
results through Stig Hjarvards theories on mediatization show that British news 
media have a consistently narrow framework on the topic of Islam and Muslims in 
everyday news, and that religious institutions have difficulties presenting their 
different views since those, according to the news media, don’t fit in. The theories 
on representation show that British news medias association between Islam and 
negative subjects can help to create a consistent negative approach to the subject. 
 
 
Nyckelord: Litteraturstudie, Storbritannien, islam, nyhetsmedia, förändring, medi-
aliseringsteori, representationsteori 
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1. Inledning 

Islam är idag en snabbt växande religion med miljontals utövare i Europa, och har 
på samhällsnivå gett upphov till debatt i många europeiska länder, såväl mellan 
personer och inom politiken, som i media. Media är idag ett mycket starkt organ 
som mängder av människor dagligen använder sig av som främsta informations-
källa, och är den givna informatören av globala händelser. (Ameli et al, 2007:8) 
Islam och muslimer verkar i minoritet i europeiska länder, och på grund av det så 
påverkas de av hur media väljer att framställa dem, då mediediskurser menas vara 
den främsta källan till människors attityder och kunskap, vilket är särskilt fram-
trädande i frågor relaterade till minoritetsgrupper. (Gurevitch, 1995, Cottle, 2000, 
Van Dijk, 2000) Min uppsats ämnar således undersöka hur islam och muslimer 
framställs i nyhetsmedia och vilka diskurser som spelar in. Nyhetsmedier väljs då 
det bidrar till att media som begrepp blir snävare och tydligare.  
 
Ett slags avstamp tas med hjälp av Said (1979) som menar att nästan all västbase-
rad media uppvisar någon form av anti-muslimsk retorik och orientalistiska drag. 
(Said, 1979:11). Mycket har naturligtvis hänt sedan år 1979 då denna studie ge-
nomförts, vilket bör finnas i åtanke, men mer samtida händelser såsom terroratten-
taten den 11 september i New York och bombningarna i London 2005, har för-
stärkt den negativa bilden av islam, och har dessutom på olika sätt fångats av me-
dias intresse och få nu, explicit eller implicit, stå för en stor del av den muslimska 
världen. Detta har medfört att islam är hårt bevakat, och är något som oroar 
många muslimer världen över. (Petley, Richardson, 2011:5, Al-Hamarneh, Thiel-
mann, 2008:13) Hunter (2002:20) menar dessutom att olika mönster av diskrimi-
nering har följt islam sedan en tid tillbaka, vilket också lett till att negativa bilder 
av tron skapats. Islam har blivit en del av Europas sociala såväl som politiska 
landskap, men den fulla integrationen i den sociopolitiska ordning som gäller på 
många ställen är fortfarande tämligen avlägset, och islam är också fortfarande en 
minoritetsgrupp. Händelser som de ovan nämnda har också i sin tur gjort att den 
negativa bilden förstärkts.  
 
I Storbritannien finns cirka två miljoner muslimer, vilket utgör en av de största 
muslimska befolkningarna i Europa, (Peach, 1990:15) och Runnymede Trust 
(1997) visade redan 1997 visade statistik att muslimer i Storbritannien är miss-
gynnade i förhållande till andra grupper, och en specifikt anti-muslimsk fientlig-
het är påtaglig i landet Därför intresserar jag mig för hur medieframställningen av 
islam och muslimer sett och ser ut i landet. Jag vill även lyfta blicken från den 
svenska kontexten till den brittiska i hopp om att erhålla kunskap utanför den kon-
text jag verkar i. Därför kommer min uppsats att beröra hur Storbritannien repre-
senterar islam och muslimer i sina nyhetsmedier genom åren 1994 till 2008. 
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1. 1. Syfte och mål  
 
Syftet med denna uppsats är att genomföra en litteraturstudie av hur islam och 
muslimer representeras i brittiska nyhetsmedier, det vill säga dagstidningar, under 
åren 1994 till 2008.  Med utgångspunkt i ett urval av material av för ämnet central 
litteratur är målet att redogöra för hur islam enligt litteraturen framställs, och om 
några förändringar i tid har ägt rum. Uppsatsen ämnar även att med hjälp av Stig 
Hjarvards teorier om medialisering och en representationsteori belysa och förklara 
studiernas resultat.  
 

1. 2. Frågeställning 
 
Syftet kommer att uppnås genom att besvara tre frågeställningar: 
 

- På vilka sätt menar de berörda studierna att islam och muslimer represen-
teras i brittiska medier under de år som undersökts?  

-  Har en förändring skett över tid gällande framställningen av islam och 
muslimer, enligt studierna? 

- Hur kan Hjarvards teori om religionens medialisering samt Halls teori om 
representation belysa och förklara framställningen av muslimer i brittiska 
nyhetsmedier?    

 

1. 3. Avgränsning 

En avgränsning kommer att ske utifrån tids, -och utrymmesbegränsning. Materi-
alet är sekundärlitteratur, vilket gör detta till en litteraturstudie. En litteraturstudie 
kräver ett kritiskt förhållningssätt till den valda litteraturen. Till att börja med 
måste en avgränsning i mängden litteratur att göras, eftersom urvalet kan vara 
mycket stort. En sådan avgränsning har gjorts, med motiveringen att de valda stu-
dierna är mest omfattande i förhållande till frågeställningarna. Studierna är även 
utförda med liknande metoder, och är verk som många andra undersökningar refe-
rerat till. Det material som valts bort har varit både intressant och informations-
rikt, men med hänsyn till uppsatsens omfång samt de frågor undersökningen base-
ras på kunde de uteslutas. Malterud (2011) menar att urvalet av material ska ha 
lagom omfattning, vilket jag anser att detta material har.   

En annan del i avgränsningen blir på vilket sätt förhållningssättet blir till brittiska 
medier. Hur medievärlden som institution är uppbyggd och verkar, med dess eko-
nomiska och politiska strukturer samt maktförhållandena inom företagen, är in-
tressant, men ligger bortom ramarna för undersökningen. Därför kommer det hel-
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ler inte att behandlas. Det viktiga är att undersöka hur brittiska nyhetsmedier re-
presenterar islam och muslimer.  

1. 4. Definitioner 
Under undersökningens gång används en del begrepp som i sig kan ha tämligen 
breda betydelser. Därför presenteras nedan hur begreppen används.  

1. 4. 1 Representation 
 
Då en representationsteori kommer att tillämpas i analysen bör även en defintion 
kring begreppet representation göras. Här menas Stuart Halls (1997) beskrivning 
som följer. Representation betyder att man använder språket för att säga något 
meningsfullt om världen, eller att företräda världen meningsfullt, till andra männi-
skor. Mer specificerat innebär det att representera är beskriva, skildra eller symbo-
lisera något.  

1. 4. 2. Nyhetsmedier 
 
Då begreppet nyhetsmedier används i uppsatsen menas dagspress, något som även 
nämnts under avgränsning. Media är ett mycket stort begrepp, och när det talas 
om specifikt massmedier brukar inte bara dagspress höra dit, utan även radio, TV, 
böcker och tidskrifter. (Hadenius, 2008:15) Dock berör inte studierna i denna 
uppsats alla massmedier, utan uteslutande dagspress.  
 

1. 4. 3. Islam och muslimer 
Islam studeras inte här som ett ämne i sig, utan studeras utifrån medias represen-
tation. Detsamma gäller muslimer, som enligt forskning har en tendens att bli ka-
tegoriserade i organisatoriska undersökningar, det vill säga att muslimer ses som 
muslimer, utan någon större variation (Jeldtoft, 2012:60). Detta medför att be-
greppen bli något statiska, men eftersom en diskussion gällande islams teologiska 
föreställningar och muslimers olika förhållanden till tron faller utanför min under-
sökning så kommer en sådan inte att göras. Islam och muslimer ses här som en 
minoritet i förhållande till den historiska dominansen av kristendom i Europa.  

1. 4. 4.  Medialisering 
 
Då resultaten i uppsatsen även kommer att analyseras genom en medialiseringste-
ori, bör begreppet medialisering också förklaras. Enligt Stig Hjarvard i En verden 
af medier – Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg (2008), innebär me-
dialisering den process genom vilken samhället alltmer blir föremål för, eller be-
roende av, media och medias logik. Detta kännetecknas av en slags ”dubbelhet” 
hos media, dels som en integrering i andra institutioner än sig egen, och dels att 
bli oberoende som en institution i samhället, som en tredje statsmakt. Konsekven-
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sen av detta blir att det sociala samspelet, både inom och mellan enskilda institut, 
och samhället som helhet, sker via medier.  

1. 5. Forskningsgenomgång 
 

Forskningsfältet gällande religion och media har blivit stort de senaste åren, vilket 
tyder på en ökande insikt och bredare kunskap om hur media relaterar till religio-
sitet och religiösa fenomen i samhället (Lynch, Mitchell & Strhan 2011:14). Islam 
och muslimer i Europa har även det blivit ett etablerat forskningsfält (Larsson, 
2014:17), dock menar Larsson att en del av de studier som gäller just hur islam 
och muslimer framställs och bevakas i nyhetsmedia kan vara något föråldrade, 
med vissa undantag. (Larsson, 2014: 142). Detta gör dock att studien blir relevant. 
I forskningsöversikten kommer existerande forskning gällande förhållandet mel-
lan media och religion presenteras. Även studier gjorda på islam i nyhetsmedia, 
både i Storbritannien men också internationellt kommer tas upp, för att täcka det 
forskningsfält som är en nödvändig grund för studien. Studierna som används i 
materialet är tre av de ledande studierna gjorda på islam i brittiska nyhetsmedier, 
och kommer därför att diskuteras mer ingående i materialkapitlet. 

1. 5. 1 Förhållandet mellan media och religion 
 
I Media, religion and conflict av Marsden och Savigny menas att det finns spän-
ningar mellan media, religion och konflikt, och författarna vill på så sätt erbjuda 
ett slags ramverk som möjliggör reflektion kring denna interaktion. Stort fokus 
ligger på händelserna i USA den 11 september, som menas ha gjort både akade-
miker såväl som media tvungna att överväga religionens roll i frågor gällande 
politik, internationella relationer och säkerhet. Politiskt drivande krafter i USA var 
också en faktor som på ett sätt skapade bilden om att väst stod för det goda och 
öst stod för det onda (Marsden, Savigny, 2009:50) Kriget mot Afghanistan och 
Irak legitimerades och media tillhandahölls med verktyg för att skapa ett så kallat 
konfronterande religiöst paradigm. Detta skapade paradigm bidrog till en upp-
muntran av medias mottagare att stärka bilden av att en religiös ”annanhet” finns, 
samt att också stärka eventuella föreställningar om en hotbild gentemot väst. Det 
fanns många religiösa bilder att utnyttja, men islam var den som fick mest re-
spons, och bilden om att islams manifesteringar var direkt motsatta till väst skap-
ades, menar författarna, och konflikter mellan människor gällande religiös överty-
gelse nu skulle dominera den politiska agendan, enligt dem. (Marsden, Savigny, 
2009:9) 
 
Genom en granskning av tryckt media, nyhetsprogram, massmediala kommuni-
kationer (exempelvis en följetång av artiklar) samt offentliga tal, blir det empi-
riska resultat som presenteras att det råder en komplexitet mellan media, religion 
och konflikt, och interaktionen mellan dem är långt ifrån statisk, utan är mer ett 
processliknande tillstånd. Religiösa debatter har benägenhet att i media blir gestal-
tade som om de har tendens att utvecklas till en konflikt, och gestaltas också i 
media med viss fientlighet, snarare än att värderingar belyses och att förståelse 
och möjligheter att samarbeta gör det. Denna inramning av religion som konflikt-
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benägen, banar väg för och legitimerar politiska strategier som bygger på före-
ställningar om ”en andre”, samt att dessa föreställningar sällan problematiseras 
vilket gör att begreppet blir fast. (Marsden, Savigny, 2009:159) I Israel-
Palestinakonflikten såväl som andra konflikter, har media kritiserats från båda 
berörda parter för att presentera händelser mycket lösryckt, utan att ta hänsyn till 
rådande kontexter, vilket gör att händelserna blir tagna ur luften. (Marsden, 
Savigny, 2009:75) Varför just islam och muslimer problematiseras så pass mycket 
i media, och varför ingen annan religion framställs under sådant hårt tryck som 
islam faktiskt gör, menar de att det inte finns något givet svar på. Vad som kan 
vara en förklaring, menar de, är att bevakningen är såpass hård till följd av det 
intensiva fokus som ligger på internationella krig och konflikter, samt händelser 
där muslimer varit inblandade. 

1. 5. 2. Islam i nyhetsmedier  
 
Ett givet avstamp i studier riktade till just nyhetsmedias representation av islam 
och muslimer tas i Edwards Saids Covering Islam: How the media and the experts 
determine how we see the rest of the world (1981), som omnämnts som ett pion-
järverk i detta ämne. (Axner, 2015) Said fokuserar på det moderna förhållandet 
mellan den muslimska världen, orienten, med vad som vi kallar den västerländska 
världen (USA, Frankrike och Storbritannien) utifrån medier och mediebilder. En 
granskning och diskussion kring mediebevakningen kring händelser såsom ol-
jekrisen 1973 och den iranska revolutionen 1979 förs, vilka således verkar som 
undersökningsobjekt. Said menar att de uppfattningar om islam som förr var rå-
dande, att väst i många avseenden förknippar islam med envälde och medeltida 
tankesätt, något som många muslimer i själva verket är emot, (Covering Islam, 
1981:64) på olika sätt finns kvar, och detta visar sig på många sätt i media. Said 
menar att den främsta kunskap som en västerländsk person har om den icke-
västerländska världen är kunskap inom ramen för kolonialism, och därför närmar 
sig skribenter islam i en dominerande position, ofta med kunskaper grundade i 
kolonialisering. (Covering Islam, 1981:155)  

Marta Axners studie Representationer, stereotyper och nyhetsvärdering: Rapport 
från medieanalys om representationer av muslimer i svenska nyheter, utkom 2015 
och är en färsk studie i ämnet. Axner diskuterar hur bilden av islam i svensk ny-
hetsmedia ser ut. Även om forskningen faller inom Sverige, finns ändå forskning 
däri som är relevant för min studie. Studien har en gedigen forskningsbakgrund 
där flertalet andra forskningsverk presenteras, däribland de studier jag valt att ge-
nomföra min undersökning utifrån, men också verk som inte kommer att diskute-
ras vidare i denna forskningssammanställning: Morey & Yaqin (2011). Framing 
Muslims: Stereotyping and Representation after 9/11 samt Öktem & Abou-El-
Fadl (2009) Mutual Misunderstandings?: Muslims and Islam in the European 
Media : Europe in the Media of Muslim Majority Countries som konstaterat att 
även om nyhetsmedia i ett försök att nyansera bilden av islam och muslimer så 
blir helhetsbilden att muslimer ändå framställs negativt, stereotypt och i samband 
med t.ex. våld och terrorism.  

Axner presenterar många relevanta slutsatser från sin undersökning, som baserats 
på en innehållsanalys av tidningsartiklar, men också genom intervjuer av tidnings-
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redaktörer. Hon menar att det i hennes studie finns tydliga paralleller till de resul-
tat hon presenterat i tidigare forskning, nämligen att det finns en stark samman-
koppling i nyhetsmedia mellan islam/muslimer och våld, hot och terrorism. Ex-
empel på detta menar hon är att islam eller muslim i artiklar framförallt används 
som gruppbeteckning utan vidare referenser till religionen eller muslimsk tro. 
(Axner, 2015:30) Vidare står den stora mängden artiklar om krig, våld och terror i 
linje med tidigare amerikansk och europeisk forskning gällande detta. Samman-
länkning mellan islam och våld och terrorism är stor, främst i utrikesrapportering. 
Axner menar också att även om muslimer inte alltid framställs som onda, så blir 
ändå den övergripande bilden att muslimer och islam nästan alltid sammankopplas 
med problem. Axner menar att detta stöds av tidigare forskning som belyst hur 
muslimer ställs inför att ofta behöva distansera sig från majoritetssamhällets nega-
tiva uppfattningar, samt att försök till positivt vinklade artiklar ändå ofta fastnar i 
stereotyper. (Axner, 2015:35) 
 

1. 5. 3. Islam i brittiska nyhetsmedier 
 
I Discourse Analysis and Media Attitudes: the representation of islam in the Bri-
tish press och kapitlet Sketching muslims: the big picture av Baker, Gabrielatos 
och McEnery (2013), undersöks frekvenser i nyhetsmedia genom sökord, som på 
så sätt kan visa i vilka sammanhang som islam och muslimer representeras.  och 
där menas att presentationen av Islam och Muslimer i Storbritannien var under 
perioden 1998 till 2009 genomförd i en konfliktbaserad kontext, och religionen 
och dess anhängare var nästintill uteslutande porträtterade som orsaker till oro och 
hot. Baker, Gabrielatos och McEnery (2013) påstår att å ena sidan så görs överge-
neraliseringar av attityder och handlingar utförda av en muslimsk minoritet för att 
sedan applicera detta på islam och muslimer generellt, för att sedan försöka mot-
verka bilden av islam och muslimer som källor till konflikt, genom att utmåla 
muslimer som laglydiga, dock genom att mena att diskrimineringen av dem kan 
leda till att de agerar med våld.  
 
I Media portrayals of religion and the secular sacred av Poole, Taira och Knott 
(2013) undersöks islam i brittiska medier under senare år. Där menas att ras och 
etnicitet istället för religion var de dominerande ämnen i mediestudier under 80, - 
och 90-talet, men att Runnymede Trusts rapport Islamophobia: A challenge för Us 
All (1997), som jag även nämnt i inledningen, medförde att studier gällande repre-
sentation av islam i media började tas på allvar. (Taira et al, 2013:80), och att vi-
dare undersökningar (t.ex. Richardson, (Mis)representing islam, 2004) gällande 
detta visade att islam och muslimer ofta representerades som ”de andra” eller med 
en ”demoniserande” ton, och associerades ofta med radikalisering, förtryck, extr-
emism och terrorism. Poole, Taira och Knott (2013) styrker dessutom detta genom 
att få liknande resultat i sin studie, som de genomför genom att undersöka tid-
ningsartiklar och nyhetssändningar på TV, och menar att distinkta teman associe-
rade till islam och muslimer uppstod i deras undersökning, nämligen terrorism, 
utrikeskonflikter, extremism i Storbritannien, hot mot kulturella värden, immigrat-
ion och samhällsrelationer. Vidare menar de att historisk och politisk kontext ofta 
saknades då nyhetsmedia diskuterade terrorism, för att istället understryka terro-
risternas ”muslimskhet”, vilket bidrar till en slags kriminalisering av oskyldiga 
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grupper och individer. (Taira et al, 2013:90) Taira et. al (2013) presenterar även 
några teorier gällande brittiska nyhetsmediers förhållningssätt till religion överlag. 
Dessa är värdefulla för undersökningen, då dessa kan medföra en fördjupning i 
diskussionen. Författarna gör några generaliseringar kring nyhetsmedia, utifrån en 
bredare teoridiskussion gällande religionen i samhället, och menar till att börja 
med att media inte är en reflektion av varken institutionerad religion, vardagliga 
praktiker, mångfald inom religion eller den nuvarande religionens och det sekulä-
ras tillstånd i Storbritannien, eller någon annan stans.  Vidare diskuteras stora 
samverkade representationer gällande brittiska medier om religion. De menar att 
kristendomen i form av språk, historia och ritualer framställs som inbäddade i 
Storbritanniens dominanta kulturtraditioner och i nationalintresset, samtidigt som 
kristendomen i form av de som faktiskt praktiserar tron, och exempelvis besöker 
kyrkan, porträtteras som i nedgång och som en av de religiösa minoriteterna i se-
kulär kontext. Identifikation av kristendomen var särskilt framträdande runt jul, en 
nationell kris eller vid något firande. Denna spänning menas vara själva hjärtat av 
medieattityder gentemot kristendom. Islam i sin tur drog åt sig mest uppmärksam-
het från media, och detta menas beror på att islam i första hand porträtteras i me-
dia som en ”dålig” religion, med associationer till konflikt och våld, samtidigt 
som alla trosuppfattningar eller praktiker som verkade säga någonting emot ”brit-
tiska” normer dömdes av media till problematiska.  
 
Att mediebevakningen av religion har ökat det senaste decenniet ska inte antas att 
vara en positiv bekräftelse, utan kan också läsas som ett intensivt kritiskt förhåll-
ningssätt som maskerar antingen ett sekularistiskt ”sug” efter att avfärda all relig-
ion, eller som en djupgående rädsla och antagonism mot islam och dess plats i det 
brittiska samhället. (Taira, et. al, 2013:158) Medias representation av religion är 
format av medias retorik och fascination för kontrovers och konflikt, och det 
kommer alltid att vara ett negativt växelverk mellan goda nyheter som religiösa 
organisationer vill se tryckt i tidningar, och vad som faktiskt berörs. (Taira et. al, 
2013: 161) 

1. 6. Material 
 
För att söka svar på frågeställningen har tidigare utförda studier använts. Dessa 
innehållande empiriska undersökningar och forskningsresultat gällande på vilket 
sätt islam framställs i media i Storbritannien och vad det kan bero på. Materialet 
är således ett så kallat sekundärmaterial. Litteraturen presenterar empiriska resul-
tat som motsvarar mitt syfte, från undersökningar gällande de valda länder jag 
nämnt ovan. Det är således också blir anledningen till att de används. Den berörda 
litteraturen presenteras och problematiseras nedan. 
 
 
Reporting Islam – Media representations of British muslims, 2001. 
 
Elizabeth Poole är lektor i mediastudier, och genomför här både en kvantitativ och 
en kvalitativ studie med avsikten att synliggöra de ramar som kan användas för att 
skapa och tolka medias framställning av islam och muslimer. Den kvantitativa 
studien är den av de två jag använder mig av min studie, eftersom den till uteslu-
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tande del kan ge svar på den frågeställning jag har. Den kvalitativa studien kom-
mer således inte att tas i beaktande, på grund av dess annorlunda karaktär. Studien 
genomför Poole på åren 1994-1997, vilket också i min uppsats blir som en start-
punkt varifrån de andra studierna sedan utvecklas från. Genom en kvantitativ in-
nehållsanalys som undersökningsmetod har Poole granskat tidningsartiklar under 
dessa år, för att sedan koda dem och på så sätt hitta frekvenser i rapporteringen. 
Utgångspunkter hon använder sig av är främst ett ramverk av Entman (1990) som 
skapades för att undersöka rasism gentemot mörkhyade, men som Poole använder 
för sin studie, och har tre antaganden gällande fientlighet: Nyhetsberättelser asso-
cierade med svarta, framställning som uppmuntrar opposition till varje handling 
som ska bidra till att öka jämlikhet och att konstruera en tro på ”rasismens” slut 
genom att använda mörkhyade reportrar. Även förhållningssätt med ursprung i 
orientalistiska teorier används för att undersöka medierepresentationens ramverk.  
 
 
Muslims and the news media, 2006. 
 
Denna antologi är sammansatt av Elizabeth Poole nämnd ovan samt John Ri-
chardson, lektor i journalistik och det är även deras studier i verket som används. 
Poole genomför med samma metoder som i Reporting Islam (2001) en studie på 
hur brittiska mediers framställning av Islam och muslimer sett ut under år 2003. 
Poole förhåller sig till definitionen gällande nyheters ramverk utvecklad av Hart-
mann (1974) som handlar om att tillhandahålla termer för att definiera ett område, 
samt förhålla sig till slutsatser om vad detta område är relaterat till.  De under-
sökta tidningarna är fyra stycken och alla artiklar innehållande termerna islam 
eller muslimer granskades, för att kunna påstå att urvalet var representativt. Målet 
med studien är att identifiera den typ av material och framställningsmönster som 
har gjorts tillgängliga för allmänheten i olika tidningar under en tid, från 1994 till 
2003. Richardson har i sin studie analyserat insamlad data i form av nyhetsartiklar 
från fyra brittiska tidningar, med kodning som metod, för att kunna kategorisera 
sitt material. Undersökningsperioden sträcker sig mellan oktober 1997 och januari 
1998 vad Richardson vill analysera är vilka källor som är representerade i artiklar 
rörande islam och muslimer och i vilken utsträckning som muslimer utgör dessa 
källor.  
 
 
Pointing the finger – Islam and Muslims in British media, 2008. 
 
Verket är en antologi med ett antal gjorda undersökningar av olika författare. Det 
kapitlet och den undersökning som används är skriven av Justin Lewis, Paul Ma-
son och Kerry Moore, alla tre lektorer i journalism, och är baserad på tidningsar-
tiklar. Författarna nämner tidigare studier i ämnet och deras resultat men de är 
noga med att påpeka att deras studier görs med öppna sinnen. Någon specifik 
fråga till materialet ställs inte, utan målet med studien är att belysa viktiga och 
utmanande frågor gällande just medias representation av islam, samt att bidra till 
en informerad debatt, något att ta avstamp från, gällande medias roll generellt, i 
konstruerandet av idéer om muslimer i Storbritannien. Deras tillvägagångssätt är 
en kvantitativ insamling av datamaterial, tidningsartiklar, från brittiska tidningar 
vartannat år mellan år 2000 och år 2008, som sedan granskades och kategorisera-
des. Just dessa år för att undvika de mest nyhetsvärdiga händelserna (attentatet 
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mot World Trade Center i New York 2001 och bombningar i London 2005) för att 
istället kunna undersöka eventuella konsekvenser av dem. Även en kvantitativ 
datainsamling av bilder kopplade till artiklar gjordes, för att utöka undersöknings-
området.  
 
 
Reflektioner kring studierna  
 
Alla studier som används i undersökningen har en kvantitativ metod som tillväga-
gångssätt för att besvara dess frågor. Reporting Islam av Poole (2001) innehåller 
också en ytterligare kvalitativ metod, men denna kommer inte att belysas då stu-
dierna bör ha liknande metoder för att kunna göra min undersökning tydlig. Syftet 
med studierna blir då också att kartlägga hur representationen ser ut. Studierna har 
inga utarbetade teorier de förhåller sig till och ställer sina resultat emot, utan an-
vänder sig av olika begrepp och definitioner. Detta kan ses som en brist. Dock, för 
att själv bidra till forskningsfältet kommer denna undersökning inte göras utifrån 
dessa använda begrepp och definitioner, utan kommer istället att förklara och dis-
kutera studiernas resultat utifrån andra valda teorier, vilka presenteras nedan. 
Detta tillvägagångssätt finner jag rimligt för att kunna genomföra en undersök-
ning, samtidigt som jag kan positionera mig i min studie. Det gör också att en 
förståelse för studiernas resultat kan skapas. Studiernas undersökningsår och om-
fattning varierar något vilket är någonting som tas i beaktning då resultaten pre-
senteras och analyseras nedan. Elizabeth Poole framträder i två av de använda 
undersökningarna, vilket bör nämnas. Det går givetvis att hävda att resultaten i 
denna studie blir något godtyckliga eftersom hennes resultat är en stor del av dem. 
Dock är Poole mycket framträdande inom detta forskningsfält som analyseras i 
studien, och att välja bort hennes studier i förmån till andra skulle inte ge lika om-
fattande material. Därför används flera av hennes studier. Ytterligare kritik som 
kan tas upp gällande studierna är att författarna inte är religionsforskare utan 
mestadels inom journalistikgenren, men eftersom tyngdpunkten primärt inte ligger 
i teologin kring islam, ses inte detta som ett problem.  
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2. Teori 

2. 1. Medialiseringsteori  
 
Vid en studie av islam i nyhetsmedier så bör teorier om medialisering tas i beak-
tande. Stig Hjarvard menar i En verden af medier: medialiseringen af politik, 
sprog, religion og leg (2008) att media idag kan ses som en utförare av viktiga 
samhällsfunktioner. I ett senare verk, Mediatization of Culture and society (2013) 
diskuterar Hjarvard begreppet medialisering och dess förutsättningar i samhället 
idag. Medialisering representerar en ny social förutsättning däri media har såväl 
blivit en viktig institution som att ha blivit integrerat i det sociala och kulturella 
livet. Media påverkar nu mänsklig interaktion och sociala interaktioner, och detta 
på olika sätt. Studien om medialisering avser långsiktiga strukturella förändringar 
i mediernas roll i kultur och samhälle, där de får större befogenheter gällande att 
definiera den sociala verkligheten och tillstånd i social interaktion. (Hjarvard 
2013:20) 
 
Hjarvard menar att hans studie skiljer sig från andras då han inte ser media som 
separerad från kultur och samhälle (Hjarvard, 2003:13) Andra studier gällande 
media har gjorts, Hjarvard nämner exempelvis Livingstone (2009) som menar att 
media har blivit ett strukturellt villkor i samhället, Hernes (1978) som påstår att 
media har en fundamental påverkan på alla sociala institutioner oh deras förhål-
lande till varandra, samt Väliverronen (2001) som studerat medias inflytande i 
forskning. Vad som skiljer Hjarvard från dessa studier i ämnet är att han menar att 
media influerar kultur och samhället på olika sätt, men att medialisering inte be-
höver vara nyckelordet i detta, utan snarare att begreppet karakteriserar en fas i 
den övergripande samhällsutvecklingen.  

2. 1. 2 Medialisering av religion 
 
Begreppet medialisering diskuteras utifrån samhället och förklaras genom en ana-
lys av olika aspekter. Medialiseringen av religion är en av dessa aspekter vilken 
jag tar fasta på i denna studie. Hjarvard menar att genom medialiseringsprocessen 
så påverkar såväl som ändrar media religion på flera olika nivåer, inklusive reli-
giösa institutioners auktoritet och religiös tro och praktik. Media kan även trans-
formera religion, detta på tre olika sätt. (Hjarvard, 2013:89) Det ena sättet berör 
massmedia, och säger att dessa institutioner både är producenter och distributörer 
av religiösa upplevelser, och media som interagerar kan skapa en slags plattform 
för såväl uttryck som spridning av enskilda föreställningar. Det andra sättet påstår 
att religiös information och religiösa erfarenheter blir ”gjutna” enligt krav från 
populära mediegenrer. Religionen upplever underkastelse till de dominerande 
diskurser som är synliga i den offentliga sfären, som journalism och mediainstitut-
ioner. Exempelvis blir befintliga symboler ett föremål för mediers egna berättande 
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om sekulära och heliga frågor. Det tredje sättet är att medier kan erbjuda andlig 
vägledning, moralisk orientering och en känsla av gemenskap och tillhörighet. 
(Hjarvard, 2013:79) 
 
 
Journalism on religion, hänvisar till hur främst nyhetsmedia ramar in religion som 
en fråga för offentligheten och hur journalismens kriterier för främst nyhetsvärde 
spelar in. (Hjarvard, 2013:79) Religiösa frågor har på senare tid fått stort utrymme 
i nyhetsmedia, islam i synnerhet till följd av skeenden som exempelvis terrorism 
och migration. (Hjarvard, 2013:80) Den ökande uppmärksamheten för religion är 
dock inte på grund av sådana enstaka skeenden eller problem, utan representerar 
en större utveckling, menar dock Hjarvard, då han menar att religion överlag har 
gått från att vara marginaliserat i nyhetsmedia till att vara ett återkommande ämne 
som journalister kan diskutera i vardagliga nyhetsrapporteringar, utan att hålla sig 
inom de delar i tidningar som här religiös profil eller berör religion specifikt.  
 
Religion och journalistik kan båda sägas vara sociala institutioner, eftersom båda 
ser kommunikation som någonting centralt, och vill också influera personer ge-
nom kommunikation. Men utöver det är de väldigt olika då deras kommunikativa 
praktiker skiljer sig markant. Nyhetsmedia begränsar heller inte sig till rapporte-
ring av objektiv fakta, utan har utvecklats till att förmedla både opinion och egna 
åsikter. Hjarvard nämner också att många studier demonstrerar hur media skapar 
ett ramverk kring nyheter och därför främjar saker såsom en viss problemdefinion, 
moraliska utvärderingar och flyktiga tolkningar. (Hjarvard, 2013:87) 
 
Journalistik är som ett kommersiellt företag, och är också en del av populärkultur 
och en källa till underhållning, och nyhetsmedia är en viktig del av offentlig dag-
ordning, det vill säga att de inte bara reflekterar över befintlig fakta utan att de 
också producerar opinion.  Religionens roll i nyhetsmedia påverkas således av 
både rådande diskurser i samhället och kravet på underhållande historier, men 
också av journalistiken i sig. Nyhetsmedia kommer alltid att påverka representat-
ionen av religion, genom de normer och värden som är ett journalistiskt ramverk, 
samtidigt som de delvis har kontroll över en viktig resurs i samhället; den offent-
liga representationen av politiska, sociala och kulturella angelägenheter. (Hjar-
vard, 2013:88)  
 
Hjarvard skrev även i The Mediatization of religion (2011) att om religiösa orga-
nisationer och enskilda aktörer vill ha tillgång till denna resurs måste de anpassa 
sig till nyhetsmedias krav. Kriterierna för nyhetsvärde är ett övervägande krav, det 
vill säga att budskapet som religiösa organisationer vill förmedla måste vara av 
social betydelse och vara aktuell. En följd av detta blir då således att en religiös 
fråga utan tydlig konflikt är mindre sannolik att blir en nyhet. Religiösa organisat-
ioner måste dessutom uppfylla rollen som en relevant och pålitlig nyhetskälla, 
exempelvis måste de lämna information och synpunkter om en aktuell fråga, men 
kommer endast citeras i den mån de anses ge trovärdig information, inom inram-
ningen av historien, vilket avgörs av journalisten. Journalisten har inte alltid över-
taget i denna företeelse, men de religiösa organisationerna kan inte använda sig av 
sina egna genrer, såsom predikningar eller böner eller hänvisningar till heliga tex-
ter, när de förhandlar med journalister.  
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Hjarvards teorier kring medialisering har kritiserats, exempelvis för att perspekti-
ven han tar i beaktning är alltför linjära och fasta, och underskattar individer och 
religiösa grupper i fråga om hur dessa tillämpar medieteknologier för sina egna 
syften. (Axner, 2015:23) Teorin har ändå fått stort genomslag och dess aspekter 
gällande medialisering av religion jag kommer ha i åtanke då jag granskar mitt 
material. 

2. 2. Representationsteori 
 
En representationsteori kommer även att används, i vilken det menas att represen-
tation är en av de centrala praktikerna som producerar kultur. Att representera i 
denna mening, innebär då att istället för att passivt reflektera över verkligheten så 
tillskrivs den en viss mening. Nedan följer en genomgång av de huvuddrag inom 
teorin som kommer att fokuseras på.  
 
Representation som process 
 
I sin kulturforskning betraktar sociologen Stuart Hall (1997) just representation 
som ett avgörande moment inom kultur, där kulturen ska förstås som en process 
däri dess deltagare tolkar världen meningsfullt på liknande sätt. Kultur är det som 
särskiljer mänskliga element i det sociala livet från biologiskt drivna funktioner, 
och handlar om delade förståelser av olika ting eller företeelser, i den bemärkelsen 
att dessa förståelser produceras, delas och utbyts människor emellan. Vi ger saker 
och ting mening i hur vi representerar; ord, berättelser och bilder som används för 
att beskriva en sak, eller känslor vi associerar till något, och utifrån detta placeras 
ett värde. En kultur vilar således på deltagares delade meningar, och representat-
ion är den process genom vilken mening skapas och kommuniceras. Denna pro-
cess som är representation äger rum i två steg, som kortfattat innebär att vi ger alla 
sorters saker, människor och händelser i ett sammanhang, och med våra egna 
mentala bilder, skapar en relation mellan koncepten i form av organisering och 
klassificering, bland annat genom en tillämpning av principen lik-het/åtskillnad. 
På detta vis får vi vad som skulle kunna kallas en begreppslig karta, en förståelse, 
för att sedan kunna ”översätta” till ett språk, ett gemensamt språk, för att kunna 
göra oss förstådda. En förutsättning för att förståelser ska kunna delas är just en 
gemensam tillgång till språk, då språket konstruerar förståelse. Skrivna ord, ljud, 
tecken, bilder och föremål används i ett språk och verkar också för att representera 
personers egna tankar, idéer och känslor. Således blir språket som en slags media, 
därigenom tankar, idéer och känslor representeras. (Hall, 1997:77) 
 
Meningsskapande genom åtskillnad 
 
En av de grundläggande premisserna för att vi människor ska kunna skapa men-
tala bilder är förmågan att göra skillnad, vilket bygger på principen lik-
het/åtskillnad nämnt ovan. Hall går i linje med en antropologisk förklaring till 
skillnadsskapandets vikt, vilken säger att varje samhälles kultur ger saker mening 
Genom att tilldela dem olika positioner i ett klassifikationssystem. Mening är all-
tid föränderlig, då mening inte finns inneboende i saker utan snarare tillskrivs dem 
av människor. Detta ger upphov till makt av olika slag, då alla försök till att fixera 
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en mening, göra den fast, är en makthandling. Denna makt blir extra tydlig då 
människor representeras, då Hall menar att de som på något sätt avviker från ma-
joriteten i en viss kultur, signalerar skillnad bara genom att finnas till. Detta kan 
bana väg för representationer där människor blir tillskrivna karaktärsdrag som de 
egentligen inte har. Dessa representationer handlar heller inte sällan om direkta 
motsatsförhållanden, såsom exempelvis god och ond, eller vacker och ful. (Hall, 
1997: 229) 
 

2. 3. Arbetsmodell 
 
Arbetsmodellen visar hur jag kommer att gå tillväga för att besvara min fråge-
ställning och operationalisera min undersökning. Mina resultat kommer att pre-
senteras först, följt av en analys utifrån de frågor jag ställt. För att bringa struktur 
till det presenterade materialet har jag delat upp materialet i kategorier, och dessa 
baseras på studiernas undersökningsår. Undersökningsår 1994 till 1997, under-
sökningsår 1997 till 1998, undersökningsår 2003, och undersökningsår 2000 till 
2008. En av kategorierna spänner över år 2000 till 2008 medan en endast berör 
året 2003 vilket kan ses som märkligt, men denna uppdelning görs endast för att 
det inte är samma studie som berör dessa år, utan att en av studierna enbart foku-
serar på år 2003. Resultaten kommer också att delas upp i kategorier, vilka jag 
diskuterar närmare i metodkapitlet.  
 
Teorierna om medialisering och representation kommer sedan att användas på så 
sätt att de appliceras på resultaten som framkommer, med ambitionen att skapa en 
djupare förståelse. Förhållandet mellan teorierna blir här att medialisering ses som 
en teori där representationens följder sätts in i en diskussion om social förändring. 
Efter de presenterade resultaten och analysen följer mina slutsatser av genomförd 
undersökning, för att se hur mina frågeställningar blivit besvarade.  
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3. Metod 

3. 1. Litteraturstudie och metodiska förhållningssätt  

 

3. 1. 1. Litteraturstudie som metod  
 
Materialet jag använder mig av för att genomföra min studie är som tidigare 
nämnt sammanställda undersökningar med presenterade empiriska resultat, en 
litteraturstudie. Dock, eftersom jag utför en litteraturstudie, så blir det också min 
metod, då jag bör förhålla mig till de metoder som de granskade studierna använt. 
De metoder som studierna använt sig av är av kvantitativ art i form av datain-
samling, och materialet har sedan kodats och analyserats. Kvantitativ analys an-
vänds då man som forskare vill besvarar frågor såsom ”Hur mycket?” eller ”Hur 
ofta?” och vill kartlägga exempelvis omfattning, vilket gör att en kvantitativ me-
tod i de undersökta studierna känns som ett naturligt val, eftersom min frågeställ-
ning bland annat syftar till att besvara hur brittiska medier representerar islam och 
muslimer. (Malterud, 2011:105) En kvantitativ metod har dock ofta inslag av en 
kvalitativ fas, eftersom begreppsfaser och kategorier ofta skapas och används uti-
från vad materialet visar, något som de undersökta studierna också visar då de till 
stor utsträckning sammanställt materialet i kategorier (Poole, 2002, 2006, Ri-
chardson, 2006, Lewis, Mason & Moore 2011). Författarna förhåller sig även i 
viss mån till teoretiska ramverk för att förklara de begreppsfaser och kategorier 
som uppstår i materialet, samt materialets visade karaktär. Kvantitativa metoder 
ställs ofta emot kvalitativa metoder, men kan också ses som att komplettera 
varandra och besvara olika frågor, vilket får bli ledordet för min undersökning. 
(Malterud, 2011:108)  
 
Förutom att förhålla mig till studiernas kvantitativa metod bör jag även reflektera 
kring de tillvägagångsätt de använt sig av för att operationalisera studien. Poole 
(2002, 2006) samt Richardson (2011) använder sig av ett deduktivt tillvägagångs-
sätt då de i sina studier applicerar förutbestämda koder och variabler på sitt 
material, Det deduktiva tillvägagångssättet kännetecknas av att det utgår från ak-
tuella teorier och låter dessa styra materialet (Malterud, 2011:110), vilket Poole 
(2002, 2006) gör då hon till stor del utgår från redan existerande teoretiska ram-
verk och Richardson (2011) gör då han tar avstamp från tidigare studier i ämnet 
för att få en grund. Lewis, Mason och Moore (2011) använder sig också av ett 
deduktivt tillvägagångssätt då även de har förutbestämda kategorier som de appli-
cerar på sitt material. Dock menar de författarna att de inte låter teorier styra 
materialet, utan att undersökningen är utan teoretiska ramar. Detta kan ses som ett 
induktivt förhållningssätt då de utgår från materialet för att hitta svar, vilket kän-
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netecknar det tillvägagångssättet. (Malterud, 2011:112) och således kan det påstås 
att Lewis, Mason och Moore (2011) använder sig av de båda tillvägagångssätten. 

3. 1. 2. Metodiska tillvägagångssätt 
 
En induktiv ansats kommer att användas vid presentationen av resultaten. Mal-
terud (2011) beskriver den induktiva ansatsen som materialstyrd, och detta kom-
mer innebära att jag utifrån resultaten hittar teman/kategorier som jag delar in och 
presenterar innehållet utefter. Detta för att bringa struktur och tydlighet över resul-
taten som hittats. Jag väljer att använda mig av en induktiv ansats eftersom 
materialet då i stor utsträckning får styra vilka kategorier som uppstår, snarare än 
en deduktiv ansats som innebär att kategorier utarbetas innan materialet angrips. 
Jag motiverar detta genom att förhållningssättet till materialet blir öppet, snarare 
än att förutbestämda kategorier och indelningar får bestämma hur det angrips. 
Vidare i analysen av materialet används de teorier som presenterats, som i sig inte 
är induktiva utan fyller ett förklarande syfte.  

3. 2. Validitet och relevans 
 
Validitet beskrivs ofta utifrån kvantitativa undersökningar, och deras signifikans 
gällande tabeller och siffror, men det finns också validitetskriterier för kvalitativa 
studier, för att skapa en trovärdighet för läsaren. (Ahrne, Svensson, 2013:50) 

 
Transparens i en uppsats handlar enligt Ahrne Svensson (2013) om att ”tydligt 
redogöra för forskningsprocessen så läsare kan veta hur jag resonerat kring mitt 
metodval.” Detta innebär också att jag bör vara medveten om svagheter mitt 
granskade material såväl som min uppsats kan tänkas innehålla, samt att tydligt 
redogöra för författarnas och min egen forskningsprocess, med de val och avväg-
ningar som utförts. Detta ämnar jag förhålla mig till, för att bidra till in studies 
pålitlighet. Ett annat kriterium är triangulering, vilket innebär att en ökning i stu-
diens pålitlighet görs genom att angripa studieobjektet från olika perspektiv, och 
på så sätt öka trovärdigheten. Då mitt material är sekundärlitteratur i form av ut-
förda studier kommer jag att förhålla mig kritiskt till de valda teorierna och meto-
derna som används i dessa studier. (Ahrne, Svensson, 2013:40). Ytterligare ett 
kriterium som lyfts fram är återkoppling till fältet, vilket jag förhåller mig till ge-
nom att ställa mina resultat i förhållande till tidigare forskning. Det talas också om 
extern validitet, vilket innebär en reflektion kring i vilka sammanhang som mina 
fynd kan göras gällande utöver i den kontext jag kartlagt dem i. Brittiska mediers 
representation av islam och muslimer kan ingå i en bredare kontext där en större 
kartläggning av representation görs, även om resultaten från Storbritannien inte 
ska ses som allmängiltiga och vara likadan i andra länder.  

 
Relevans är också ett begrepp som bör reflekteras kring. Har jag använt relevanta 
begrepp eller kartläggningsmetoder för att studera det fenomen jag undersöker? 
Är de verktyg jag använder relevanta? (Malterud, 2011:80) Min undersökning 
syftar till att kartlägga brittiska mediers representation av islam och muslimer och 
granska förändringar över tid, och då finner jag mitt material relevant då de är 
undersökningar gjorda på just brittiska mediers representation. Utifrån dessas re-
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sultat har jag goda förutsättningar för att besvara mina frågeställningar. De verk 
jag diskuterat i forskningsöversikten är sådana som andra studier av liknande art 
ofta refererar till och tar avstamp ifrån, vilket gör att jag finner även dem rele-
vanta.  

3. 3. Min forskningsrelation till ämnet 
 
Min forskningsrelation till hur islam framställs i media kan ses som följande ne-
dan. Media är en del samhället som många människor dagligen använder och tar 
del av. I form av tidningar och nyhetsinslag på TV, erbjuder media också snabb 
information, ofta på ett tämligen enkelt sätt och för många är just tidningar och 
nyhetsinslag den enda källan till vad som pågår i det närmsta samhället och i värl-
den. På så vis har media som institution blivit som en tredje statsmakt. (Hjarvard, 
2013) Att just islam har kommit att bli speciellt utsatt i medias ljus finns det 
många förklaringar till, några har jag nämnt i forskningsöversikten (Marsden, 
Savigny 2009, Said, 1981) och är på många sätt problematiska.  
 
Varför jag väljer att ha ett annat europeiskt land som undersökningsobjekt beror 
på att jag vill lyfta blicken från Sverige och den kontext jag själv befinner mig i. 
Anledningen till att jag valt att genomföra en litteraturstudie var just på grund av 
att undersökningen berör andra länder än Sverige, den litteratur jag använder mig 
av presenterar resultat av undersökningar gjorda på plats i de berörda länderna, 
något jag inte skulle haft möjlighet att göra. Jag är medveten om att en litteratur-
studie kräver ett kritiskt förhållningssätt till den litteratur jag utgår ifrån, vilket 
således innebär ett sådant förhållningssätt mot de undersökningar jag granskar.  

3. 4. Etiska överväganden   
 
Då jag förhåller mig till redan gjorda studier minskar de risker som är närvarande 
då jag samlar in eget material, vilket exempelvis kan vara intervjuade personers 
utsatthet, att de missförstår mig, att de finner det jag frågor om som känsligt eller 
att de är oroliga för vilka som får ta del av materialet (Malterud, 2011) Däremot 
bör jag vara medveten om att jag i min undersökning berör frågor där jag får tolk-
ningsföreträde, något som är viktigt att komma ihåg då andra tar del av undersök-
ningen. Vidare bör jag reflektera kring ämnet i studien, det vill säga islam och 
muslimer. Muslimer som grupp kan uppleva utsatthet i och med att de blir föremål 
för en studie och att de själva inte fått påverka eller uttala sig om studien. Dock, 
eftersom att de studier som används har tidningsartiklar som material, minskar 
även där de eventuella risker som finns med studien, eftersom tidningsartiklar är 
offentligt material. Även de som genomfört studierna som används här har tolk-
ningsföreträde i analysen av sitt material, och det bör jag vara medveten om. Där-
för har också fyra stycken studier valts, för att kunna analysera mycket material, 
och inte enbart förlita sig på en tidigare studies resultat. 
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4. Resultat och analys 

4 .1. Resultat 
 
Resultaten kommer att presenteras i kronologisk ordning, det vill säga utifrån 
vilka år de granskade studierna genomfört sina undersökningar. Detta för att 
kunna ge en överblick av den utveckling som skett. Utöver det indelas även resul-
taten i teman, som materialet visar, vilket också nämnts i metodkapitlet. Detta 
med det uteslutande syftet att ge en tydlig överblick inför den följande analysen. 
Varje undersökningsår sammanfattas kort, detta för att ge en god överblick.  

4. 1. 1. Undersökningsår 1994 till 1997 
  
Elizabeth Pooles studie i Reporting Islam – media representations of British mus-
lims (2002) vill ringa in nyhetsmedias framställning av islam och muslimer under 
åren 1994-1997, samt den bevakning av internationella händelser i relation till 
islam som verkar avgörande för att upprätthålla läsarnas och således allmänhetens 
medvetenhet om ämnet (Poole, 2002:10) Genom en kvantitativ innehållsanalys 
med förutbestämda kategorier kodar Poole (2002) sitt material för att kunna se i 
vilken mängd olika ämnen förekommer, samt vilka ämnen som är framträdande. 
Poole (2002) menar att ett analyserande av material utifrån förutbestämda katego-
rier kan vara problematiskt eftersom de ger utrymme för egen tolkning, men visar 
också att kategorierna var mycket uttömmande, det vill säga gav mycket resultat. 
Dock går Poole inte närmre in på hur de metodologiska kategorierna är upp-
byggda och tar sig uttryck, vilket jag uppfattar som en brist i studiens transparens 
(Poole: 2002:269) I hennes kvantitativa analys gör hon ramverket för rapportering 
transparent genom att visa hur porträtteringarna av brittiska muslimer är begrän-
sade i brittisk press. Den kvantitativa analysen presenteras med hjälp av tabeller 
och diagram som visar frekvenser i tidningarnas framställning (Poole, 2002:55)  
 
Globala och internationella händelser  
 
Pooles totala material består av 6507 artiklar, och av dessa handlade 837 stycken 
om brittiska muslimer, medan de resterande handlade om muslimer och islam 
internationellt. Dessutom refererade många av de artiklar som handlade om brit-
tiska muslimer till internationella händelser, vilket Poole argumenterar kan med-
föra att bilden av att muslimer är en och samma grupp skapas. (Poole, 2002:57) 
Den allra vanligaste gruppen av artiklar där islam framställdes var dessutom ny-
hetsberättelser, vilket i sig medförde att någon djupare reflektion gällande islam 
inte fick något utrymme. Poole argumenterar för att globala händelser som rappor-
teras om vilka innehåller krig och konflikter kan tillåta fientlighet mot islam att bli 
mer accepterat. Resultaten visade att det fanns direkta kopplingar mellan internat-
ionella händelser och brittiskt intresse. Efter rapportering om exempelvis Ameri-
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kanska luftattacker mot Afghanistan efter misstänkt terroraktivitet, uppmättes 
också en ökad rapportering i brittisk press om påstådda terroristaktiviteter i all-
mänhet i Storbritannien. (Poole, 2002:59) 
 
Islam och muslimer i Storbritannien förekommer i allt större utsträckning i brit-
tiska medier, men däremot är denna del förhållandevis liten i jämförelse med det 
utrymme som islam och muslimer i förhållande till internationella händelser får. 
Vad som däremot är rådande gällande representationen av islam och muslimer i 
Storbritannien är att den antar några få begränsade former i nyhetsmedia, som är 
knutna till andra länder och befolkningar, vilket kan medföra att de brittiska mus-
limerna blandas med globala händelser, något som Poole menar medför att de ses 
som en del i ett världsomspännande fenomen, och att muslimer är en och samma 
grupp världen över (Poole, 2002:63) Poole (2002) nämner att eftersom studien har 
ett visst fokus så har inte relationen mellan internationella och brittiska angelä-
genheter kunnat studeras, men däremot menar Poole (2002) att internationella 
händelser och rapporteringen av detta tillhandahåller en antydan på ett mönster av 
bevakning av brittisk Islam uppträder som en följd.  
 
Undervisning, relationer och fundamentalism 
 
I sin kvantitativa studie undersöker Poole även hur ämnen i media uppstår i kom-
bination med andra ämnen, sådana hon kallar för ”bi-ämnen” för att kunna se på 
vilka sätt händelser i nyhetsmedia som ges förmågan att definiera islam för dess 
läsare. Detta gör hon för att hon menar att ämnen som fastställs i samband med 
islam ofta kan framställa en bild av att islam är ett hot mot den interna säkerheten 
och de traditionella värden som råder, samt att muslimer är benägna till segregat-
ion. (Poole, 2002:70) De mest tydliga bi-ämnen som resultaten visade handlade 
om utbildning, kärleksförhållanden och fundamentalism, vilket Poole (2002) påvi-
sar genom att belysa exempel från artiklarna där islam diskuteras i förhållande till 
dessa, som följer nedan. 
 
En fjärdedel av de undersökta artiklarna gällande brittisk islam handlade om ut-
bildning, och det främsta fokus rörde religiös undervisning i skolan, att fokus 
skulle ligga på kristendom då den religionen är i majoritet, och islam var något 
främmande. Även sexualundervisning, dans och musik diskuterades i dessa artik-
lar, då vissa muslimska föräldrar inte velat att deras barn skulle delta i detta, vilket 
då medförde att artiklarna rörande detta skapade bilden av att islam var avvikande 
från de traditionella brittiska normerna där dessa ämnen är en självklar del i ut-
bildningen. (Poole, 2002:75) Gällande kärleksförhållanden handlade den främsta 
rapporteringen om brittiska invånare som konverterar till islam för att kunna gifta 
sig med en muslim, vilket i de undersökta artiklarna målas upp som avvikande då 
denna handling inte anses följa normerna, eller som en kriminell handling då per-
soner tvingas konvertera mot sin vilja. Artiklarna la stort fokus på att framställa 
situationerna om att muslimsk lag och utövning är avvikande i sin olikhet från 
brittiska normer, och att konvertering är ett hot mot den brittiska kulturen. (Poole, 
2002:80) De berättelserna i förhållande till fundamentalism handlade ofta om in-
ternationella händelser, och pressen spekulerade relaterat till dessa händelser om 
muslimsk fundamentalism i Storbritannien. Även muslimsk fundamentalism i 
förhållande till invandring och flyktingar diskuterades i ett urval artiklar. (Poole, 
2002:82) De påstådda fundamentalister som diskuterades i tidningarna länkades 
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till muslimska icke-fundamentalister vilket Poole menar kan ha en homogenise-
rande effekt. (Poole, 2002: 83) 
 
Kvinnor och män 
 
Ämnen relaterade till kön hade inte någon av de högsta frekvenserna i mängden 
artiklar. (Poole, 2002:84). Vad som också noterades i studien var att kvinnor säll-
an fick utrymme i media, och när de väl fick det, så var det i förhållande till den 
privata sfären, det vill säga då artiklar berörde familjefrågor och liknande. Män 
stod i allra störst utsträckning för ansiktena utåt i representationen. (Poole, 
2002:86) 
 
Begränsade ramverk 
 
Enligt Poole (2002) råder det en frånvaro av “normala”, det vill säga icke-negativa 
historier däri muslimer är representerade, och en mycket smal mångfald gällande 
framställningen muslimer var ett faktum i en majoritet av artiklarna. Urvalet av 
berättelser som specifikt ska hantera muslimska frågor, visar tecken på en genom-
gående smalt ramverk då det gäller representationen kring det. Hon ser tecken på 
att Islam förstås utifrån ett begränsat ramverk av ämnen och händelser som rap-
porteras i förhållande till Islam och muslimer väljs också utifrån detta begränsade 
ramverk.  
 

”This is consistent with previous research on the main actors presented in the 
news, which shows that important issues are defined for the public by powerful 
institutions and interests, and that the ’alternative’ voices are marginalized or 
unlikely to gain access” (Poole, 2002:89) 
 
 

Det smala ramverk som omsluter brittiska medier är också knutet till begränsade 
antal betydelser. De i brittiska nyhetsmedier viktigaste frågorna i samband med 
islam, såsom huruvida islam är kompatibelt med det brittiska samhället, varierade 
i sin betoning under Pooles undersökningsperiod, och detta på grund av särskilda 
händelser, men de förblev ändå de frågor som var mest dominerande. Framställ-
ningen av islam i sig ska dock inte ses som totalt homogen, menar Poole (2002) 
då de teman som är mest framträdande representeras och levereras i ett urval av 
sätt, beroende på nyhetsvärdet och de målgrupper tidningarna vill åt. Däremot 
visar pressen en hög grad av homogenitet. (Poole, 2002:90) Kategoriseringen av 
islam och muslimer i Storbritannien är i media oftast av negativ och problematisk. 
(Poole, 2002:93) 
 
Sammanfattning 
 
Poole sammanfattar sin kvantitativa studie med att konstatera att de tydligaste 
frekvenserna i materialet visade att islam och muslimer i Storbritannien diskutera-
des direkt eller indirekt på ett specifikt sätt som kan sammanfattas som följande: 
muslimsk inblandning i avvikande aktiviteter hotar Storbritanniens säkerhet, mus-
limer är ett hot mot traditionella brittiska värden och normer, och kulturella skill-
nader mellan muslimer och värdsamhället skapar spänningar. (Poole, 2002:100) 
Eftersom Poole genomfört en kvantitativ innehållsanalys med förutbestämda ka-
tegorier kan detta kritiseras för att bli godtyckligt eftersom hon själv utformar 
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kategorierna. Poole (2002) presenterar heller inte sina kategorier, vilket innebär 
brist på transparens eftersom läsare inte kan förstå hennes studie fullt ut. Detta bli 
således en brist i Pooles (2002) undersökning och också min främsta kritik. Dock, 
eftersom Poole (2002) genomgående presenterar sina resultat i tydliga tabeller och 
diagram samt resonerar kring sina val och visar att materialet gett uttömmande 
resultat i förhållande till hennes kategorier, visar hon att hon förhållit sig väl till 
materialets art.  

4. 1. 2. Undersökningsår 1997 till 1998  
 
John Richardson (2006) i Muslims and the News Media har, med hjälp av en data-
insamling och kodning av tidningsmaterial av samtliga brittiska så kallade bro-
adsheet-tidningar från oktober 1997 till januari 1998, studerat nyhetskällor med 
ambitionen att belysa dessas roll i produceringen och reproduceringen av orättvisa 
sociala relationer. Datainsamlingen resulterade i 2,540 texter och analyserades 
med hjälp av kodning. 108 variabler från en specifik kodbok applicerades på 
materialet för att uppta materialets egenskaper såsom tidningars storlek och genre, 
toner och citat i artiklar och närvaro av framträdande ord och källor. De 108 vari-
ablerna presenteras och problematiseras dock inte. Resultaten presenterades sedan 
i tabeller.  
 
Muslimers utrymme i media – en problematisering 
 
Studier i journalism har visat att grupper som blir karakteriserade som avvikande i 
nyhetsmedia också på ett vis kan bli avhumaniserade och demoniserade, vilket 
leder till att legitimeringen av deras krav på bredare social acceptans inte tas i 
beaktning. Muslimer, såväl brittiska som andra, har i hög grad blivit sedda med 
misstänksamhet och diskriminerats under lång tid, och ett stort antal publikationer 
har visat att nyhetsmedia fortsätter vara skyldiga till skapandet och upprätthållan-
det av rasistisk stämning, specifikt upprätthållandet av anti-muslimsk rasistisk 
stämning, menar Richardson (2006) då han diskuterar tidigare studier han tar av-
stamp från. (Richardson, 2006:105) 
 
Kodningen av materialet visar att majoriteten av de gånger som muslimer citeras 
eller får annat utrymme i media är när de är kritiska till handlingar gjorda i deras 
religions namn. När muslimsk aktivitet inte kritiseras, eller när händelser inte är 
rapporterade som muslimska händelser, så är muslimer frånvarande från citat eller 
annat. (Richardson, 2006:107)  
 
Richardson (2006) menar att majoriteten av forskning om nyhetskällor på olika 
sätt konkurreras ut av annan forskning, som hävdar att varierande källor inom 
nyhetsmedia, såsom muslimer, kommer att skapa mer representativ och därmed 
mer positiv rapportering om ett visst ämne, i detta fall islam. Richardsons (2006) 
data talar för att även om integration i media är viktigt är det inte den enda viktiga 
fråga när det gäller likabehandling. Integration som tillvägagångssätt inom medie-
världen kan istället bidra till att ett avstånd mellan muslimer och icke-muslimer 
skapas, eftersom "deras” åsikter är ofta placerade i opposition till ”våra”, vilket på 
ett symboliskt sätt får innebär att muslimer bara är kvalificerade att ge svar på 
vissa, uteslutande negativa, händelser. Richardson (2006) argumenterar för att 
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detta i sin tur kan bidra till ett associerande mellan islam och negativitet. (Ri-
chardson, 2006:113)  
 
Sammanfattning 
 
Efter genomförd undersökning menar Richardson (2006) att muslimska källor till 
nästan uteslutande del bara inkluderas och citeras i rapporteringssammanhang då 
de är och kritiska av deras religion eller handlingar gjorda i deras religion. Ri-
chardsons resultat påstår han stöder tidigare påstående gällande att tidningar åter-
speglar den praxis som har makten att bestämma över andras erfarenheter. När det 
gäller nyheter om islam och muslimer, domineras dessa av icke-muslimska byrå-
kratiska källor. Med ytterligare hänsyn till sitt insamlade och granskade material 
samt tidigare studier menar Richardson (2006) att rapporteringen om muslimer 
kommer att vara till skada för hur synen på islam och muslimer utvecklas tills 
reportrar arbetar med att bibehålla den traditionella separationen av faktiska repor-
tage och redaktionella kommentarer, som motverkar att reportrars egna reflektion-
er och antaganden får utrymme. Detta antagande kan kritiseras då Richardson 
(2006) kan påstås syfta till att begränsa friheten av det tryckta ordet, men vad som 
menas är troligen att tidningar bör göra en större separation mellan nyhetsrepor-
tage och texter som är reflektioner och antaganden, det vill säga vad som är en 
journalists egna åsikter, så inte dessa misstas för fakta. Richardson (2006) specifi-
cerar inte de variabler som inkluderats i studien, något jag tidigare nämnt, och 
detta kan kritiseras då det är en brist i transparens och svårt för läsare att förstå de 
antaganden och avvägningar Richardson (2006) gör utifrån variablernas karaktär. 
Däremot förefaller undersökningen ändå tämligen noggrann då variablerna är 
många och dessutom redan existerat, och inte skapats av Richardson (2006) själv.  

4. 1. 3 Undersökningsår 2003 
 
Poole återkommer med en ny studie i Muslims and the news media då hon jämför 
två tidningars framställning av brittiska muslimer år 2003 med hennes tidigare 
studie som berörde åren 1994-1997, enligt samma kvantitativa metod för att 
kunna mäta frekvenser. Målet med denna nya studie menar Poole (2006) är att se 
om ramverket för rapportering har ändrats i någon övervägande mån mellan 
undersökningsåren. Hon presenterar inte hur många artiklar som utgör studien, 
men tydliggör de resultat hon fått genom tabeller.  
 
Irakkriget, elfte september-attackerna och terrorism 
 
De resultat Poole (2006) presenterar är att rapporteringen om internationella hän-
delser nästan har fördubblats, och inhemska händelser, det vill säga händelser 
inom Storbritannien har fördubblats sedan hennes tidigare undersökningsperiod. 
Irakkriget 2003 (Nationalencyklopedin: Irakkriget) har stor inverkan på detta då 
denna händelse utgör en stor del av rapporteringen. Studien visar att en progress-
ion av de mönster som utvecklats under flera år, det vill säga att islam och musli-
mer representeras på ett negativt sätt, är synlig. Vad som är rådande menar Poole 
(2006) är att nyhetsartiklarna i innehåll nu visar ett klarare samband mellan rap-
portering av världsliga händelser med muslimer involverade, och rapportering om 
muslimer i Storbritannien. Världsliga händelser har bidragit till att rapporteringen 
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om muslimer i Storbritannien ökar. (Poole, 2006:95)   
 
Irakkriget såväl som Elfte september-attackerna har bidragit till att konstruktionen 
av en ännu mer begränsad ram gällande muslimer i Storbritannien har kunnat 
skapas. I sin tidigare studie menade Poole (2006) att medierna använde muslimsk 
fundamentalism som ett begrepp för att förklara extremism, men att detta uttryck 
nu blivit utbytt mot begreppet muslimsk terrorism, något som Poole (2006) ser att 
medierna fokuserar mycket på. Huruvida muslimsk terrorism får större utrymme 
än någon annan form av terrorism är svårt att svara på då studien inte granskat 
detta, dessutom är det legitimt att rapportera om terrorism. Vad som dock kan 
vara problematiskt är att eftersom ramen kring representationen av islam och mus-
limer redan menas vara snäv (Poole, 2002, 2006) så kan en intensiv rapportering 
gällande muslimska terrorister bidra till negativa associationer om muslimer i all-
mänhet, reflekterar Poole (2006) kring. 
 
Pooles (2006) granskning av sina data avslöjar att det smala ramverket för rappor-
tering gällande brittiska muslimer fortsätter användas och att tidningarnas artiklar 
visar likheter i vad som utgör nyheter i förhållande till islam. Muslimer represen-
teras fortfarande av tidningarna som en slags rot till konflikt med svårigheter att 
anpassa sig till majoritetskulturen, och det tidigare smala ramverk som på ett vis 
omslöt medias representation av muslimer, gäller fortfarande. Berättelser tycks 
enbart bli valda i nyhetsmedierna om de passar in i idén, i ramverket, för hur mus-
limer menas vara. (Poole, 2006:100) 
 
Kvinnor och män 
 
Sedan 1997 har Poole (2006) noterat att ett nytt fokus i representationen trätt 
fram, i förhållandet mellan män och kvinnor. Detta gäller arrangerade äktenskap, 
och hedersmord (Poole, 2006:89). Hedersmorden framställs såsom att ett förhål-
lande mellan en av muslimsk tro, ofta kvinna, och en av icke-muslimsk tro gör att 
familjer hamnar i dispyt med varandra och resulterar i vissa avseenden i heders-
mord. Dessa faktiska händelser är ovanliga (Poole, 2006:91) men det fokus som 
av media läggs på själva handlingen är enorm i förhållande till förekomsten av 
fenomenet (Poole, 2002:92). Här finns det anledning att ställa sig kritisk mot Poo-
les argument då hon är tämligen svepande i sina redogörelser. Det går inte att fast-
ställa att denna representation banar väg för läsare att se muslimska familjer som 
dysfunktionella, något som Poole (2006) argumenterar för, utan är endast något 
att spekulera i. Vad som Poole (2006) kan konstatera utifrån sitt material är dock 
att dessa händelser får stort utrymme i media i förhållande till själva förekomsten 
av denna handling.  
 
Sammanfattning  
 
De konstateranden som Poole (2006) gjorde i sin tidigare studie; att muslimsk 
inblandning i avvikande aktiviteter hotar Storbritanniens säkerhet, att muslimer är 
ett hot mot traditionella brittiska värden och normer, och att kulturella skillnader 
mellan muslimer och värdsamhället skapar spänningar; är fortfarande rådande. 
Det har tillkommit vissa positiva utvecklingar i några tidningar, såsom en proble-
matisering av muslimers situation i Storbritannien har Poole (2006:101) funnit i 
sin undersökning, men dessa utvecklingar har blivit marginaliserade av de domi-
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nerande konservativa tolkningarna och ramverken och utgör en mycket liten del 
av undersökningen. (Poole, 2006)  

4. 1. 4 Undersökningsår 2000 till 2008 
 
Lewis, Mason och Moore har i sin studie undersökt artiklar i brittisk vartannat år 
med start år 2000 och slut år 2008, för att belysa hur islam och muslimer fram-
ställs i brittiska medier, och kan ses som en fortsättning av Pooles (2002, 2006) 
studier. Även de använde sig av datainsamling av nyhetsartiklar, som sedan med 
en kvantitativ innehållsanalys kodades för att få fram den diskursiva karaktären. 
Koderna specificeras dock inte. Författarna Lewis, Mason och Moore (2011) skri-
ver att databasen de använde var till stor utsträckning vägledande snarare än hel-
täckande, och därför är den stora delen av analysen baserad på en mer detaljerad 
studie av ett urval av nyhetsartiklar. Dock inleder de sin analys med en kortfattad 
rapport om resultaten på den första datainsamlingen. De menar också att de an-
vänt en stor variation av sökord för att täcka så många områden som möjligt. Ca 
1000 artiklar användes i studien, samt 451 bilder, tagna från artiklar. Lewis, Ma-
son och Moore (2011) menar att de inte baserar sin studie på några teoretiska 
ramverk. De inleder sin studie med att diskutera orientalism och att många tidi-
gare studier visar att brittiska nyhetsmedier i sin representation begränsas av ori-
entalistiska ramar. Dock menar de att de utför sin egen studie med öppna sinnen, 
utan att ta avstamp från teorier. Resultaten presenteras i diagram varifrån förfat-
tarna drar sina slutsatser.  

 
Framträdande nyhetsområden 
 
I studien hittade de tre stycken gemensamma nyhetsområden (deras använda ord 
är newshook) gällande historier om brittiska muslimer. Dessa tre områden var 
terrorism, religiösa och kulturella problem, samt muslimsk extremism. Muslimsk 
terrorism, i synnerhet i förhållande till Storbritannien, minskade i bevakning efter 
år 2002, men fick fortfarande utrymme och bevakningen gällande religiösa och 
kulturella problem tillika muslimsk extremism ökade markant under studietidens 
gång, och tillsammans menas de mest troligt gjuta bilden av att muslimer är källan 
till problem tillika ett hot mot traditionell brittisk kultur. (Lewis, Mason, Moore, 
2011:48)  
 
Kvinnor och män  
 
Muslimska män framställs allt oftast på bilder som oidentifierade i grupp och inte 
som individer, och författarna menar att detta kan förstås som att muslimska män i 
grupp inte behöver identifieras då de menas vara ”likadana”, det vill säga blir 
framställda som homogena. Ytterligare en upptäckt var att muslimer i mycket 
större utsträckning framställs i grupp på bilder, än vad icke-muslimer gör. I grup-
pen var dessutom kvinnlig förekomst en stor ovanlighet. Frågor rörande påstådd 
ojämlikhet mellan könen och kvinnans förtryckta roll utgjorde inte mer än 4 % av 
det undersökta materialet och var således inte fokus för exempelvis de påstådda 
kulturella och religiösa problem som islam fört med sig. Istället syftade dessa 
problem till största del på att islam är ett hot mot brittiska samhället i stort. 
(Lewis, Mason, Moore, 2011:54)   
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Jämförelse mellan islam och andra religioner 

Materialet visade tendenser till att islam då och då jämförs med kristendom, och 
att dessa artiklar har negativa och ogynnsamma tendenser. Jämförelserna handlar 
allt oftast om berättelser om religiösa och kulturella problem, och islam, och de 
som praktiserar islam, representerades som ett problem. (Lewis, Mason, Moore, 
2011:57) 

Huvuddiskurser använda i samband med islam och muslimer  
 
De huvuddiskurser i brittiska medier som författarna urskilt i studien, är att brit-
tiska muslimer är länkade till det terroristhot som menas finnas, samtidigt som de 
är farliga eller irrationella. Även att västlig kultur och östlig kultur krockar, och 
att problemet med slam får demonstrera misslyckandet i brittisk multikultur, då 
islam är ett hot mot brittiska traditioner och normer. Lewis, Mason och Moore 
(2011) påpekar att de inte kan säga att diskurserna är explicit negativa, men däre-
mot att diskurserna associerar muslimer med just hot, problem och opposition. 
Författarna menar att den mesta av brittiska nyhetsmedierna porträtterar islam och 
muslimer så att det passar i orientalistiska ramar, och liksom de flesta former av 
orientalism så betonas olika former av skillnad.  
 
Orientalism 

Representationen av islam och muslimer menas inte vara statisk eller fixerad, men 
utvecklingen av dessa representationen verkar begränsas av en orientalist ideologi. 
Lewis, Mason och Moore (2011) menar att media har gått från att göra enkla as-
socieranden mellan muslimer och terrorism, till ett mer utvecklat berättande däri 
läsaren erbjuds både förklaring och kontext till associationerna. Terrorism kan 
fortfarande vara kärnan av berättelsen, men rapporteringen har flyttats från en 
undvikande närmande till ämnet, där terrorister helt enkelt var dåliga människor, 
mot att lokalisera och samtidigt detaljera islamiska trosuppfattningar som källan 
till problemet. (Lewis, Mason, Moore, 2011:60)  

”I don’t recall jews carrying out suicide bombings or calling for their own form of Germany” – 
(Okänd kommentator i brittiska tidningen Sun, 13 oktober 2007 – Taget från Lewis, Mason, Mo-
ore, 2011:65) 
 

Citatet menas vara ett klumpigt uttalande där självmordsbombningar på ett sätt 
framställs som en islamisk tradition, och länkas sedan ihop med terrorism, och det 
som Lewis, Mason och Moore (2011) menar underförstås i citatet är dessutom att 
islam kan jämföras med en mindre ”problematisk” ansedd religion, vilket ytterli-
gare bidrar till negativa associationer. Därför pekar författarna på en växande 
genre av berättelser som fokuserar på oförenligheten mellan islamiska och brit-
tiska värderingar. Medan många av historierna som Lewis, Mason och Moore 
(2011) hittat på ytan handlar om kultur snarare än terror, så finns en känsla av hot 
och fara, otalad, eftersom den inte anses behöver talas, i bakgrunden. (Lewis, Ma-
son, Moore, 2011:70)  

Sammanfattning 
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Lewis, Mason och Moore (2011) sammanfattar sin studie genom att konstatera att 
porträttering av muslimer får allt större utrymme i nyheter över det senaste decen-
niet, och brittiska muslimer är numer en del av den vardagliga rapporteringen. De 
mest frekventa porträtteringar av brittiska muslimer passar i orientalistiska ramar 
och betonar svårigheter såsom islams förenlighet med det brittiska samhället såväl 
som skillnad vad gäller traditioner, värden och normer. Det fanns ett litet antal 
artiklar som diskuterar de svårigheter muslimer kan tänkas bli ställda inför i Stor-
britannien, men dessa överskuggades av artiklar av den andra arten, det vill säga 
den negativa arten, som också utgjorde en klar majoritet. Lewis, Mason och Mo-
ore (2011) var tydliga med att de inte tog avstamp i några teoretiska ramverk, men 
eftersom de diskuterat orientalism i början av sin studie samt nämnt tidigare stu-
dier som visat att brittiska mediers representation begränsas av orientalistiska ra-
mar, så finner jag det oundvikligt att de inte påverkades av detta. Det behöver inte 
innebära någonting negativt, men borde ha varit något författarna själva reflekte-
rat kring. Författarna (2011) har använt sig av kodning som metod, vilket ger ut-
rymme för att det ska kunna påstås att materialet granskats godtyckligt. Dock, 
genom att förklara varje steg och avvägning de gör, samt att gardera sig med att 
de har undvikit att tolka sina resultat då det går bortom den kvantitativa innehålls-
analysen, så blir studien pålitlig. 

4. 2. Analys 
 

Analysen kommer att presenteras i två delar. Analysdel ett behandlar hur studier-
na menar att brittiska nyhetsmedier representerar islam och muslimer under de 
åren som undersökts, och om några förändringar i tid ägt rum. Analysdel två dis-
kuterar resultaten utifrån teorier om medialisering och representation.  

4. 2. 1 Analysdel ett  
 

Negativ framställning  
 
I linje med Pooles (2002, 2006) och Lewis Mason Moores (2011) resultat konsta-
terar Richardson (2006) att nyheter om islam och muslimer domineras av icke-
muslimska källor, vilket kan vara en stor bidragande faktor till de snäva ramverk 
som bildats kring framställningen. Richardson (2006) påpekar även att rapporte-
ringen om muslimer kommer att vara till skada tills tidningar hindrar reportrar 
från att utvärdera betydelsen av berättelsen de rapporterar. Muslimska källor in-
kluderas och citeras till nästan uteslutande del bara rapporteringssammanhang när 
de är kritiska mot handlingar gjorda i deras religions namn.  
 
Lewis, Mason & Moore (2011) menar att porträttering av muslimer får allt större 
utrymme, en progression som pågått det senaste decenniet, och att porträtteringen 
av brittiska muslimer passar i orientalistiska ramar, som betonar skillnad och as-
socierar negativa händelser med muslimer. Detta överensstämmer med de konsta-
teranden som Poole (2002, 2006) gör i båda sina studier, då hon menar att brit-
tiska mediers på olika sätt framställer islam och muslimer som ett hot mot Storbri-
tanniens säkerhet samt traditionella värden och normer, samt att de utgör en kultu-
rell skillnad vilket skapar spänningar i samhället. Studiernas konstateranden är 
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således i linje med varandra, vilket visar att brittiska nyhetsmedier porträttering av 
islam och muslimer är genomgående snäv och onyanserad. Den förändring som är 
tydlig är just att porträttering av islam och muslimer fått mer utrymme i brittiska 
nyhetsmedier under de åren som är aktuella för studierna, dock med fortsätt nega-
tiv ton. Detta kan ses utifrån Richardsons (2006) konstateranden gällande att rap-
portering om islam och muslimer kommer vara till skada tills ändringar görs från 
tidningarnas sida, och påstås att inga större åtgärder verkar ha vidtagits då rappor-
teringen gällande islam och muslimer förblivit ogynnsam.  

 
Globala händelser  
 
Förhållandet mellan Pooles (2002) studie gällande åren 1994 till 1997 och hennes 
studie av året 2003 (2006) visar resultaten att rapporteringar gällande islam, mus-
limer och globala händelser har ökat markant. Dessutom har en tydligare rapporte-
ring gällande inhemska händelser växt fram, och associationerna mellan världsliga 
händelser med muslimer involverade till brittiska muslimer, är klarare. Detta tyder 
förvisso, vilket Poole även påpekar, på att vara en progression av mönster som 
utvecklats under flera år, men det allt klarare sambandet lyfts fram som tydligt 
och en viktig aspekt. Lewis, Mason och Moore (2011) styrker detta påstående 
genom att visa resultat på att islam alltmer associeras med terrorism, något som 
troligen grundades i globala händelser, även om detta inte nämns uttryckligen. 
Islam och muslimer i brittiska medier i förhållande till globala händelser utvecklas 
och förskjuts således i tid på det sätt att större associationer görs mellan det glo-
bala och det inhemska som är islam.  
 
Ramverk kring rapportering  
 
Stora globala händelser, i Pooles studie (2006) nämns Irakkriget och elfte septem-
ber-attackerna, har bidragit till effekter på den ram kring representationer av islam 
och muslimer. Poole (2002) presenterar i sin tidiga studie att det råder en frånvaro 
av normala historier däri muslimer är representerade, och att en mycket snäv 
mångfald också är ett faktum. Poole (2002) menar att det tyder på att ett genom-
gående smalt ramverk är rådande i fråga om islam och muslimers representation. 
Detta tar sig uttryck i att händelser som det rapporteras om är utvalda utifrån det 
smala ramverket. De viktigaste frågorna i samband med islam varierade i sin be-
toning under Pooles undersökningsperiod, och detta på grund av särskilda händel-
ser, men de frågor som skapats inom ramverket och som associerade islam med 
ett hot mot det brittiska samhället, förblev ändå de mest dominerande. Detta fort-
löper då Poole (2006) ser ett upprätthållande av detta ramverk och påvisar att en 
fortsättning i användande av det smala ramverket för rapportering gällande brit-
tiska muslimer råder. Hennes granskade material uppvisar likheter i de antagan-
den om vad som utgör nyheter i förhållande till islam, och muslimer framställs 
fortfarande som att vara i konflikt med majoritetskulturen. Richardson (2006) be-
kräftar Pooles studier genom att synliggöra att muslimer länge har blivit sedda 
med misstänksamhet, samt diskriminerats under lång tid, som ett led i faktumet att 
grupper som blir karakteriserade som avvikande i nyhetsmedia också på ett vis 
kan bli avhumaniserade och demoniserade, som i sin tur leder till att legitimering-
en av deras krav på bredare social acceptans inte tas i beaktning.  
 



 

 30 

En förändring från tidigare studier gällande ramverket kan ses i Lewis, Mason och 
Moores (2011) studie. De menar att media har gått från att göra ett enkelt associe-
rande mellan muslimer och problem, till ett mer utvecklat berättande däri läsare 
erbjuds förklaring såväl som sammanhang till ”problemet”. Tendenser gällande att 
muslimer är konflikt med majoritetskulturen är fortfarande synliga, men större 
artikulationer att muslimer ska vara ett uttalat hot mot det brittiska samhället och 
dess traditioner är nu tydliga. Detta togs upp redan i Pooles (2002, 2006) studier 
är i Lewis, Mason och Moores (2011) studie avsevärt mer frekvent och tydlig, 
dessutom med det ytterligare uppvisad problematik vilket gäller att islam får de-
monstrera misslyckandet i brittisk multikultur. Diskurserna som utgör ramverket 
associerar nu muslimer med hot, problem och opposition på ett mer explicit sätt 
och olika former av skillnad betonas i och med detta. Ramverket förändras på så 
sätt att en större artikulation av på vilka sätt muslimer är ett hot och varför islams 
värderingar är oförenliga med majoritetskulturen. Konstaterandet blir här att brit-
tiska nyhetsmedier dels skapat men också och upprätthåller en mycket snävt och 
onyanserat och problematiskt ramverk kring rapporteringen om islam och musli-
mer.  

 
Rådande diskurser om islam och muslimer  

 
Pooles (2002) undersöker ämnen som vanligast tas upp i media i samband med 
islam och muslimer - mer specifikt där islam och muslimer problematiseras som 
allra tydligast. Hon kommer fram till att utbildning, förhållanden och extremism 
var de områden däri islam och muslimer skildrades mest. I sin senare studie pekar 
resultaten på att detta är i förändring, då terrorism, politik och reaktioner på Irak-
kriget var de vanligaste områden. Lewis, Mason och Moore (2011) visar utifrån 
deras resultat i sin studie, att de vanligaste diskurserna som växt fram och används 
om islam och muslimer till övervägande del handlade om terrorism, religiösa och 
kulturella problem såsom integrering, samt muslimsk extremism.  Då dessa stu-
dier är utförda på liknande sätt kan ett antagande om att en skiftning i diskurser 
använda i förhållande till islam och muslimer i media göras. Lewis, Mason och 
Moore (2011) inkluderar dock mindre material i sin studie, 1000 artiklar jämfört 
med Pooles (2002) ca 6000 sådana, vilket gör att detta bör ses på med viss försik-
tighet. Vad som dock går att anta är att en förändring i diskurser tar form, att islam 
och muslimer alltmer nämns i samband med extremism, terrorism och faktiska 
samhällsproblem, men att mer material kan behöva styrka detta. Hand i hand med 
det problematiska ramverket nämnt ovan så faller också islam i en problematisk 
diskurs. Ramverket som omringar ämnet är genomgående negativt, samtidigt som 
diskursen däri ämnet diskuteras också är problematiskt.  
 
Relation mellan kvinnor och män  
 
Kvinnor fick inte något större utrymme i media, och när de väl fick de så var det i 
förhållande till den privata sfären, medan männen stod för det publika, förankra-
des i Pooles (2002) studie utifrån det omfattande materialet. Ämnen direkt relate-
rade till kön, exempelvis ämnen som förtryck, hade inte någon hög frekvens i 
mängden artiklar. I de artiklar som förhållanden diskuterades fanns tendenser till 
uttryck för att kvinnor som konverterat till islam för att kunna gifta sig med en 
muslimsk man var avvikande, men en tydlig artikulation av förtryck av något slag 
saknades. (Poole, 2002:100) Detta skiftar i Pooles (2003) studie, vars material 
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visar ett nytt fokus i förhållandet mellan män och kvinnor, i form av arrangerade 
äktenskap men framförallt hedersmord. Själva händelserna var tämligen få, men 
det mediala utrymmet var mycket stort, vilket tyder på ett nytt fokus i nyhetsme-
dias förhållande till relationen kvinna och man inom islam.  
 
Ytterligare skiftning visas i Lewis, Mason och Moores (2011) studier. Frågor rö-
rande påstådd ojämlikhet mellan könen och kvinnans förtryckta roll utgjorde inte 
mer än 4 % av det undersökta materialet och konstaterades således inte vara fokus 
för exempelvis de påstådda kulturella och religiösa problem som islam fört med 
sig. Vad resultaten där istället visade var att muslimska män allt oftast framställs 
på bilder som oidentifierade i grupp och inte som individer, vilket istället kan vara 
en del av homogeniseringsprocess. I dessa grupper var dessutom kvinnlig före-
komst tämligen ovanligt. Förhållandet mellan kvinnor och män alltefter att under-
sökningsperioderna gått ges således mindre utrymme till förmån för andra 
aspekter som anses viktigare. Något Poole (2002) visade i sin studie var att fram-
ställningen av islam inte var homogen, utan att alternativa perspektiv presenteras i 
sådan grad att den är tydlig, vilket motsäger resultaten i Lewis, Mason och Moo-
res (2011) studie, där framställningen menas gå mot en större homogenisering av 
muslimer, att de får ses som en grupp och inte som individer med unika egen-
skaper. Här finns resultat som både tyder på medias vissa bredd i perspektiv och 
samtidigt en homogeniseringsprocess, då kvinnor och män inom islam represente-
ras i nyhetsmedia. Då Lewis, Mason och Moores (2011) studie är färskare än Poo-
les (2002) kan en förändring inom denna representation antas, att nyhetsmedias 
rapportering om könen i sig eller i förhållande till varandra blir allt mer homoge-
niserad och onyanserad.  
 
Sammanfattning 
 
Analysen tyder på att studiernas konstateranden gällande den negativa framställ-
ningen är linje med varandra, och visar att brittiska nyhetsmedier porträttering av 
islam och muslimer är genomgående snäv och onyanserad, utan rapportering som 
är mer mångfacetterad. Detta kan direkt knytas till studiens första frågeställning. 
 
En förändring som är tydlig är att porträttering av islam och muslimer fått mer 
utrymme i brittiska nyhetsmedier under de åren som är aktuella för studierna, 
dock med fortsätt negativ ton, samtidigt som ett fokus på association mellan glo-
bala händelser såsom terrorism och den inhemska islam blir tydligare. Brittiska 
nyhetsmedier har således dels skapat och dels upprätthåller ett mycket snävt och 
onyanserat ramverk kring ämnet. Resultaten visar både ett brett och ett homogeni-
serande förhållningssätt till ämnet kvinnor och män. Då den studie som visar på 
ett homogeniserande förhållningssätt är nyare, kan det antas att förändringen leder 
åt det hållet. Detta, i sin tur, knyts till studiens andra frågeställning. 
 
 

4. 2. 2. Analysdel två 

  
Media är numer den primära källan för samhällets medborgare att ta del av reli-
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giös information. (Hjarvard, 2013:15) Detta kan förstås genom att vissa användare 
av brittiska medier inte är bekanta med islam, har inte tron i sin närhet och har 
heller inte nödvändiga förkunskaper, vilket leder till media blir den primära källan 
för att ta del av religiös information. Jag utgår från att media har blivit en integre-
rad del av samhället och en oberoende social institution som inte utövar sin makt 
på samhället utan genom samhället, som Hjarvard (2013) syftar till. En media-
liseringsprocess av religion kan förstås på så sätt att religiös information och reli-
giösa erfarenheter blir ”gjutna” enligt krav från populära mediegenrer. Religiösa 
organisationernas tolkningar upplever underkastelse till mediernas tolkningar. 
(Hjarvard, 2013:69)  
 
De granskade studierna visade tydliga resultat på att brittiska medier har tydliga 
diskurser och ramverk i sin representation av islam, även nämnt ovan. Religiösa 
institutioners tolkningar upplever således här underkastelse utifrån de vanligaste 
diskurser som används för dessa. Den bild som de religiösa institutionerna vill 
visa når aldrig allmänheten eftersom media har så bestämda ramverk gällande vad 
som är nyhetsvärdigt och inte. Detta diskuterar Hjarvard (2011) då han menar att 
religiösa institutioner som aktör vill ha tillgång till den offentliga representationen 
måste anpassa sig till nyhetsmedias krav, och visas tydligt i resultaten då alla stu-
dier visade på ett mycket snävt ramverk såväl som snäva diskurser kring represen-
tationen, utan vidare nyansering. Då Hjarvard (2013) också menar att nyhetsmedia 
inte begränsar sig till objektiv fakta utan har utvecklats till att förmedla både opin-
ion och egna åsikter, stärks mitt antagande ytterligare.   
 
Människor ger olika saker och ting mening i hur vi representerar det, och utifrån 
detta placeras ett värde på det vi ger mening. (Hall, 1997:30) Lewis, Mason och 
Moores (2011) studie menade att de vanligaste orden i brittiska nyhetsmedier som 
användes i relation till, eller i jämförelse med, islam var terrorist, extremist, 
självmordsbombare och militant. Att media gör dessa associationer bidrar till att 
det placeras ett värde på ämnet, det vill säga islam. Pooles (2002) studie visade att 
islam och muslimer ofta problematiserades i förhållande till undervisning, relat-
ioner och extremism, och banar således väg för associationer att islam är ofören-
ligt med brittiska samhället. Människor som tar del av medierapportering projice-
ras med rapportering om islam i relation till frekventa ord eller återkommande 
ämnen och skapar således en association dem emellan, för att kunna skapa en för-
ståelse. Medier bidrar således med sitt projicerande av bilder och associationer till 
att läsare kan koppla islam till någonting problematiskt. Läsare har naturligtvis 
agens att tolka och söka alternativ, men ges i detta fall verktyg av medier för att 
kunna göra tolkningar.  
 
Företeelsen att skapa likhet och åtskillnad mellan meningar kan även det förklara 
mediernas representation. Mening är enligt Hall (1997) föränderlig och ger också 
upphov till makt av olika slag. Alla försök att fixera en mening, menas vara en 
makthandling, och blir extra tydlig då människor är inblandade. I Lewis, Mason 
och Moores (2011) studie fanns tendenser till att media framställer muslimer, 
främst män, som en homogen grupp, vilket leder till att de på ett sätt tillskrivs 
karaktärsdrag de kanske inte alls besitter, exempelvis om artikeln syftar till krimi-
nalitet eller extremistiska rörelser. Media har på så sätt utövat makt i att de har 
fixerat muslimer vid en viss företeelse eller med ett visst karaktärsdrag. Media 
enligt Richardson (2006) väljer även i allra störst utsträckning att endast citera 
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muslimer eller låta muslimers åsikter synas i rapporteringen när de är kritiska till 
handlingar gjorda i deras religions namn, för att sedan inte inkludera muslimer i 
citat eller annat då muslimsk aktivitet inte kritiseras. Detta bidrar också till pro-
blematiska associationer till muslimer, då de enbart visas i ljuset när de måste vara 
kritiska till sin religion. 
 
Likhet och åtskillnadsaspekten karakteriseras dessutom med att media framställer 
ett ”vi”, befolkning i väst som inte är muslimer, och ”dem”, befolkning i väst som 
är muslimer. De senare menas i resultaten avvika från majoriteten och vara oför-
enlig med den brittiska traditionen och kulturen (Poole 2002, 2006) eller vara 
skyldiga till multikultursamhällets misslyckande (Lewis, Mason, Moore, 2011) 
 
 
Sammanfattning 
 
Analysen av studiernas resultat i förhållande till de berörda teorier som diskute-
rats, visar att teorierna förklarar resultaten på så sätt att de tydliggör brittiska ny-
hetsmediers förhållningssätt till islam. Medialiseringsteorin förklarar hur religiösa 
institutioners tolkningar, i detta fall islam, upplever underkastelse av media på 
grund av medias tydliga ramverk kring sin rapportering. Detta visar även resulta-
ten i min analys. Teorierna om representation visar att medias associationer mel-
lan islam och muslimer och återkommande ämnen, vanligast extremism och 
terrorism, bidrar till att ett värde placeras på dessa. Medierna bidrar med verktyg 
för läsaren att kunna göra associationer mellan islam/muslimer och negativa hän-
delser, vilket leder till att läsaren kan koppla islam till något problematiskt. Medi-
ernas makt över mening förklarar också dess representation, eftersom det är en 
makthandling att tillskriva en viss sak mening. Detta är också extra tydligt då 
människor representeras, vilket också är framträdande i resultaten. Resultaten i 
förhållande till representationsteori visar att brittiska medier fixerar islam och 
muslimer vid vissa företeelser eller vissa karaktärsdrag. Denna analys knyter an 
till studiens tredje frågeställning. 

4. 3. Slutsatser  
 
 
Två frågeställningar som använts för att genomföra studien handlade om på vilka 
sätt de valda studierna menar att brittiska nyhetsmedier representerar islam och 
muslimer i Storbritannien under de år som undersökts, om en förändring i tid ägt 
rum gällande studiernas resultat av framställningen. 

 
Det finns slutsatser att dra efter genomförd studie. De undersökta studierna har 
alla liknande metoder, och även om de teoretiska ansatserna skiljer sig något, 
Poole (2002, 2006) använder ett ramverk utformat av Entman (1990) medan Ri-
chardson (2006) inte specificerar sina teoretiska ansatser och Lewis, Mason och 
Moore (2011) försöker genomföra studien utan att bara begränsade av teoretiska 
ramverk så är resultaten att brittiska nyhetsmedier representerar islam och musli-
mer på ett övervägande negativt sätt, med exempel såsom att islam och muslimer 
anses medföra problematik i samhället och ingår i en kultur som är oförenlig med 



 

 34 

Storbritanniens kultur. Islam och muslimer menas i varje studie att framställas på 
ett missgynnsamt och diskriminerande sätt, något som också är i linje med tidi-
gare studier (t.ex. Said, 1981). Globala händelser såsom krig och konflikter asso-
cieras till brittiska muslimer, och dess kultur och traditioner förstås som främ-
mande och oförenliga med den traditionella kulturen i värdlandet. Undantag från 
den missgynnsamma rapporteringen fanns, men överskuggades av de domine-
rande diskurserna vari islam och muslimer var framställda på ett problematiskt 
sätt. De granskade undersökningarnas materialomfång varierar tämligen mycket 
men ett sådant konstaterande kan ändå göras.  

 
Gällande om en förändring ägt rum i studiernas resultat vad avser brittiska medi-
ers framställning så finns resultat som tyder på detta. Porträttering av islam och 
muslimer får allt mer utrymme i brittiska medier viken är en förändring i sig. Dis-
kurser använda i relation till islam och muslimer har förändrats till viss del under 
undersökningsåren, tillika att det ramverk som menas omsluta rapporteringen om 
islam och muslimer har blivit snävare. Associationer mellan islam och mer ex-
trema islamistiska rörelser är tydligare och paralleller mellan brittiska muslimer 
och globala händelser blir allt tydligare och artikuleringen av att brittiska musli-
mer är ett hot mot det brittiska samhället i sig blir mer tydligt. Det kan med hän-
syn till detta konstateras att förändringen inte är extrem i avseendet att framställ-
ningen helt byter spår, men däremot kan det argumenteras för att framställningen 
blir alltmer snäv i fråga om ramverk och diskurser, och således problematisk. Stu-
diernas materialomfång varierar, det är ett faktum. Men resultaten är, trots vissa 
förändringar, i linje med varandra och ingen av studierna presenterar resultat som 
helt skiljer sig från någon av de andra, vilket gör att trovärdigheten ändå blir täm-
ligen hög.   
 
Den tredje frågeställningen som användes för att genomföra studien var hur resul-
taten kan förstås utifrån Hjarvards teorier om medialisering samt Halls teorier om 
representation och slutsatser som kan dras här är några. Till att börja med vill jag 
knyta min studie till Hjarvards (2008) påstående att media numer är den primära 
källan för samhällets medborgare att ta del av religiös information, något som jag 
finner högst troligt i många länder, däribland Storbritannien. Vidare att medier är 
en institution som förmedlar information som påverkar befolkningen, vilka i sin 
tur kan ha makt och medel för att förändra samhället stämmer överens med brit-
tiska nyhetsmedier, där sättet islam porträtteras på i media kan ha en avgörande 
effekt för andra samhällsdebatter, just eftersom den med stor sannolikhet är den 
primära informationskällan.   
 
Gällande journalism on religion, att religiös information och religiösa erfarenheter 
blir gjutna enligt krav från populära mediegenrer och upplever underkastelse till 
de dominerande diskurserna i den offentliga sfären, som är en del av Hjarvards 
(2013) teori, finns tydliga tecken i brittiska nyhetsmedier att denna företeelse är 
högst närvarande. Mina resultat visar att brittiska nyhetsmedier visar tydliga dis-
kurser och ramverk i sin representation av islam. Häri ligger faktumet att islam 
upplever någon form av underkastelse gentemot brittiska nyhetsmedier då de ut-
vecklat ett tydligt ramverk för vad som är nyhetsvärdigt gällande islam och vad 
som inte är det. Därför blir också representationen snäv och rapporteringen ony-
anserad. Detta styrks också med att Hjarvard (2013) menar att religiösa institut-
ioner måste anpassa sig till nyhetsmedias krav om de vill ha tillgång till offentliga 
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representationer. Nyheter som inte följer det starka ramverk som omringar islam 
och muslimer får således inget utrymme då de inte uppfyller kraven som nyhets-
media, direkt eller indirekt, ställer på ämnet.  
 
Gällande teorier om representation visar analysen att medias associationer mellan 
islam och muslimer och negativa händelser bidrar till att ett värde placeras på äm-
net. Användare av nyhetsmedia projiceras med en rapportering om islam i relation 
till återkommande negativa ämnen, vilket gör att en association mellan dessa 
skapas, som bidrar till att det negativa ramverket upprätthålls. Vidare innehar me-
dia på ett sätt makt över ämnet då de tillskriver det en mening, något som är spe-
ciellt framträdande i representationen av muslimer. Muslimer tillskrivs karaktärs-
drag som de egentligen inte har, eftersom media har ett starkt grepp till de associ-
ationer som görs i förhållande till dem. 
 
En övergripande slutsats som kan dras är således att islam som tro och muslimer 
som innehar religiös information blir marginaliserade och mycket onyanserat dis-
kuterat i brittiska nyhetsmedier, framförallt på grund av företeelsen journalism on 
religion, men också på grund av mediernas mer allmänna agenda i representation 
av religion, beskrivet ovan. Detta förstärks sedan av att media är den primära käl-
lan för samhällets medborgare att ta del av religiös information, och påverkar dem 
också. Nyhetsmedias association mellan det berörda ämnet och problematiska 
händelser bidrar till att läsare ges verktyg till att kunna sammankoppla islam och 
muslimer med någonting negativt. Är nyhetsmedias representation av islam och 
muslimer snäv och onyanserad kommer en stor del av befolkningens uppfattning 
om tron vara densamma. Det genomgående negativa ramverket upprätthålls såle-
des, och förändras bara inom detta.  
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5. Diskussion 

5. 1. Teoretisk reflektion 
 
Resultaten var ämnade att dels förstås utifrån Hjarvards teorier medialisering samt 
en representationsteori. Teorierna inom medialisering, kring journalism on relig-
ion gav en bra grund för att förstå varför brittiska nyhetsmediers rapportering om 
islam och muslimer var tämligen snäv och såg ut att förhållas till ett specifikt 
ramverk. Relationen mellan teorierna blir, att genom att se media som den primära 
källan för ett samhälles medborgare att ta del av religiös information, och också 
tonsättare för samhällsdebatter, ger representationsteorin en kontext till detta. 
Detta för att representationen av islam och muslimer var genomgående snäv och 
negativ och inom bestämda diskurser och ramar vilket representationsteorin me-
nar kan bidra till läsares problematiska kopplingar. Slutsatser är givetvis svåra att 
dra gällande hur pass mycket media påverkar läsare, och hur pass mycket läsare 
påverkas av mediers representation av ett visst ämne. I detta fall hur mycket re-
presentationsteorin bidrar till att läsare kopplar islam till något problematiskt. För 
att besvara detta skulle en studie i människors användning av media göras. Däre-
mot visar representationsteorin att brittiska medier i detta fall ger dess läsare verk-
tyg för att kunna göra problematiska kopplingar, och tillskriver islam en viss me-
ning. Båda teorierna kan anklagas för att vara deterministiska. Medialiseringsteo-
rin på grund av den på ett sätt antar att användare av medier är oförmögna att 
värja sig mot medias inflytande och makt. Representationsteorin på grund av att 
den inte riktigt tar hänsyn till att människor med dess respektive erfarenheter på-
verkas olika av hur ett visst ämne representeras. 

5. 2. Metodisk reflektion 
 
Då en litteraturstudie genomförts bör en reflektion kring materialet som utgör 
denna också göras, något som också är en nödvändighet för andra studier.. De 
studier som låg till grund för analysen har alla använt sig av en kvantitativ datain-
samlingsmetod, och den kvantitativa metoden har för studierna inneburit att de 
kunnat kategorisera artiklarna och på så sätt mäta förekomsten vad tidningarna 
väljer att ha i tidningens innehåll. Detta har gett en bred bild, vilket också har ef-
tersträvats. Studiernas omfång har som tidigare nämnts varierat något vilket har 
tagits i beaktande. Jag finner en kvantitativ metod som nödvändig för att ha kun-
nat besvara de frågor som studierna sökte svar på, nämligen hur representationen 
ser ut. Den kvantitativa studien hade givetvis kunnat kompletteras med en mer 
kvalitativ sådan, förslagsvis intervjustudier för att kunna söka svar på hur de som 
skriver nyhetsartiklar gällande islam och muslimer ställer sig till den bild de för-
medlar. Dock hade sådana studier legat utanför min frågeställning. Den induktiva 
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ansatsen jag använt för att granska mitt material har utkristalliserat kategorier däri 
mina resultat presenterats. 

5. 3. Empirisk reflektion 
 
 
Mina resultat i förhållande till den forskningsöversikt jag diskuterat tyder på att 
den är i linje med dessa till allra största del. Övergeneraliseringar av attityder och 
handlingar utförda av minoriteter nämnt i Discourse Analysis and Media Attitudes 
(2013)  finns tecken på även i mina resultat, dock visar inte mina resultat några 
tecken på att försöka motverka bilden av islam och muslimer till källor och kon-
flikt, något som nämns i samma studie. Religiösa företeelser som gestaltas i media 
som att de har en tendens till att utvecklas till en konflikt och är fientligt istället 
för att belysa värderingar, vilket konstateras Media, religion and conflict (2009) är 
gällande även här. Att historisk och politisk kontext ofta saknas i framställningen 
av islam och muslimer, diskuterat i Media portrayals of religion and the secular 
sacred (2013) stämmer också överens med mina resultat, då de visar att nyhets-
media ofta la stort fokus på muslimers oförenlighet med det brittiska samhället 
och dess värden och normer, samtidigt som terrorism frekvent diskuterades i för-
hållande till dem. Associationerna däremellan tolkas som att muslimers utmålas 
som kriminella extremister. Att islam också representerats i media som en ”dålig 
religion, med associationer till konflikt och våld och någonting som gick emot 
brittiska normer (Taira et. al, 2013), är också tydligt i dessa resultat. Resultaten 
ligger vidare i linje med studien i Representationer, stereotyper och nyhetsvärde-
ring (2015) om svensk nyhetsmedia, däri det menas att islam och muslimer ofta 
framställs i förhållande till våld, terrorism och krig, vilket också ger en antydan 
till att islam och muslimers genomgående negativa framställning i media inte är 
ett fenomen uteslutande i Storbritannien. Studien är i hög grad i linje med forsk-
ningsläget, eftersom att genomgripande resultat överensstämmer med varandra. 

5. 4. Avslutande reflektion 
 

Då studier visar att Islam och muslimer ofta representeras i media på ett ofördel-
aktigt sätt så förstod jag att brittiska medier inte skulle vara ett undantag. Vad de 
granskade studierna visat är dock att denna ofördelaktiga representation tycks ha 
en lång historia i Storbritannien och inte verkar visa några förbättringar, utan att 
de förändringar i tid som är synliga istället tyder på ett ännu mer begränsat för-
hållningssätt gentemot islam och muslimer. Studierna har hjälpt mig att få en dju-
pare förståelse för hur islam och muslimer representeras, och de teorier jag använt 
har gett mig förståelse för hur media kan använda sig av olika representationstek-
niker. Mitt bidrag blir således att jag belyser att brittiska nyhetsmedier har blivit 
mer diskriminerande i sin representation av islam, och att detta är nära knutet till 
hur brittiska medier väljer att representera islam och associera med negativa hän-
delser. Denna uppsats kan givetvis inte säga hur medier borde representera, men 
genom att lyfta och belysa olika företeelser kan det bidra till en medvetenhet. In-
tressant vore att vidare forska kring andra länders representation av islam i ny-
hetsmedier, möjligen komparativa studier länder emellan, för att kunna ha un-
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derlag i diskussioner gällande att nyansera mediers angreppssätt på religion över-
lag.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att genomföra en litteraturstudie av hur Islam och 
muslimer är representerat i brittiska medier. Målet var att med utgångspunkt i ett 
urval av material av för ämnet central litteratur redogöra för hur islam enligt litte-
raturen framställs, om några förändringar i tid ägt rum, samt också att diskutera 
resultaten utifrån Hjarvards teorier om representation samt Halls teorier om repre-
sentation 

 
Undersökningen genomfördes genom att granska och förhålla sig till utförda stu-
dier i ämnet samt dess tillvägagångssätt, metodiska avvägningar och resultat. 
Materialet undersöktes och fördjupades sedan genom Hjarvards teorier om media-
lisering samt Stuart Halls teorier om representation.  
 
De resultat jag kommit fram till är att brittiska medier genomgående representerar 
islam på ett ogynnsamt och diskriminerande sätt under de år som mina studier 
behandlat, och att händelser relaterat till islam har ändrats i media över tid. Dis-
kurser använda i relation till islam och muslimer har skiftat och ramverket som 
omringar representationen av islam och muslimer blir allt smalare genom åren. 
Associationer mellan islam och extrema islamistiska rörelser blir tydligare och 
artikulationen att brittiska muslimer är ett hot mot det brittiska samhället växer. 
Genom att ställa resultatet i förhållande till teorier om medialisering visar detta att 
brittiska nyhetsmedier har ett starkt grepp kring det smala ramverk och de enkel-
spåriga diskurser gällande islam och muslimer som presenteras för allmänheten, 
och att religiösa institutioner kan ha svårigheter att presentera deras egna åsikter 
och värderingar, då dessa inte passar in i det smala ramverk som nyhetsmedia 
skapat. Ställs resultaten i förhållande till teorier om representations visas att me-
dias association mellan islam och negativa ämnen bidrar till läsares negativa upp-
fattning om islam. Media har på så sätt makten över vilka begrepp eller skeenden 
som av sina användare kan associeras med islam och muslimer. 
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