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Sammanfattning 
Studien består av en undersökning om hur islam och muslimer representeras i svenska 

opinionsbildande artiklar online under september 2018. Undersökningen avser att studera 

hur och inom vilken kontext islam, muslimer och muslimska fenomen diskuteras och 

framställs. Studien visar på att representationerna av muslimer och islam samt att 

muslimska fenomen diskuteras genomgående ur politiska kontexter där muslimer och 

islam sammankopplas med samhällsutmaningar. 

 

Nyckelord: islam, muslimer, media, klaner, politik, integration, hederskultur, 

analfabetism, representationer. 
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1 Inledning 

Jag har noterat att många nyhetsartiklar delas på Facebook där många anser sig vara kritiska till 

islam och muslimer. Med ökad invandring från muslimska länder på grund av konflikter i 

Mellanöstern och terrorgruppen islamiska statens terrordåd globalt behöver representationer av 

muslimer inom journalismen undersökas. Det är viktigt att undersöka om representationerna av 

muslimer och islam sker med transparens för att undvika att människor faller offer för 

homogenitet på grund av massmediala stereotyper. Det finns möjligheter att dela och sprida 

artiklar konsekvenslöst över både digitala medier så som Facebook och alternativa medier 

oberoende utgivare och reliabilitet. Spridningar genom digitala medier har medverkat till att 

oberoende kan etablera egna nyhetssidor. Detta har lett till att journalistikens grundprinciper 

påverkas av alternativa medier när skiljelinjer är utsuddade mellan opinions-och 

nyhetsförmedlingar (Illman & Nynäs 2017, s.150). 

Är religionskunskaper viktiga att ha när vi publicerar våra åsikter i media? Hippler 

(2000, s. 69) menar att uppfattningen och mottagandet av utländska medborgare, kulturer, 

politiker och värderingar sker där uppfattningen av ”dem” är formad av uppfattningen av ”oss”. 

Jag valde ämnet Islam och media med anledningen av att vilja undersöka hur 

muslimska fenomen framställs och presenteras inom opinionsbildande artiklar under en 

specifik tidsavgränsning. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Undersökningen syftar till att utforska hur muslimer och islam framställs inom 

opinionsbildande texter i svensk mediajournalistik med frågorna: 

1. Hur framställs islam, muslimer och muslimska fenomen inom digitala opinionsbildande 

artiklar under september år 2018? 

2. När förekommer diskussioner om islam och muslimer? 

Framställningen av islam och muslimer i svensk media är av intresse på grund av 

mångkulturellt, mångreligiöst och postsekulärt samhällsklimat. Representationen är viktig att 

förstå eftersom landet styrs genom demokrati, med religionsfrihet och mänskliga fri-och 

rättigheter vilket bör innebära att alla religiösa-och kulturella enheter bör bemötas med 

acceptans och inkludering. Tillgångarna till mediajournalistiken finns dagligen genom sociala 

medier, internet, tv, traditionella dag-och kvällstidningar samt radio. Dessa framställningar kan 

påverka samhällsmedborgarnas perception genom vad som presenteras, förmedlas och anses 

vara nyhetsvärdigt. Delar opinionsbildarna en förbestämd eller tolkningsbar representation av 

religionen och utövarna? 

Bearbetning av materialet syftar till att undersöka och analysera: 

a) I samband med vilka händelser muslimska fenomen diskuteras och publiceras. 

b) Hur fenomenen framställs och beskrivs. 

 

1.2 Avgränsningar 

Tillämpade avgränsningar inom materialinsamlingen utgör en stor del av arbetet eftersom 

undersökningen vilar på mediebevakning av svenska, inrikes, opinionsbildande artiklar under 

september 2018. Avgränsningen är gjord utifrån nyckelorden islam och muslimer, därmed 
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inkluderas allt som omfattas av islam eller belyser aspekter av religionen, utövarna eller 

livsstilar kommer att inkluderas. Vidare i avgränsningen kommer endast kostnadsfria artiklar 

online att samlas in. Det som kommer att exkluderas är huruvida muslimer och islam påverkas 

av Sverige och svenska samhällen på grund av att undersökningen syftar till att analysera hur 

religionen och utövarna framställs samt när det rapporteras snarare än religionens och utövarnas 

tillvaro. Multimedier som nyhetskanaler via tv, radio och sociala medier exkluderas. Ytterligare 

exkluderas alla former av sociala medier så som Facebook och Twitter. 

Undersökningen syftar inte till att studera huruvida nyheterna avspeglar 

verkligheten och därför exkluderas inte nyhetsmedier ur källkritiska eller politiska 

dispositioner. För att förstå hur muslimer och islam porträtteras i media är det relevant att 

inkludera mångfalden och utgå ifrån att artikelproducenten och läsarna är förnuftiga eftersom 

det råder samband mellan vad de tror på och har upplevt eller betraktat. 

Alla samhällsmedborgare resonerar och reflekterar varierande och det är därför inte lämpligt 

att ställa kriterier på samhällsnivå utan snarare metodiskt att inkludera förståelsen för deras 

tolkningar och uppfattningar (Gilje & Grimen 2007, ss. 234-238). 

 

1.3 Bakgrund 

I uppsatsen betraktas Sverige som ett postsekulärt land vilket innebär att religioner återigen har 

blivit naturligt förekommande och inte lika stigmatiserade som tidigare (Thalén & Carlsson 

2015, s.9). Termen postsekulär syftar direkt till att belysa religionens större utrymme i samhället 

efter sekulärismens tid. Nackdelarna med termen kan sammanfattas genom att dels inge ett 

missförstånd där sekulärismen tolkas som bortblåst, dels ge intryck av att religiösa aktörer fått 

större inflytande. Med termen postsekulär avses en ökad acceptans mot religioner i samhället 

där olika livsåskådningar diskuteras och ges utrymme för i offentligheten trots att många är 

kritiska till religioner (Thalén & Carlsson 2015, ss. 7-10). Postsekulär kan enligt Carlsson 

(2015, s. 58) förstås som en hybrid mellan religion och sekulär där varken det ena eller andra 

är entydigt. Därför återfinns religiositeten numera som personligt skräddarsydd influerad av 

plurala religioner (Illman & Nynäs 2017, s. 42). Religionens återkomst i samhället återfinns 

genom mångfalden hos befolkningen, där religionstillhörigheten kan betraktas genom klädsel, 

accessoarer som slöja och burka. Återkomsten förekommer även genom en accepterad öppenhet 

för varierade livsåskådningar (Illman & Nynäs 2017, s. 51). 

Mediejournalistiken kommer att fungera som den primära källbasen i 

materialinsamlandet. Asp (2014, s.351) menar att media är maktfullt ur två perspektiv genom 

att influera publikens perception samt sanningsbildning med inbäddade och diskreta opinioner. 

Fornnäs (2011, ss. 5-6) förklarar medialiseringsprocessen som allt mer närgången på grund av 

att det bidrar till att åsikter, identiteter och sociala relationer bildas och skapas. Journalistiken 

utgör en väsentlig del inom bildandet av verklighetsuppfattningar eftersom människors tankar 

och reflektioner strukturerar inre sinnebilder som med massmedia kan leda till förenklingar i 

former av stereotyper och påverka attityder till särskilda grupper eftersom de legitimerar 

rådande maktstrukturer, orättvisor och fördomsfulla inställningar. Utbredningen av digitala 

medier har medverkat till att journalismens grundprinciper är i konflikt med alternativa medier. 

Eftersom alla kan etablera egna nyhetssidor suddas gränsen ut mellan opinionsbildning och 
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nyhetsförmedling vilket har medverkat till spridningar av fördomar och hatbrott (Illman & 

Nynäs 2017, ss.92-150). 

 

1.4 Disposition 

I uppsatsen presenteras först den valda arbetsmetoden och hur den har anpassats till ändamålet. 

Därefter beskrivs arbetsmetoden som har använts för att samla in och bearbeta materialet. I 

avsnittet metod och material presenteras vilket material som har varit essentiellt för att tolka 

materialet. Vidare ges en introduktion till tidigare forskning med starka anknytningar till såväl 

ämnet, arbetsmetoder och teoretiska perspektiv ur en rangordning från äldst till senast följt av 

en redogörelse för det teoretiska perspektivet. 

Det insamlade materialet i sin helhet presenteras tillsammans där en översikt ges 

för det insamlade materialet i sin helhet. I samband med det redogörs urvalsprocessen och det 

valda materialet följt av en analys. I analysen redogörs först hur materialet har studerats sedan 

är analysen formad genom att artiklarna strukturerats utifrån dess tematik. I diskussionen 

besvaras undersökningens huvudfrågor. Sedan diskuteras resultatet, arbetsmetoderna, tidigare 

forskning och slutsatserna följt av uppsatsens slutfas där det ges avslutande kommentarer och 

förslag på framtida forskningar. 

 

2 Metod och Material 

Den valda forskningsmetoden bygger på att undersöka och analysera opinionsbildande artiklar. 

Den kvalitativa metoden innebär att undersöka vilka egenskaper artiklarna har genom att 

försöka förstå hur skribenterna resonerar och tolkar situationerna, det innebär att jag behöver 

sätta mig in i deras situationer och analysera utifrån deras kontexter. Kvalitativ metod är lämplig 

att använda då studien är inom ett humanistiskt ämne och bygger på att undersöka 

representationer snarare än antalet representationer som förekommer. Nackdelarna är att 

studien inte innehåller kvantitativdata och kan därför inte mäta huruvida fenomenen är 

representativa för journalistiken (Bjereld, Demker & Hinnfors 2009, ss. 117-119). 

Fördelarna med metoden är att den ger förutsättningar för att avgränsa och designa kriterier för 

det material som ska tillämpas i uppsatsen eftersom ämnet är brett. Metoden ger tillgång till 

producerade och publicerade artiklar samt möjligheten att spåra sambanden när och hur 

journalister rapporterar om islam och muslimer i media. Dessutom är metoden bra då det ger 

utrymme för att applicera egna kriterier för att välja lämpligt material och sparar tid i sökningen 

genom kriterier i avgränsningen (EGPL 2018). 

Materialet har avgränsats och samlats in med hjälp av Googles sökmotor och 

nyckelorden böneutrop, moské, burka, islam och muslimer samt genom att kryssa för nyheter 

och avgränsa tidsinställningen manuellt genom sökinställningarna. Vidare har antalet träffar 

begränsats till endast svenska skrifter och exkludering av bloggar. Sökorden underlättade 

insamlandet av materialet genom att ha en förankring inom undersökningsfältet även om alla 

sökträffar bearbetades i syfte att uppfylla kriterierna och minimera riskerna för selektivt urval. 

Det insamlade materialet bearbetades med referat, frågeställning (se avsnitt 1.2) samt 

kategoriseringar av nyckelord och tematik i en Excel fil. Materialet har successivt genom 

bearbetningsprocessen utarmats och anledningen till att just nyckelorden islam och muslimer 
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valdes beror på att kombinationen av sökningen med avgränsningarna gav ett större och mättat 

resultat att undersöka. I det här sammanhanget är ett mättat resultat ett tema med höga antal 

artiklar, exempel: Politik och integration: 17 artiklar – Migration 3 artiklar. 

Materialet kommer huvudsakligen att analyseras med hjälp av böckerna Kultur, 

människa, möte: ett humanistiskt perspektiv, Mellan klan och stat: somalier i Sverige, Islam: 

en religionsvetenskaplig introduktion och Det mångreligiösa Sverige: ett landskap i förändring. 

Analysen syftar till att förmedla en bredare – och djupare förståelse av vad som förmedlas samt 

hur det förmedlas. Framkomna fenomen i artiklarna, så som klaner och hederskultur kommer 

att förklaras med anledningen av att dels ge läsaren en inblick dels för att de är viktiga för 

analysen i syfte att förstå sambanden när och hur det rapporteras. 

 

2.1 Teoretiskt perspektiv 

Hermeneutik innebär tolkningslära och syftar till att tolka uttryck i både skrift och talspråk 

eftersom yttringar betraktas ha bakomliggande intentioner (Patel & Davidsson 1994, s. 25-26). 

För att tolka material behövs en viss försiktighet och det innebär att tolkaren behöver placera 

sin egen perception utanför fenomenet som ska tolkas och försöka placera sig så nära tolkningen 

av fenomenet som möjligt i syfte att klarlägga en redogörelse (Bjereld, Demker & Hinnfors 

2009, s. 75). Då materialet bygger på kvalitativdata är tolkande perspektiv av stor vikt eftersom 

syftet är att förstå hur muslimer och Islam porträtteras i media. Det som ska förklaras består av 

beteendemönster, normer, värderingar och förväntningar i texter och bör betraktas som 

meningsfulla fenomen. Det teoretiska perspektivet kan efterlikna ett demokratiskt samtal där 

talaren får tala och blir bemött med förståelse istället för att bli bemött med tillrättavisande eller 

förutfattade meningar (Gilje & Grimen 2007, ss. 172-174). 

En viktig grundtanke inom hermeneutiken är att vi alltid begriper fenomen utifrån 

egna erfarenheter då vi aldrig möter världen utan förkunskaper som ett blankt blad. 

Anledningen till att förkunskaper är av essens beror på att de avser vår agenda och riktning med 

sökandet, det avgör hur vi formulerar en fråga och korrelerar till hur vi uppfattar att ett fenomen 

behöver undersökas och när det inte uppfyller kriterierna.  

I människas förförståelse kan det ingå många perspektiv varav tre är: språk, 

trosuppfattningar och personliga erfarenheter. Detta innebär att två aktörer kan uppleva samma 

saker ur olika perspektiv på grund av varierande begrepp för verkligheten. Det möjliggör för en 

individ att beskriva en händelse och välja specifika symboler som avhandlar upplevelsen. 

Individens personliga erfarenheter refererar till medvetandet om hur världen förhåller sig, hens 

uppväxt, kontext, tidigare val och erfarenheter av händelser. I teorin innebär det att huruvida 

människor interagerar avgörs av förförståelsen och tidigare erfarenheter (Gilje & Grimen 2007, 

ss. 176-185). 

För att tolka artiklarna är egna erfarenheter genom kunskaper och känslor viktiga 

eftersom att det är med dessa som subjektet i materialet kan beskrivas där syftet är att betrakta 

helheten. Problematiseringar sker med egna övertygelser. Tolkningsmetoden består därför av 

att tolka delar av en text och ställa dessa mot helhetstolkningen av texten. Inom hermeneutiken 

finns inga bestämda start och avslutningar för hur material ska tolkas och därför beskrivs det 

som den hermeneutiska spiralen med anledningen av att förståelsen för materialet ständigt 

utvecklas genom pendlingen från del till helhet (Patel & Davidsson 1994, ss. 26-27). 
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Jag har valt att betrakta alla fenomen ur dess kontext eftersom det är bara under de 

villkoren de ger bestämd mening. Det har inneburit att alla texter behövde tolkas ur dess 

sammanhang, hur och när de producerades. Vem upphovsmännen är, vad de förmedlar och 

deras syften var viktiga att ta hänsyn till eftersom jag analyserade deras åsikter. Praktiskt har 

det inneburit att jag har fått kliva ur mitt egna jag, analysera delar i förhållande till artiklarnas 

helheter (Gilje & Grimen 2007, s. 186). 

 

2.2 Min egna position 

Hermeneutiken påbjuder att de etiska glasögonen inkluderar egna kunskaper eftersom att det är 

med mina egna upplevelser som jag kan bilda en uppfattning om en problematisering. Min egna 

position är viktig därför att jag behöver ta på mig skribenternas åsikter och lämna mina 

fördomar och åsikter om både dem och ämnet. 

Jag är född svensk med rötter från både Mellanöstern och Grekland samt delvis 

uppvuxen med en muslimsk familj. Jag upplever mig tillhöra flera kulturer varav ena är nordisk 

medan den andra sidan är multikulturell. Religionen islam står mig nära på grund av att jag dels 

är uppvuxen med den, erfarit hederskulturen och våldet dels har många muslimska vänner. 

Under mina år har jag studerat bland annat pedagogik och religionsvetenskap på både kandidat 

och magisternivå. Min bakgrund är inom estetik och serviceinriktade yrken. Jag har inga 

negativa tankar om islam snarare är jag negativt inställt mot alla former av extremism och alla 

patriarkala strukturer. Mina tidigare erfarenheter är en styrka som påverkar att inte nöja mig 

med enkla svar, det får mig att sträva efter att söka djupare förklaringar bakom fenomen i syfte 

att förstå helheten. Varför människor agerar och resonerar som de gör samt väljer särskilda 

medel och vägar i livet har alltid varit ett intressant ämne för mig. 

 

3 Tidigare forskning 

Inom fältet finns en hel del tidigare forskning som syftat till att undersöka huruvida 

muslimer och islam framställs inom journalistik. Diskrimineringsombudsmannens rapport 

Representationer, stereotyper och nyhetsvärdering: rapport från medieanalys om 

representationer av muslimer i svenska nyheter, författad av Marta Axner (2015) med syftet att 

undersöka hur muslimer och islam framställs inom media, var den ända svenska 

undersökningen som var relaterad till denna studien och avspeglar undersökningsfältet. Studien 

är dessutom den senaste och största omfattande svenska studien som har utförts inom ämnet. 

I detta avsnittet beskrivs tidigare forskningar med jämförbara metoder och syften 

för att ge studiens omfång ett tydligt avstamp. Tidigare forskningar med optimistisk vinkling 

där muslimer och islam framställs positivt i media kunde inte påträffas. Forskningarna kommer 

att presenteras från äldst till senast för att visa forskningen över tid. 

Said (1997, ss. 1ii) analyserade hur västmedier rapporterade om islam och menade 

att religionen blev en karaktär och symbol för att beskriva omständigheterna i mellanöstern och 

framför allt hur religionen kännetecknas som ett hot mot västvärlden. Enligt Said (1997, ss. 1v) 

representerade islam barbarism inom högerpolitiken medan den representerade medeltidens 

teokratiska styre inom vänsterpolitiken samt obehaglig exotism inom centerpolitiken. 
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Artiklarna spreds genom att återge händelser kopplade till islam eller Mellanöstern och andra 

muslimska länder som homogena religionskulturer och folk. 

Under sommaren 1980 i samband med USA:s oljeimport från Mellanöstern, 

belystes det exempelvis i media att muslimska män kontrollerade USA:s oljetillgångar vilket 

gav upphov till rädslor, ilska och vaksamhet mot muslimer. Genom religiösa, psykologiska och 

politiska skäl fanns redan misstänksamhet mot Islam som ett stort hot mot västvärlden och 

kristendomen på grund av historiska event när den muslimska världen expanderade till Europa. 

Mellan 1970–1990 talet ökade västvärldens rädslor för den muslimska världen genom att 

oljepriserna steg samt genom krigsföring och terrorism (Said 1997, ss. 3-5). 

USA:s politiska intresse för Iran löpte genom 1990-talet och efter Kalla Kriget blev 

både Iran och islam USA:s största fiende. Denna karaktäriserades som både en terrorstat som 

stödde terrororganisationer och fundamentalisternas herravälde där media rapporterade att 

politikerna fortfarande arbetade med en lösning på det islamistiska problemet. Islam användes 

som ett begrepp för att kapsla allting som inte var rationellt och alla muslimer förminskades till 

att vara ointellektuella varelser. Enligt Said var det bristen på kunskaper om islam och kulturella 

variationer i muslimska länder som bidrog till att medias porträttering av islam bildade 

stereotyper av tidigare ledare som frontfigurer och blev amerikanska medborgares allmängiltiga 

uppfattning av muslimer och religionen eftersom det blev ur många perspektiv deras 

förkunskaper och högsta sanningar vilket påverkade att islam blev ett begrepp för att även täcka 

in politik (Said 1997, ss. 7–57). 

Islam and the West in the Mass Media (Hafez 2000) är en antologi bestående av 

artiklar där framställningen av islam i västmedier har undersökts. Hafez (2000, ss. 4–6) 

argumenterar för att all internationell nyhetsrapportering bygger på stereotypiska och 

fragmenterade perspektiv snarare än pluralistiska och objektiva perspektiv oavsett nation 

genom att journalisterna re-konstruerar samhällsklimatet utifrån vad de anser vara 

nyhetsvärdigt genom att politiker och journalister är beroende av varandra när det handlar om 

informationen som ska nå medborgarna. I tyska mediedebatter har slöjor, moskéer och 

böneutrop diskuterats eftersom önskemål om böneutrop var efterfrågat, det var bara 

högerpopulister som vågade framföra anti-islamistiska åsikter medan andra samhällsdebattörer 

var mildare opponenter (Pinn 2000, ss. 94–99). 

I diskrimineringsombudsmannens rapport Representationer, stereotyper och 

nyhetsvärdering: Rapport från medieanalys om representationer av muslimer i svenska nyheter 

framkommer det att rapportering om muslimer inrikes förekommer som enskilda fall vilket 

urskiljer sig från utrikesnyheterna där muslimer ofta porträtteras som gruppmarkörer när det 

handlar om terrorism och militära insatser (DO 2015, ss. 41–42). Axner (2015, s.46) menar 

vidare i analysen att representationerna av muslimer inom opinionsbildningen är i likhet med 

andra nyheter, bland annat genom att texter som berör IS förknippas islam och muslimer med 

våld och ett starkt avståndstagande från västvärldens normer och värderingar. Axner (2015, 

s.47) för fram att den tolkande journalistiken ger en mer nyanserad bild än korta artiklar samt 

att opinionsartiklarna i högre grad bygger på generaliseringar och stereotyper. Inom inrikes-

artiklarna kunde en spänning spåras genom muslimer och konflikter gällande samhällsproblem 

även om det till högre grad var nyanserade och stereotypiska representationer inte var lika 
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dominerande som utrikeskategorin. Hon belyser även att dikotomin i samhället är starkt 

representerad i media mellan västvärlden och den muslimska världen (DO 2015, s.49). 

Artiklar och inslag om muslimer i Sverige har flera olika teman, och här är det 

vanligare att beröra ämnen som islamofobi och hot mot muslimer. I de flesta artiklar 

förekommer inte individer som beskrivs som muslimer, utan grupper av människor, 

och finns individer med är det oftast män. Skildringen av de muslimska kvinnor som 

trots allt förekommer är ofta positiv, men de framställs som starka och 

handlingskraftiga i kontrast mot andra (manliga) muslimer eller mot vad som 

förväntas. (Axner 2015, s.9). 

Ahmed & Matthes (2016, s. 235) utförde en metaanalys över globala 

nyhetsrapporteringar som behandlade fenomen som var relaterade till islam där slutsatsen 

pekade mot att terrorattentatet i USA, 9 september år 2001 förändrade medierapporteringarnas 

diskurser gällande att beskriva muslimer och muslimska fenomen med tydlig dikotomi. Efter 

lönnmordet på islamkritikern Theo Van Gogh år 2004 och Muhammed-karikatyren år 2005 

startade trenden om att ifrågasätta muslimers integrationsvilja i demokratiska samhällen. 

Terrorattentaten i Madrid, London, Toronto, Mumbai och Glasgow lade grunden för att 

illustrera det extremistiska, muslimska hotet globalt inom massmedia. Genom analysen kunde 

samband spåras mellan medialiserad anti-muslimsk tematik till ökad anti-muslimska 

värderingar och åsikter globalt. Trots att majoriteten av rapporteringen illustrerade islam och 

muslimer negativt visade resultaten på att den negativa framställningen bemöttes fortlöpande 

av kritiska forskare som menar att muslimer bör betraktas som sociala varelser och att de bör 

inkluderas med positiv karaktär. Ahmed & Matthes (2016, ss. 236) menar att 

medierepresentationer inte bör studeras med förkonstruerade paradigm eftersom det existerar 

ett växande behov av att studera skiftande sociala, politiska och religiösa diskurser för att förstå 

samtiden med nya principer. 

4 Undersökning och resultat 

Undersökningen resulterade i fem teman med totalt 33 artiklar att bearbeta och utgör 

kategorierna politik och integration, huvudbonader, moské och böneutrop, extremism samt 

migration. Artiklarna fann jag genom att googla för att sedan studera huruvida de matchade 

avgränsningen. 

Temat politik och integration gav ett mättat resultat med 17 artiklar varav sex 

stycken valdes för djupanalys. Anledningen till att sex stycken artiklar valdes ut beror på att de 

övriga inte uppfyllde kriterierna samt kunde representeras av valda artiklar där det 

återkommande temat beskrevs i större sammanhang. 

Alla artiklar som publicerades under september månad 2018 presenteras i de två 

nedanstående tabellerna där jag redogör källor tillhörande tidskrifter, upphovsmän och datum 

med avgränsningarna under sökorden de blev påträffade och dess genre genom kodningen.  

De 6 artiklar som redovisas ingående i kommande avsnitt nedan valdes på grund av att de är 

representativa för den totala insamlingen eftersom de behandlar ämnen och kontexter som 

förekommer i de exkluderade artiklarna. 
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Valda artiklar 

Rubrik Skribent Tidskrift Datum Kodord Genre 

Det står mellan realism 

och naiv okunnighet 

Bertil 

Malmberg 
SN 19/9 Islam 

Politik & 

integration 

Hur påverkar etniska 

röster demokratin? 
Ivar Arpi SvD 16/9 Muslimer 

Politik & 

integration 

Kändisar som känner 
Mohamed 

Omar 
Samtiden 3/9 Muslimer 

Politik & 

integration 

SD: Alla kvinnor ska 

kunna känna sig trygga 
Linnéa Vinge 

Dagens 

Samhälle 
10/9 Islam 

Politik & 

integration 

Talet om etniska röster är 

skolboksexempel på 

rasifiering 

Anna Ardin ETC 21/9 Muslimer 
Politik & 

integration 

Varje eftergift är ett steg 

framåt för Sharia 

Bertil 

Malmberg 
SN 13/9 Islam 

Politik & 

integration 

 

Övriga 26 artiklar uteslöts eftersom att de antingen resulterade i omättade teman 

samt inte uppfyllde avgränsningskriterierna. De artiklarna som valdes för djupanalys 

presenterar även till viss del vad de exkluderade teman behandlar. 

 

Exkluderade artiklar 

Rubrik Skribent Tidskrift Datum Kodord Genre 

En röst på SD är en röst 

på kvinnors ofrihet 
Gulan Avci 

Dagens 

Samhälle 
5/9 Islam 

Politik & 

integration 

Den som inte får nämnas 
Mohamed 

Omar 
Samtiden 13/9 Islam 

Politik & 

integration 

Funktionshindersrörelsen 

bör ta avstånd från SD:s 

politik 

Anna 

Quarnström 

et.al. 

Dagens 

Samhälle 
10/9 Burka Huvudbonad 

Glöm klanröster, det 

handlar om demokrati 

Natalia 

Kazmierska 
Aftonbladet 17/9 Burka Huvudbonad 

Högern missar det 

verkliga problemet med 

klanröstning 

Sofie 

Löwenmark 
Expressen 14/9 Muslimer 

Politik & 

integration 

Jag förstår dig mycket 

väl, du som röstar på 

Sverigedemokraterna. 

Nalin Pekgul Expressen 7/9 Muslimer 
Politik & 

integration 

KD och SD ägnar sig åt 

symbolpolitik i 

kommunpolitiken 

Anders 

Gustafsson 

Blekingelä

nstidning 
27/9 Böneutrop 

Moské & 

böneutrop 

Klockringning en del av 

kulturarvet 

Elisabeth 

Berggård 

Kyrkans 

tidning 
6/9 Böneutrop 

Moské & 

böneutrop 
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Lär våra unga om 

islamismens brott 
Robert Hannah Aftonbladet 3/9 Islamism Extremism 

M vågar inte säga 

islamism, inte ens 

religion 

Dick Erixon Samtiden 4/9 Islam 
Politik & 

integration 

Migrationsverkets blinda 

fläck 
Galaxia Wallin 

Dagens 

Samhälle 
27/9 Islam Migration 

Miljöpartiet tar ju inte sitt 

islamistproblem på allvar 

Patrik 

Kronqvist 
Expressen 7/9 Islam 

Moské & 

böneutrop 

Nationellt förbud mot 

böneutrop 
Anita Lönn 

Kristiansta

dsbladet 
4/9 Böneutrop 

Moské & 

böneutrop 

Oacceptabelt att 

högerextremist hjälper 

flyktingar 

Oisin Cantwell Aftonbladet 18/9 Muslimer Migration 

Politikens retorik 

påverkar oss religiösa 
Kashif Virk 

Dagens 

Samhälle 
10/9 Islam 

Politik & 

integration 

Pratet om klanröster är rå 

rasism 
Daniel Swedin Aftonbladet 12/9 Burka Huvudbonad 

SD: Viktigt med förbud 

mot slöja, burka, niqab i 

förskolor och grundskolor 

Iréne 

Borgenvik 

Lidingösida

n 
3/9 Burka Huvudbonad 

Soffans kamp mot 

islamistisk extremism 

angår alla demokrater 

Jenny 

Sonesson 
GP 22/9 Burka Huvudbonad 

Stoppa utvisningarna nu 
Stefan 

Sundbäck 
Dagen 6/9 Islam Migration 

Svenska journalister har 

glömt sin huvuduppgift, 

att berätta sanningen 

Ronnie 

Berggren 

Nyheter 

Idag 
18/9 Islam 

Politik & 

integration 

Svenskars inställning till 

invandrare en paradox 

Fereshteh 

Ahmadi 
GP 7/9 Islam 

Politik & 

integration 

Sverigedemokrater är 

som folk är mest 
Petter Larsson Aftonbladet 22/9 Böneutrop 

Moské & 

böneutrop 

Sverigedemokraterna 

behövs som ett 

värdekonservativt 

alternativ 

Julia Kronlid 
Världen 

Idag 
8/9 Islam 

Politik & 

integration 

Sverige går till val så ritar 

vi om politiska kartan 

Tomas 

Brandberg 
Samtiden 9/9 Moské 

Moské & 

böneutrop 

Så gör inte en demokrat Alex Voronov Kkuriren 3/9 Moské 
Moské & 

böneutrop 

Vi sviker de som står upp 

mot SD där det gäller 
Ida Ölmedal Expressen 10/9 Muslimer 

Politik & 

integration 
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I följande avsnitt presenteras analysen av artiklarna utifrån hur muslimska fenomen 

diskuteras och framställs i syfte att förenkla och tydliggöra variationerna inom kategorin politik 

och integration. Syftet är att ge en förenklad och strukturerad överblick samt nyanserar hur 

människor kan betrakta och förmedla identiska eller snarlika fenomen genom varierade 

ställningstaganden, erfarenheter och åsikter. Politiska åsikter och orienteringar har inte 

analyserats då frågeställningen inte syftar till att undersöka hur muslimska fenomen framställs 

inom varierade politiska partier. 

 

4.1 Politik och integration 

Den 16 september 2018 publicerar högerorienterade ledarskribenten Ivar Arpi artikeln ”Hur 

påverkar etniska röster demokratin?” i Svenska Dagbladet där han upplever att årets val har 

påverkats av klanröstningar. Han jämför utvecklingen med asiatiska länder där statsministrar är 

kvinnor och jämställdheten är sämre än i Sverige. ”Anledningen är att klanpolitik dominerar 

dessa länder. Hellre en kvinna, än någon som inte tillhör det egna kollektivet.” Han lyfter fram 

miljöpartisten Khalils försök till att förhandla med moderaterna om bygglov för en ny moské i 

utbyte mot 3000 röster som skulle missgynna det egna partiet. 

[..] Ali Khalil, gruppledare för Miljöpartiet i Botkyrka, försöker sälja Alby moskés 

röster till Moderaterna. I utbyte ville man beviljas bygglov för en ny moské. [..] En 

märklig detalj i soppan med Ali Khalil, som ville sälja 3000 röster, är att han agerade 

för moskéns räkning, i strid med sitt eget partis intressen. Han vill sälja röster till 

Moderaterna, inte Miljöpartiet som han själv tillhör. 

Debattartikelns huvudfokus belyser och ifrågasätter miljöpartisten Leila Elmi, som kampanjat 

på somaliska. 

Av hennes Facebooksida framgår att hon har bedrivit den största delen av sin 

valkampanj på somaliska, mött somaliska föreningar, varit med i somalisk tv samt 

att hon i alla röstuppmaningar jag har sett vänder sig till det somaliska folket. Hon 

har även anspelat på sin muslimska identitet. 

Elmi misstänkliggörs att ha uppmanat till klanröstning genom att anspela på sitt somaliska 

ursprung och muslimska tillhörighet på grund av hennes aktiva valkampanj inom somaliska 

föreningar och tv. Arpi skriver att Elmi har uppmanat sina följare på sociala medier att rösta på 

två somaliska miljöpartister för både kommun och landsting utan att skildra vilken politik de 

önskar bedriva. ”Det viktiga verkar vara att de också är somalier. Det framgår inte i hennes 

valkampanj vad i Miljöpartiets ideologi som är tilltalande.” Arpi är skeptisk till att Elmi i första 

hand självständigt bedriver frågor som berör grupperna hon appellerar. 

Förbundsstyrelseledamoten för Socialdemokrater för tro och solidaritet Anna Ardin 

kritiserar däremot Arpis misstankar om Elmi under artikeln ”Talet om etniska röster är 

skolboksexempel på rasifiering” publicerad i ETC (21 september 2018) och debatterar för att 

antydan om begreppet etnisk röstning efterliknas med rasifiering genom att kategorisera 

människor utifrån hudfärg och ursprung för att beskriva ett fenomen. 

Begreppet etnisk röstning är ett skolboksexempel på det som i akademisk 

rasismforskning kallas rasifiering. Det vill säga att göra människor till 

representanter för ett kollektiv bara utifrån deras hudfärg eller ursprung och skala 

bort exempelvis klassintresse som en möjlig förklaring till röstmönster. Samtidigt 
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reducerar man de röstande till ett enkelspårigt kollektiv. En försvinnande liten 

grupp röstare beskylls för ett fenomen som återkommer på alla möjliga nivåer i 

samhället och som inte annars problematiseras. 

Ardin skriver att Elmi har vunnit stor popularitet genom att föra samman somalier och dels 

kampanjat på somaliska, vilket inte kan urskiljas från andra partier som har fått deras 

partipolitik översatt till andra språk. Ardin betraktar förhandsbedömningen av Elmi som 

orättvis genom att kritiken huvudsakligen baseras på att hennes etnicitet och religiösa 

tillhörighet snarare än bedömning av skicklighet som politiker. 

Resonemanget är också ett led i en långsiktig dubbelbestraffning som drabbar 

muslimer i Sverige. Muslimer misstänkliggörs ofta för att de inte skulle delta i 

samhället, men när de lyckas ta plats i det demokratiska systemet så utmålas de 

som något hotfullt. [..] Det blir uppenbart att muslimer och människor som 

rasifieras inte har tillgång till det politiska rummet på samma villkor som alla andra. 

Missbedömningen betraktas även vara en bestraffning mot muslimer eftersom att både 

deltagande och frånvarande inom politiken kritiseras. När muslimer röstar framställs det som 

hotfullt och misstänkliggörs. 

Sverigedemokratiska kandidaten Linnea Vinge kritiserar budgeten under 

mandatperioden i artikeln ”SD: Alla kvinnor ska kunna känna sig trygga” publicerad i Dagens 

Samhälle (10 september 2018). 

En tänkbar anledning till denna utveckling kan vara att Stockholms stad, som ett 

resultat av att en majoritet av alla asylsökande är män, fått en ojämn 

könsfördelning i framförallt barn och ungdomsgrupperna. Forskning visar att 

samhällen där män är överrepresenterade blir både farligare och våldsammare för 

kvinnor. Sverigedemokraternas krav om skärpt invandring till Stockholm skulle 

därför kraftigt kunna bidra till att öka både jämställdheten och kvinnors trygghet. 

Hon anser att resurserna i första hand borde ha prioriterats genom att öka den polisiära budgeten 

i syfte att minska islamiseringen, som anses vara grundorsaken till att antalet anmälda våldtäkter 

ökar, att kvinnor känner sig otrygga eftersom att majoriteten av asylsökanden är män och 

forskning visar på att samhällen som är manligt överrepresenterade är både våldsammare och 

farligare för kvinnor. 

[..]det är inte rimligt att kriminella män gång på gång stjäl våra polisiära resurser 

från kvinnor som utsatts för sexualbrott. Åklagare måste börja yrka på utvisning när 

utländska medborgare begår våldtäkter och andra grova brott. Tyvärr sker det 

alltför sällan i dag. [..] Ett annat stort kvinnorelaterat problem är de moralpoliser 

som tillåts sätta agendan ute i våra förorter. Områden uppstår där kvinnor inte 

längre bara hindras från att klä sig som de vill, utan också isoleras helt från det 

svenska samhället. Det behövs fler kvinnojourer som är specialiserade på 

hedersrelaterat våld och förtryck och fler riktiga poliser som upprätthåller lag och 

ordning i områden där kvinnoförtryck råder. 

För att vända trenden menar Vinge att SD:s politik kan förbättra samhällsstrukturen genom att 

utvisa utländska medborgare som begår våldtäkter och grova brott, utöka beredskapen av 

poliser och ordningsvakter, utöka belysning och kameraöverbevakning i syfte att enklare 

identifiera förövarna. Strängare tag mot hederskulturer genom utökad polisbevakning och 

yrkeskompetenser i Stockholmsförorter med syftet att förbättra utsatta kvinnors livssituationer. 
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”Sverigedemokraterna kommer aldrig någonsin tolerera att människor kallblodigt 

mördas på våra gator. I vår stad ska det råda nolltolerans mot islamism.” Vinge lyfter fram 

det islamistiska terrordådet utfört av Rahmat Akilov i fjol och bekräftar att SD aldrig kommer 

att tolerera intolerans eftersom de eftersträvar att förbättra tryggheten. 

Artikeln ”Kändisar som känner” publicerades i Samtiden. Poeten och 

kulturskribenten Mohamed Omar (3 september 2018) skriver att svenska kändisar som lever i 

skyddade skal bortom det nya Sverige som växer fram, med ökande extremism och ohållbar 

massinvandring som konsekvens och uppmanar svenskar att inte övertalas av myter så som att 

asylsökanden är jihadister som avskyr väst och svenska samhällen. 

Den 22 september 2015 skrev sångerskan Malena Ernman tvärsäkert på Facebook 

att det där med jihadister i flyktingströmmarna bara var en myt och att det är viktigt 

att vi rustar oss mot myterna [..]Vad visste egentligen Ernman om jihadister bland 

asylsökare? Hade hon gjort någon research? Hur kommer det sig att hon kunde 

uttala sig så tvärsäkert? Hon gick bara på känsla. Och hennes känsla ledde henne 

fel. [..] Men Ernmans kommentar handlar inte bara om känslor – utan också om 

okunskap. Man lever i en skyddad bubbla och har inte så mycket kontakt med Det 

Nya Sverige som växer fram i Rinkeby och Rosengård. 

Snarare menar Omar att svenskar bör bli mer vaksamma mot den muslimska världen och i 

synnerhet asylsökanden. Han utgår från egna erfarenheter av att personer med första eller andra 

grads invandring från Mellanöstern och Afrika i högre utsträckning söker sig till IS. 

Men Joel Kinnaman sitter i Amerika och oroar sig över vindar som blåser fel, så 

oroar sig många vanliga svenskar för hur den ansvarsfulla invandringspolitiken, 

bristen på integration och den tilltagande islamiseringen förvandlar vårt land till 

något annat. [..] Gängkriminaliteten i verklighetens Sverige ser inte ut som i Johan 

Falk-filmerna. 

Omar anser att samtiden är sämre än vad som framställs av kända personer och menar att 

islamiseringen måste tas på allvar då det är grundorsaken till att bland annat kriminaliteten har 

ökat. Han menar även att kortsiktig politik har medverkat till att problematiken har kunnat öka. 

Artikeln ”Det står mellan realism och naiv okunnighet” (19 september 2018) 

publicerad i Södermanlands Nyheter, debatterar Sverigedemokraten Bertil Malmberg för att 

islam är oförenligt med västerländsk demokrati efter att ha studerat religionen under många år.  

Jag är orädd och har i många år med nyfikenhet ingående studerat Islam, men det 

har allt annat än skapat tillit visavi Islam och dess företrädare. Tvärtom har jag blivit 

alltmer övertygad om att islam inte är kompatibel med västerländsk liberal 

demokrati. Jag kan därför inte inse vad positivt jag skulle kunna lära av islam. 

Åsikterna baseras på verser ur Koranen som refererar till att en muslim inte kan ha en otrogen 

vän, att andlig och universal makt är hårt integrerad inom muslimsk teokrati, vilket försvårar 

att tillmötesgå eller tillämpa sharialagar i ett svenskt samhälle. 

Reformationen lyckades sedan man släppt en del kyrkliga dogmer och gått tillbaka 

till ursprunget, nämligen evangelierna. Något sådant har aldrig lyckats inom islam 

eftersom man då hamnar i ren salafism. 

Utifrån en jämförelse med kristendomens utveckling under upplysningsepoken menar 

Malmberg att islam inte kan återvända till några reformationer förutom salafism. 
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Ja, naturligtvis bör immigranter omfamna värdlandets normer och värderingar, 

vilket är assimilation helt enligt FN:s flyktingkonvention (artikel 2 och 34). 

Problemet är att alltför många migranter med islamisk bakgrund av religiösa skäl 

vägrar att göra just det, alltför ofta uppmanade till detta av imamer och andra 

ledare. [..] Talet om att integreras med varandra är märkligt då den totalitära och 

misogyna sharian är en integrerad del av islam. 

Malmberg anser att muslimska immigranters övergångar till demokratiska samhällen 

motarbetas av immigranterna, imamerna och andra muslimska ledare eftersom sharia är en 

integrerad del av islam. 

I ytterligare en debattartikel publicerad av Sverigedemokraten Malmberg ”Varje 

eftergift är ett steg framåt för sharia” i Södermanlands Nyheter (3 september 2018) skriver 

han: 

Muslimska organisationer gör allt för att sharia skall tillämpas även i Sverige. Det 

kan gälla allt från halalmat i skolan till handskakningar. Varje eftergift för dessa krav 

är en stegvis kapitulation för sharia. [..] Av detta följer att Koranen inte kan ändras 

ens av feministisk tolkning. Koranen säger för övrigt att den inte får ändras (10:15 

och 10:64). Den säger även att muslimer skall lyda Muhammed och ha honom som 

främsta förebild. Detta bekräftas av sharia, som är en syntes av Koranen och sunna. 

Malmberg lyfter fram att sharialagar bryter mot FN:s grundläggande mänskliga rättigheter, att 

alla muslimska inriktningar inkluderar dyrkan av samma gud, lydnad under samma lagar och 

en gemensam förebild som profet. Dessa ståndpunkter använder han för att debattera om att 

Islam inte kan få en feministisk hållning genom att den inte får förändras tillsammans med 

budskapen i Koranen. 

 

5 Analys 

I detta avsnitt presenteras en hermeneutisk tolkning av temat politik och integration som syftar 

till att analysera hur fenomen relaterade till islam diskuteras och framställs genom 

beskrivningarna inom artiklarna. Fenomenen analyseras ur dess kontext och kommer inte 

sammanvävas genom varken opponenter eller jämförbarheten mellan skribenter och artiklar. 

Temat är strukturerat i tre kategorier varav första behandlar bristande integration, den andra 

behandlar våld och aggression, den tredje behandlar homogenitet och den fjärde kategoriseras 

som övrigt. 

 

5.1 Bristande integration 

Undertemat behandlar kritik mot bristande integration som har påverkat att fenomenet 

klanröstning numera återfinns inom den svenska politiken. 

 

5.1.1 Hur påverkar etniska röster demokratin? 

Debattartikeln ”Hur påverkar etniska röster demokratin?” publicerades av högerorienterade 

ledarskribenten Arpi, i Svenska Dagbladet (16 september 2018) och är kontextualiserad inom 

politik där muslimska miljöpartister kritiseras och misstänkliggörs för att bedriva uppmuntran 

till klanröstningar i syfte att bevara maktställningen inom det egna kollektivet. Med begreppet 
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klanröstning syftar Arpi till att belysa hur muslimer röstar kollektivt och inte individuellt med 

målsättningen om att makten erhålls inom den muslimska gruppen vilket i förlängningen 

motverkar grundprinciperna med demokratier genom att riskerna för korruption och våldsamma 

uppror ökar. Svenska muslimska politiker framställs som maktgiriga, korrupta och jämförs med 

utvecklingen inom asiatisk politik där förekomsten av kvinnliga statsministrar orsaksförklaras 

av teorin om att klanröstningar tillämpas kvinnlig vinnare kan utses om nödvändigheten krävs 

och andra möjligheter saknas för att eliminera att makten tilldelas utanför gruppen. 

Två miljöpartister kritiseras varav ena, Khalil, försökt köpa bygglov för en ny 

moské genom att erbjuda 3000 röster till moderaterna och den andra, Elmi, misstänks bedriva 

uppmuntran till klanröstning. Khalils förhandling betraktas som illojal och korrupt där 

drivkraften och lojaliteten i första hand förpliktas till religionen även om det missgynnar det 

egna partiet. Misstänkliggörandet av Elmi baseras på att hon har kampanjat på somaliska, inom 

somaliska föreningar och deltagande i somalisk TV vilket Arpi menar är orelaterad till partiets 

politik. Han betraktar hennes arbetsmetoder som anspelningar på det somaliska ursprunget och 

den muslimska identiteten och summerar slutsatsen till uppmaningar om klanröstning. 

Exemplet där Khalil har försökt sälja röster anses bero på klanmentaliteten där klanen 

prioriteras till att införas i det politiska spelrummet. När Khalil intagit positionen som politiker 

företräder han därför hela klanen vilket medför röster i syfte att stärka gruppens makt. Målet 

syftar framdeles inte till att förändra Sverige, utan att använda partiet som ett redskap i de 

politiska spelen (Brinkemo 2018, s. 39).  

Svensk modern stat växte fram under 1500-talet medan den somaliska 

erfarenheten av en stat varade cirka 30 år (Brinkemo 2014, s.29). Islam grundades med profeten 

Mohammed som föddes och levde under ett klansamhälle som är likt dagens delar av muslimska 

länder. En klan betraktas som en släkt. Efter att Mohammed fick sina religiösa uppenbarelser 

fick han en vision om att skapa en enhetlighet mellan klanerna, att skapa en politisk struktur 

där samhället byggde på sharialagar. Klanerna skulle förenas och traditionen om blodshämnd 

inrättades inom det nya systemet (Brinkemo 2014, s.17). Likt som dagens välfärdssystem och 

myndighetsinstitutioner uppstod klanerna med syftet att förvalta snarlika rättigheter och 

skyldigheter. Inom klanen delas resurser, tillgångar och än idag efterlevs systemet, särskilt 

bland det somaliska folket och kan betraktas genom att de oavsett individuell situation, sänder 

pengar till släktingar i behov oavsett var de befinner sig i världen (Brinkemo 2014, s.67). 

Misslyckandet med moderniseringen av Somalia ledde till att klansystemet återigen fick ett 

starkt inflytande på grund av att överlevnadsinstinkterna gav bättre förutsättningar än ett 

ideologiskt politiskt system. Inom klan samhället är lojaliteten viktig och majoriteten av 

invandrade somalier är klanformade med näst intill bristande kunskaper om politiska stater 

(Brinkemo 2014, ss.34-35). 

Hur icke-muslimer framställer islam är essentiellt i relation till vilken grad och 

under vilka förutsättningar muslimer integreras och accepteras i samhället. Desto mer de 

accepteras ju mindre är rimligheterna att muslimer tilltar extremism inom politiken (Larsson 

2015, s. 470). Somaliska immigranter utmanas med att både lära sig ett nytt samhällssystem 

och det svenska språket, de främsta utmaningarna som försvårar integrationen beror på att de 

saknar erfarenheter av skrifttraditioner och härstammar från ett klansystem med muntlig 

tradering. Skrivna ord väger ingenting i jämförelse med uttalade ord. Eftersom SFI är upplagt 

till att utbilda inom svenska språket utan hänsyn till ålder och ursprung vidtas inga anpassningar 
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eller åtgärder utifrån förutsättningar där många flyktingar med analfabetism drabbas hårdast. 

Den mest effektiva metoden för att förmedla information till invandrade somalier som har 

genomgått misslyckade integrationer är genom att en respekterad individ överbringar 

informationen muntligt eftersom att klansystem bygger på hierarkier. På sikt kan erhållen tillit 

medföra att integrationsprocessen förbättras och börja övergå till att anpassas efter det svenska 

systemet (Brinkemo 2014, ss. 39-49). 

 

5.2 Våld och aggression 

I följande två artiklar behandlas fenomen som klassificeras som både våld och aggression. 

Artiklarna behandlar huvudsakligen fenomenen extremism, terrorism, våld mot kvinnor och 

hederskulturer. 

 

5.2.1 Kändisar som känner 

Den tredje september publicerades debattartikeln ”Kändisar som känner” i Samtiden av poeten 

och kulturskribenten Omar där han positionerar islam och muslimer som ett växande 

samhällsproblem relaterat till ökad extremism och massinvandring. Omar uppmanar till att 

invandringspolitiken, muslimer och politiker ska ifrågasättas och kritiseras. Islam framställs 

som bränsle för svensk gängkriminalitet och han beskriver att det är särskilt individer av första 

eller andra grads invandring från Afrika och Mellanöstern som ingår i gängkriminalitet och i 

högre utsträckning värvar IS. Han uppmanar läsare till en aktsam hållning mot muslimer och 

allra helst asylsökande genom åsikter om att muslimer är kriminella, extremister, jihadister och 

missanpassade. 

Sedan 1600-talet har muslimer betraktats som farliga och främmande i Sverige 

vilket förstärktes genom predikningarna som Guds straff (Malmstedt 1999, se Larsson 2015, s. 

429). Globala terrorattacker och attentat har bidragit till att främlingsfientliga och 

antimuslimska partier vuxit på grund av ökat hat och misstänksamhet mot muslimer (Sorgenfrei 

et.al. 2015, s.328). Islamiska staten, IS, har som mål att utropa ett gemensamt kalifat under ett 

jihadistiskt sunnimuslimskt styre vilket har orsakat en massiv förföljelse av kristna, 

minoritetsgrupper och muslimer som betraktas ha felaktig tolkning av islam (Larsson 2015, s. 

446). De uppmanar muslimer globalt att ansluta sig till det heliga kriget mot de otrogna i 

muslimska länder. Svenska muslimer påverkas direkt av händelser i mellanöstern genom att ett 

stort antal beräknas ha deltagit i kampen med IS. Med hjälp av mediasocialiseringens 

utbredning genom sociala medier och andra internetbaserade forum har rekryteringarna av 

svenska muslimer genomförts (Lagerwall 2015, ss. 293-305). 

Sverige är ett reglerat land, där de flesta yrken kräver kvalificerade utbildningar, 

vilket kan försvåra integrationen av immigranter. Svenska tjänstemän som möter människor 

från olika delar av världen, saknar kunskaper om att bemöta dem utifrån deras kulturella 

bakgrunder och tolka deras situationer (Brinkemo 2014, s.16). Enligt WHO (2001, se Brinkemo 

2014, s.24-25) beräknas en tredje del av Somalias befolkning lida av någon form av psykisk 

ohälsa som resultat av krigstrauman, fattigdom, arbetslöshet, våld och drogmissbruk av khat. 
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Somaliernas syn på psykisk ohälsa är stigmatiserad och betraktas snarare som jinn1 vilket 

medför att de inte söker hjälp utan självmedicinerar med både khat, cannabis, alkohol och andra 

former av droger. Dessutom har inte den svenska myndigheten lyckats tradera 

behandlingsmöjligheterna för somalier eftersom de har utgått ifrån pappersformer där inga 

åtgärder har vidtagits åt den muntliga traditionen. Den psykiska ohälsan har förstärkt 

desintegrationen (Brinkemo 2014, s. 25). 

Den språkliga anpassningen från ett hierarkiskt och muntligt till ett skriftligt 

språksamhälle kan påverka maktkamper mellan föräldrar och ungdomar som växer upp och 

anpassas till svensk kultur genom att individualiseringen av ungdomarna upplevs som ett hot 

mot klanen som bygger på kollektivism (Brinkemo 2014, s.54).  Få somalisvenska ungdomar 

begriper att de lever ett klanliv trots kännedomen om släktens seder och traditioner. De tvingas 

leva med en av och på knapp i syfte att växla mellan att å ena sidan förväntas problematisera 

och ifrågasätta till att å andra sidan underkasta sig klanens normer, vara tysta och inte debattera. 

Ungdomarna hamnar i ambivalens mellan somalimuslimsk identitet och västerländsk 

förväntan. Föräldrarna upplever skolans sexualkunskaper och simlektioner provocerande mot 

den religiösa trosuppfattningen och konspirerande till att vilja uppmana deras barn till att 

negligera de kulturella och religiösa normerna. Det förekommer att somaliska barn sänds till 

hemlandet med eller utan medgivande under en period i syfte att försäkra om att barnen blir 

fullvärdiga klanmedlemmar med rätta värderingar (Brinkemo 2014, ss. 104-110). 

Immigranter från klansamhällen med bristande skolutbildning tenderar att hamna i samhällets 

utanförskap eftersom deras psykologiska inställning om överlevnad har bidragit till att 

stressyndromen ständigt är närvarande i den grad att långsiktiga tankar sällan existerar. Att först 

genomgå SFI-utbildning för att sedan komplettera med gymnasiekompetens och vidare en 

utbildning för inträde till arbetsmarknaden kan upplevas långdraget, därför kan kriminaliteten 

vara en effektivare utväg i försörjningssyfte (Brinkemo 2014, ss. 112-113). 

Israel och Palestinakonflikten har även påverkat att svenska muslimer har rest för 

att delta i kampen mot den israeliska militära ockupationen. Det har även påverkat att muslimers 

sammankoppling till antisemitiska hatbrott i Sverige har ökat (Larsson 2015, ss. 454-456). 

Larsson (2015, s. 454) lyfter fram Omars artikel i Expressen 9 januari 2009 ”Gaza har gjort 

mig radikal” där han beskriver sin beslutsamhet för att stödja islamiska motståndsrörelserna 

Hamas och Hizbollah. De dubbla och skiftande extrema hållningarna som uppstått och 

förändrats över tid hos debattören Omar, kan förstås som en schizo-paranoid position där 

relationen till verkligheten är svart eller vit. Förutsättningarna för att identifiera det farliga 

bygger på en dehumaniseringsprocess där det negativt-tolkade tillskrivs oönskade egenskaper 

från det egna jaget. På så vis kan främlingsfientlighet legitimeras i syfte att uppfatta sig själv 

som god medan främlingarna som onda och behöver förnedras och krossas (Illman & Nynäs 

2017, ss. 144-146). 

 

                                                 
1 Jinn är en religiös föreställning om att vara besatt av en ond ande (Brinkemo 2014, s.24) och härstammar 

ursprungligen från afrikansk folktro som inkorporerats i muslimsk trosuppfattning (Olsson & Sorgenfrei 2015, s. 

246). 
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5.2.2 Alla kvinnor ska kunna känna sig trygga 

Sverigedemokraten Vinge (7 september 2018) diskuterar islam ur en problematiserande kontext 

där ökad otrygghet och brottslighet relateras till islamisering genom hederskulturer och 

asylsökande män i artikeln ”SD – Alla kvinnor ska kunna känna sig trygga”, publicerad i 

Dagens Samhälle. Terrordådet på Drottninggatan i Stockholm lyfts fram för att poängtera hur 

Sverigedemokraterna aldrig kommer tolerera några former av islams medförande 

terroraktioner. Vinge kritiserar att budgeten under mandatperioden inte ökade polisens medel i 

syfte att bekämpa islamiseringen och enligt henne kan sverigedemokratisk politik förbättra 

strukturen genom att samhället bör bevakas med kameror, fler ordningsvakter och poliser. Islam 

anses utgöra en del av växande problem i Stockholm där brottsligheten direkt anses vara 

orsakad av religiösa utövare genom att hederskulturer och asylsökande män exemplifieras. 

Trots att Vinge inte explicit antyder att de asylsökande männen är muslimer framför hon deras 

sammankoppling till kvinnors otryggheter, hedersrelaterat förtryck och våldtäkter. 

Islam omdebatteras som en politisk svårighet genom former av otryggheter och 

förklaras av Sverigedemokraterna (2011, s. 15) där den primära orsaken åligger i de kulturella 

skiljaktigheterna. Islam integreras successivt och tillhör en del Sveriges religiositet även om 

religionen och utövarna framställs negativt (Larsson 2015, s. 429). 

Enligt SD (2011, s. 15) kan det ta flera generationer före assimilationsprocessen 

fullbordas, därför förespråkas begränsad invandring från länder som avviker markant. Vidare 

yrkar SD (2018, s.2) på att förbindelser med terrororganisationer ska kunna betraktas som brott 

mot nationen med påföljden av att det svenska medborgarskapet upphävs. Diskrepansen mellan 

kulturer anses försvaga kommunikationen och medföra försvårade tolkningsprocesser. Desto 

mindre överlappningen mellan kulturerna är, ju mer missförstånd då båda sidorna kommer att 

tolka utifrån egna erfarenheter (Illman & Nynäs 2017, s. 96). Ur nyanserade perspektiv är det 

inte kulturerna i fråga som utgör den potentiella hotbilden, det är snarare relationen mellan vad 

parterna betraktar som främmande. Mötet mellan människor avgörs inte heller av förkunskaper 

om den andre eller dennes kultur, utan bygger på ömsesidighet. Osäkerheter, intolerans och 

rädslor kan medföra att interaktioner med andra bygger på stereotypiska bilder och leder till 

fördomar (Illman & Nynäs 2017, ss. 103-109). För att någonting ska upplevas som främmande 

behöver den egna kulturella tillhörigheten betraktas som god och moralisk. Stereotyper består 

av förenklade sinnebilder uppbyggda av förväntningar av huruvida det främmande bör vara. De 

har flexibla gränsdragningar och förändras oberoende tid. I och med att stereotyperna består av 

förenklingar av huruvida en grupp människor agerar, fungerar de som självuppfyllande 

profetior genom att de karaktäristiska särdragen redan är tilldelade. Vid tillfällen där avvikelser 

från den egna kulturella tillhörigheten sker, kan alltså den gruppen människor fortsätta betraktas 

som omoraliska och främmande (Illman & Nynäs 2017, ss. 118-123). 

Hedersrelaterat våld och förtryck bygger på starkt patriarkala och heteronormativa 

föreställningar. Våld och begränsningar i hederns namn tar sig specifika uttryck och 

kännetecknas bland annat av att individens intressen anses vara underordnade 

familjens, att individens handlingar i hög grad anses påverka hela familjens 

anseende och att individens sexualitet är hela familjens angelägenhet. 

(Regeringen 2017). 

Brinkemo (2014, s.94) menar att effekterna av hederskulturer orsaksförklaras med avsaknad av 

en djupare förklaringsmodell. Inom klanen är det av essens att förvalta hedern i syfte att 
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överleva. Även om islam betraktas som problemet ur Vinges artikel vilar det i grunden på att 

hederskulturer har utgjort ett grovt fundament inom klansamhällen. Klan strukturer är 

patriarkala, klanens överlevnad vilar på blodsbanden och det anses vara grundläggande för hela 

samhällets heder att fäder identifieras. Av den anledningen kontrolleras kvinnans sexualitet och 

oskuld. Utan kvinnan kan inte klanen utökas med nya släktmedlemmar. Subklaner som ingår 

är vitala i syfte att upprätthålla klanens heder ur hierarkiska perspektiv som påverkar 

överlevnaden genom sociala sammanhang och allianser i syfte att få tillgång till skydd, medel, 

kontakter och förvalta klanens framtid. Om klanen upptäcker att en kvinna i släkten är 

självständig och rebellisk vidtas åtgärder av den orsaken att hennes beteende signalerar en 

bristande länk som kan förgöra klanens heder och överlevnad. Alla oönskade beteenden 

betraktas som kollektiva och leder i förlängningen till att klanen vanhedras. 

Arrangerade äktenskap är sedvanliga, hade kvinnor valt makar utifrån känslor 

skulle klansystemet haverera. Det skulle innebära att alla gemensamheter blir individuella och 

inte kollektivistiska, klanerna skulle splittras och hota släktens, etnicitetens, religionens och 

kulturens överlevnad. Islam bevarar klansystemen intakt genom att de är avhängiga av 

varandra, därför omtolkas religionen i syfte att harmonisera med klanens ideologi (Brinkemo 

2014, ss. 94-100). 

Kvinnliga muslimer kan utsättas för duplicerade förväntningar där dels föräldrarna 

kräver att de ska upprätthålla religiösa och kulturella seder dels samhällets förväntning om att 

de ska frigöra sig och individualiseras (Larsson 2015, s. 459). Sociala roller som förekommer 

både orsakade av religiösa, familjära och samhälleliga konstruktioner påverkar att människan 

förbinder sig med beteendemönster och förväntningar som medföljer (Illman & Nynäs 2017, 

s.126). Hederskulturer i väst associeras med våld och förtryck mot kvinnor, där bevarandet av 

oskulden är den primära faktorn. Kvinnorna bevaras under kontroll därför begränsas friheterna 

av att välja partner, kläder, vänskaper, arbeten och utbildningar. Inom klanbaserade muslimska 

familjer kan hedern betraktas som oppositionen till skamlighet. Den som bryter mot normativa 

religiösa regler vanärar hela släkten och försvagar deras rykte och sociala position, därför är det 

vanligt att hedersrelaterade konflikter utvecklas till våld och i en del fall även mord (Brinkemo 

2015, s.94-95). 

 

5.3 Homogenitet 

I detta avsnitt presenteras två artiklar där muslimer och islam framkommer som homogena. 

 

5.3.1 Varje eftergift är ett steg framåt för sharia 

Sverigedemokraten Malmberg debatterar i artikeln ”Varje eftergift är ett steg framåt för 

sharia” publicerad i Södermanlands Nyheter (3 september 2018), om Islam och dess betydelse 

för det svenska samhället. Han anser att muslimska organisationer i Sverige eftersträvar 

maktinflytande genom att successivt arbeta i syfte att möjliggöra tillämpandet av sharialagar. 

Ur hans ståndpunkt betraktas den svenska religionsfriheten möjliggöra tillämpandet av 

sharialagar. Fenomenen halalmat i skolor och vägran om handskakningar mellan motsatta kön 

betraktas som shariakrav och bör enligt honom förbjudas konsekvent av den orsaken att det är 

förenat med radikal islamism som bör bekämpas. Malmberg beskriver att alla muslimska 

inriktningar delar gemensamma grundpelare som inte får förändras enligt Koranen vilket 
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följaktligen innebär att feminism inte kan kombineras med islam. Enligt Malmberg kan 

intolerant attityd mot muslimska fenomen påverka att islamister följer svenska värderingar. 

Inom termen islamism kapslas fenomen som tolkas som socialt, politiskt och 

ekonomiskt upprustade i islams namn (Hjärpe 1983 & 2010 se Lagervall 2015, s.287). 

Sharialagar bör inte svepas med generaliseringar eftersom det existerar varierande paradigm 

huruvida lagarna är, ska och bör tolkas (Olsson 2015, s. 112).  Med religionsfrihetslagen §1 

(SFS 1951:680) äger var individ rätten att utöva sin religion fritt under omständigheterna att 

andra inte blir störda och väcker allmän upprördhet. Islam framställs som en sluten religion där 

nytolkningar och alternativ förkastligas, vilket inte stämmer överens med Koranens budskap 

om att religionen är i behov av nya teologiska uttolkningar (Larsson 2015, s. 441). 

Europeiska muslimer möter motstånd på grund av deras religiösa tillhörighet 

eftersom islam anses vara oförenligt med europeiska samhällen som Sorgenfrei et.al (2015, s. 

339) sammankopplar med motsättningar i form av rasism, intolerans och diskriminering. En 

anledning till att islam uppfattas som oförenlig med svenska såväl som europeiska samhällen 

beror på att Europa har mottagit en hög kvot av muslimska flyktingar från krigsdrabbade 

områden, en låg andel är välutbildade, de som är utbildade får inte utbildningarna validerade, 

de anses bidra minimalt till samhället och har därför blivit en problematiserad grupp genom att 

de i hög utsträckning hamnar i socioekonomiskt utanförskap (Sorgenfrei et.al.2015, s. 340). 

Sverigedemokraterna (2011, s. 27) skriver: 

Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren är enligt 

Sverigedemokraternas uppfattning den religiösa åskådning som visat sig ha svårast 

att harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kulturen. 

Islamismens inflytande på det svenska samhället bör därför i största möjliga 

utsträckning motverkas och invandringen från muslimska länder med starka inslag 

av fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad. 

Människor som tillhör samhällets utanförskap och segregation, där höga kvalificeringar 

efterfrågas på arbetsmarknaden riskerar de i högre utsträckning att välja radikaliserade politiska 

tolkningar. När negativa stereotyper om islam accepteras av allmänheten tenderar unga att 

frestas av radikalism på grund av att det dels väcker uppmärksamhet dels protester under 

ungdomsrevolten mot både föräldrarna och samhällsnormer (Lewis 2002, Mandaville 2001, 

Larsson 2003c se Larsson 2015, s.433). I kontrast till klansamhällen har myndigheter laglig rätt 

att vidta åtgärder i samhällsmedborgarnas liv, vilket medför att immigranter från klansamhällen 

med negativa eller uteblivna förkunskaper av statliga myndigheter har behov av att 

omprogrammera den psykologiska inställningen. Från att tidigare ha anpassat och bevarat 

lojaliteten inom klanen för att överleva, behöver de lära sig att utöka tilliten till andra människor 

och särskilt till svenska staten, som kan upplevas farligt på grund av korruption och diktatur 

(Brinkemo 2014, ss.20-21). Därför behöver statliga verksamheter större kunskapsbildning om 

både konflikter i muslimska områden och huruvida integrationsprocesserna för grupper från 

klansamhällen påverkas i demokratier genom att klanstrukturernas fundament präglas av starka 

dikotomier och hierarkier (Brinkemo 2014, s.18). 

 

5.3.2 Det står mellan realism och naiv okunnighet 

I artikeln ”Det står mellan realism och naiv okunnighet” publicerad i Södermanlands Nyheter 

diskuterar Sverigedemokraten Malmberg (19 september 2018) om islam och muslimer i en 
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integrationsdebatt där islam anses vara inkompatibel med demokratiska samhällen genom dess 

sharialagar och hårda politisk teokrati. Muslimska immigranter framställs som motsträvande 

och motvilliga att integreras i demokratiska samhällen, värderingar och normer. Imamer och 

muslimska ledare tycks orsaka att integrationer försämras genom att uppmuntra till att bevara 

egna kulturella enheter som leder till parallellsamhällen. Malmbergs slutsatser baseras på 

åsikter uppbyggda med förkunskaper inom islamstudier, verser ur koranen som är oeniga med 

västerländska värderingar och FN:s flyktingkonvention artikel två och 34 omtolkad som 

assimilation. 

Sverigedemokraterna (2011, s.22) förespråkar att immigranter ska erbjudas 

utbildning i det svenska språket, lagar, historia, kultur och samhällsliv under förutsättningarna 

att individerna själva ansvarar för att assimileras. Alla former av bidrag som stödjer 

hemkulturella fenomen önskas avskaffas. Förslaget hamnar i paradox med befintliga 

svårigheter hos somaliska analfabeter, vilket medför att de kan upplevas ovilliga att integreras 

i samhället orsakat av att de aldrig tilldelades möjligheterna att lära sig skriva och läsa på 

modersmålet. Dessutom skiljer sig språkets funktion för svenskar och bland annat somalier 

genom att Sverige är ett papperssamhälle medan Somalia är ett traderat samhälle. Enligt 

Brinkemo (2014, s.40, s.141) behöver myndigheterna vidga kunskaperna om de befintliga 

svårigheterna i syfte att erbjuda rätt utbildning och anpassa bemötandet i syfte att uppnå 

jämlikhet. Brinkemo menar dessutom att svenska myndigheter saknar kunskaper om 

immigranternas ursprungsländer vilket leder till att känsliga ärenden felbehandlas. Till följden 

av kulturkrockar kan det leda till att immigranter sluter sig inom egna grupper. Eftersom cirka 

70% av arbeten beräknades förmedlas genom kontakter, försvåras det ytterligare för 

marginaliserade grupper att integreras (Brinkemo 2014, ss.111-115). 

Flyktingkonventionen två och 34 hänvisar till att den som anser sig vara i en utsatt 

position på grund av sin politiska, religiösa eller etniska bakgrund (Human rights 1954, s, 1) 

ska med hjälp av mottagarlandet naturaliseras (Human rights 1954, s, 8). Förespråkare anser att 

etablerade, statliga imam-utbildningar kan minska fenomenet av importerade imamer eftersom 

det därmed garanterar kompetens om Sverige, språket, kulturen i förhållande till teologin. Idag 

importeras religiösa ledare från olika delar av muslimska länder beroende av tolkning och 

inriktning. Detta leder till att integrationen försämras genom att ledarna saknar kunskaper om 

Sverige och därför bidrar till att muslimer mottar felanpassade problemlösningar på frågor som 

berör det religiösa livet. Förslaget behandlades genom utredningen Staten och imamerna. 

Religion, integration, autonomi och visar på att det saknas både ett homogent och 

grundlagsenligt motiv (Larsson 2015, ss. 466-467). 

 

5.4 Övrigt 

Denna kategorin består av en artikel som inte kunde placeras i de övriga underteman på grund 

av att skribenten riktar kritik mot att muslimer framställs negativt i medier. 

 

5.4.1 Talet om etniska röster är skolboksexempel på rasifiering 

Förbundsstyrelseledamoten för Socialdemokrater För Tro Och Solidaritet, Ardin (21 

september 2018) debatterar i sin artikel ”Talet om etniska röster är skolboksexempel på 

rasifiering”, publicerad i ETC, om orättvisor som berör muslimer genom att de framställs som 
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ett hot mot demokratin när de misstänkliggörs vare sig deltagande eller frånvarande inom 

politiken. Ardin lyfter fram att kritiken som riktas mot muslimer och muslimska politiker ofta 

är obefogad samt kan klassificeras med rasism och stereotypisk framställning i samband med 

att miljöpolitikern Elmi har kritiserats och anklagats för uppmuntran till klanröstningar. Enligt 

Ardin kan misstankarna som framfördes utmärkas genom det särskilda fokuset på Elmis 

etnicitet och religiösa tillhörighet. Etablerade somalier bör motiveras till att underlätta 

orienteringen för nyanlända genom att bemötas med såväl kulturella som språkliga erfarenheter 

för att bryta barriärer som har påverkat att det somaliska folket är marginaliserade (Johnsdotter 

& Carlsson se Brinkemo 2014, s.142). Sådana tillämpningar kan påverka att somalier 

medverkar istället för att vara passiva konsumenter av politiska åtgärder (Brinkemo 2014, 

s.142). Vidare kan Elmis metod betraktas som bemötande där förkunskaperna om den egna 

identiteten och hemkulturen förenklar den politiska integrationen genom att det byggs upp ett 

förtroende eftersom det somaliska folket kan avspegla egna förkunskaper, värderingar och 

livsåskådningar hos en förtroendevald politiker. De kan relatera till Elmi och hon kan därmed 

uppmuntra och motivera till politiskt deltagande. 

Ardin anser att begreppsförklaringen etnisk röstning i relation till klanröstningar 

kan efterliknas med rasifiering genom att även det syftar till att kategorisera människor utifrån 

hudfärg och ursprung för att orsaksförklara ett fenomen. Förhandsbedömningen av Elmi 

beskrivs som grundlöst obefogad eftersom den huvudsakligen baserades på hennes muslimska 

identitet, val att bära slöja och etnicitet. När somaliska kvinnor bemöts med nedsatt attityd på 

grund av deras val att bära slöjor uppenbaras hinder för att integrationen inom den somaliska 

gruppen ska bli lyckad genom att försvåra deras utsatta situation (Brinkemo 2014, s.18). Slöjan 

betraktas ofta som en symbol för det religiösa förtrycket av kvinnor vilket bidrar till att 

positionera både Islam och muslimer i en negativ genre. Kvinnor som väljer att bära slöja av 

egen vilja misstros och antas vara hedersförtryckta (Larsson 2015, ss. 461-463). 

Elmis popularitet beskrivs och antas beror på förmågan att samla ett kommunalt 

kollektiv där både etnisk och religiös bakgrund utgör gemenskapen. För att nå fram till det 

somaliska folket är metoderna betingade av att de bemöts av kompetenta yrkesmän som har 

språkliga och kulturella kunskaper (Brinkemo 2014, s.26). Till följden av att Elmi 

misstänkliggjorts anser Ardin alla muslimer bestraffas då framställningen representerar 

korrupta kollektivröstare där syftet åligger att bevara makten hos den muslimska och somaliska 

parten. Larsson (2015, s. 464) anser att svenska journalister brister i att ge flerdimensionella 

perspektiv om ämnen som berör muslimer och Islam. Han anser att deras infallsvinklar främst 

riktas mot enformiga ställningstaganden och organisationer vilket bidrar till en svepande 

generalisering om alla muslimer utan hänsyn till de troendes varierande inriktningar och 

tolkningar. 

 

6 Diskussion 

Under detta avsnittet diskuteras resultatet av undersökningen.  Studiens syfte, arbetsmetod, 

teoretiskt perspektiv samt tidigare forskning inom fältet diskuteras under enskilda avsnitt följt 

av en diskussion om slutsatserna. 
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6.1 Sammanfattning av representationer av islam och muslimer 

Islam och muslimer diskuteras genomgående ur politiska samhällsbundna kontexter vilket kan 

bero på att Sveriges politiska valdag inföll den 9 september 2018. Undersökningen visar på att 

framtoningen av islam och muslimer omdebatteras kontroversiellt, där det i högsta grad sker ur 

negativa skildringar genom rådande samhällsutmaningar. Det är anmärkningsvärt att framhäva 

att majoriteten valda artiklar publicerades av Sverigedemokrater. 

 

6.1.1 Diskussion om bristande integration 

Undersökningen av opinionsbildande artiklar under september förmedlar en föreställning om 

att muslimer är missanpassade, ovilliga att integreras i Sverige och att de upprätthåller 

parallellsamhällen genom att vidhålla tidigare traditioner och strävar efter att reformera Sverige 

i syfte att tillpassa muslimska kulturer. Resultatet visar på att kritiken som riktats mot enskilda 

politiker och fenomen som kolliderar med svenska normaliteter är å ena sidan legitima å andra 

sidan viktiga att problematisera eftersom misstänksamheter mot muslimska politiker inom 

Miljöpartiet och muslimer som röstar på partiet betraktas ingå i ett korrupt system i syfte att 

erövra makten.  Islam framställs som en distinkt avvikande religion och oförenlig med det 

svenska samhället. Religionsfrihetslagen betraktas legitimera både kriminella och 

normbrytande beteenden. I analysen framkommer det att den bristande integrationen kan vara 

orsakad av kunskapsbildningen i möten mellan stat och individ. 

 

6.1.2 Diskussion om våld och aggression 

Ökad extremism, otrygghet och brott mot kvinnor anses vara påverkat av etableringen av islam. 

Muslimer framställs som högt benägna att ansluta sig till både kriminella nätverk och 

terrorgrupper. Muslimska män framställs som våldsamma mot kvinnor i en utsträckning att det 

har lett till att hedersrelaterat våld, otryggheter och våldtäkter har ökat i Stockholmsområdet. 

Bland annat förekommer det att skribenten Omar tidigare har stöttat muslimska extremistiska 

grupper vilket visar på att kontexter är av stor vikt för att förstå hur skildringar om islam och 

muslimer ter sig. 

Resultaten av undersökningen tyder i hög grad på att rådande samhällsklimat där 

muslimer och islam skildras negativt beror på flera orsaker vilket påverkar att definitiva 

slutsatser och svar på frågeställningen inte kan fastställas utan kräver ytterligare och större 

omfattande studier. 

 

 

6.1.3 Diskussion om homogenitet 

Resultaten visar likväl på en tydlig homogenitet där förekomsten av muslimer och islam i 

opinionsbildande artiklar beskrivs tillsammans med problematiseringar i samhället. Det ger 

studien konsekvenser genom att urval och metoder kan upplevas som vinklade eftersom inga 

artiklar huvudsakligen innehåller kritik och problemställningar riktade enskilt mot religionen 

eller utövarna utan problematiseras tillsammans med samhällsutmaningar. I en artikel 

förekommer undantag där kritiken mot muslimer misskrediteras. 

Den högerpopulistiska kritiken saknar dock essentiella premisser i 

orsaksförklaringar för att ge verklighetsförankrade slutsatser eftersom det förekommer felaktiga 
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uppgifter, påståenden och förvrängd information. Detta förekommer bland Sverigedemokraten 

Bertil Malmbergs artikel i Södermanlands nyheter 3 september, ”Varje eftergift är ett steg 

framåt för sharia” där sharialagar framställs som islamistiska krav när funktionaliteten i själva 

verket är en religiös manual för en muslimsk livsåskådning och inte ett islamistiskt påfund. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Hermeneutisk teoretiskt perspektiv gav möjligheter till att studera framkomna fenomen och 

dess bakgrunder vilket visar på att problematiseringarna som framkommer har djupare 

orsaksförklaringar. Opinionsskribenternas kritik mot muslimer och islam bör betraktas med 

tyngd och studeras vidare i koncentrerade precisioner eftersom de har identifierat och 

problematiserat fenomen. Det etiska perspektivet har stundvis varit påverkat genom 

arbetsgången vilket har lett till att jag har behövt pausa och påminna mig själv i vilka 

sammanhang jag studerar ämnet för att bibehålla en neutral position. Jag upplevde att det var 

fördelaktigt att ha en bakgrund inom islam, klaner och hederskultur på grund av förkunskaperna 

om hur och varför fenomenen och strukturerna ser ut som de gör. Att inte söka efter mer 

fördjupande svar på förkommande fenomen hade kunnat påverka att studien resulterade i annat. 

Samtidigt har arbetsgången medverkat till större bildning inom området och påverkat det egna 

perspektivet på hur och varför högerextremister resonerar som de gör. Allting handlar om 

kontext, kunskaper och vad som finns i ryggsäcken. 

Arbetsmetodens främsta svagheter åligger begränsningarna att ytterligare 

komprimera urvalet med precision utan att ge intryck av en homogen materialinsamling när 

endast en minoritet av det inkluderade materialet innehåller neutral kritik i relationen till islam 

och muslimer. Främsta styrkorna med metoden är designen som tillåter en centraliserad och 

kontextbundenhet som påverkat resultatet genom att med precision avgränsa tidsperiod, 

textform, nation, språk och sökmotor. Avgränsningen bör ha specialiserats mot att förfina 

insamlingen genom att förhålla sig mot ett specifikt fenomen. Därför rekommenderas att 

metoden i framtiden avgränsas med ett fenomen som sökord tillsammans med islam vilket 

därmed kan påverka att studiens omfång reduceras till ett mindre område. 

 

6.3 Jämförelse med tidigare forskning 

Jämställt med Saids tidigare forskning framkommer muslimska fenomen och islam som 

oförenliga med västvärlden. Said menar att representationerna primärt begrundar sig inom 

okunskapen av muslimska kulturer och livsåskådningar, däremot visar denna studien på att 

skribenterna med kunskaper om fenomenen, riktar befogad kritik eftersom det kan skada 

politiska grundpelare, förhindra kvinnors rättigheter till egna liv i trygghet och religiös 

extremism. De riktar kritik mot integrationsprocesser som påverkar muslimer negativt och 

möjliggör att parallellsamhällen kan fortskrida.  

Jämförbara resultat påvisas genom både Hafez tidigare forskning och DO’s 

rapport där högerorienterad politisk genre förekommer homogent, med dikotomier och 

generaliseringar utan objektiva perspektiv. Debattörerna som har riktat hög kritik mot muslimer 

och islam har inte vidtagit hänsyn till myndigheternas inblandningar i integrationsprocesserna. 

Inget empatiskt hänsynstagande har förekommit inför kontrasterna mellan ursprungskulturerna 

i förhållande till den svenska kulturen och omställningarnas praktiska svårigheter. Det 
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framkommer inte heller huruvida hedersrelaterat våld kan ha ökat, om det beror på att 

kunskapen hos myndigheterna är förbättrade att tematiken kan spåras eller om offren i högre 

utsträckning vågar söka hjälp. Mottagandet av muslimska flyktningar från krigsdrabbade 

områden har pådrivit förekomsten av segregation och parallellsamhällen eftersom låg andel är 

välutbildade som kan etablera sig inom arbetsmarknaden. Förekomsten av muslimska 

invandrare som inte kan tillgodose tidigare utbildningar är däremot frekvent tillsammans med 

muslimska invandrare som inte erhåller några former av erfarenheter från studier. Avsaknaden 

för skriftliga kunskaper inom modersmålet försvagar både omställningen till den nya kulturen 

såväl som det förvårar inlärningsprocessen i ett nytt språk. Dilemmat förstärker både 

socioekonomiska utanförskap och svårigheter att konkurrera på arbetsmarknaden samtidigt som 

de betraktas som samhällsbelastningar. Muslimska invandrare från avlägsna länder upplevs 

kosta välfärdsstaten dyra medel samtidigt som infasningen utvecklas långsamt. 

Ahmed & Matthes (2016) metaanalys visade på att terrordåd utförda i islams 

namn medförde påfallande dikotomier och gav upphov till att muslimers integrationsvilja 

började ifrågasättas. Min studie visar på att grundorsakerna kan vara återkommande kulturella 

olikheter genom att Sveriges grundlagsstiftningar medför naturlig acceptans inför att ifrågasätta 

och kritisera religioner och religiösa utövare i media. Å andra sidan finns det muslimska 

immigranter som har flytt på grund av diverse levnadsförhållanden. Deras tidigare erfarenheter 

av såväl kulturella som politiska övertaganden präglar deras förhållningssätt till verkligheten. 

Integrationen av hur moderna demokratiska samhällen fungerar i praktiken behöver förbättras 

eftersom muslimska invandrare anländer till ett annorlunda samhälle än vad de tidigare har 

erfarit. 

I likhet med Ahmed & Matthes metaanalys framkommer det att negativ kritik riktad 

mot islam och muslimer bemöts av kritiker som anser att muslimer bör betraktas positivt. Denna 

studie visar på att kritik mot islam och muslimer är betydande om svårigheter i samhället ska 

kunna utredas och motverkas. Ahmed & Matthes menar att medierepresentationer inte bör 

studeras med förkonstruerade paradigm vilket denna studien påvisar i och med ett postsekulärt 

samhällsklimat där islam numera är debatteras inom politiken. 

 

6.4 Slutsatser 

Under inledningen ställdes frågan delar opinionsbildarna en förbestämd eller tolkningsbar 

representation av religionen och utövarna? (Se avsnitt 1.1). Studien visar på att 

opinionsskribenterna i hög grad delar förbestämda representationer av religionen och utövarna. 

Representationerna av muslimer och islam sker genom samhälls-och politiska svårigheter som 

dels är orsakade av segregation genom försvårat inträde på arbetsmarknaden dels på grund av 

bristande integrationsmetoder som medför att klanmentaliteter vidhålls samt att bristande 

språkkunskaper utgör en stor barriär. Studien visar på att mediarepresentationer bestående av 

kritik som riktas mot islam och muslimer har mångdimensionella förankringar vilket påverkar 

att definitiva slutsatser inte kan fastställas. 

7 Avslutande kommentarer 

Att presentera opinionskritik i svensk media tillhör envars rättigheter och är skyddade av 

grundlagsstiftningar. Kritik som riktas mot islam och muslimer bör ske genom korrekt 
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information eftersom artiklar kan spridas konsekvenslöst över sociala medier oberoende 

utgivare. Kritik som riktas mot islam och muslimer bör betraktas med tyngd och utredas genom 

att islam debatteras som politiskt stoff och är en del av Sverige. 

Studien visar på att samtida forskningar om muslimska fenomen behöver studeras 

med tydliga avgränsningar om slutsatser ska kunna dras. Det visar också på att kritik som 

återfinns i medier bör förvaltas och inkluderas i humanistisk forskning. 

 

8 Förslag på framtida forskning 
I framtiden bör fenomenen studeras avgränsat och med en strikt design. Förslagsvis kan det 

utföras genomen att inkludera fler eller andra textformer och genom att avgränsa val av 

tidskrifter under en specifik tidsperiod. Jag föreslår att följande förslag studeras som enskilt 

förekommande fenomen. 

1) Hur diskuteras hedersrelaterat våld och klanmentaliteter i medier? - Hur framställs 

tematikens fenomen? Diskuteras myndigheternas kunskaper om dessa teman? – I vilken 

utsträckning inkluderas offer och förövare? – Vem är skribenterna och vad har de för 

kopplingar till tematiken? 

2) Hur diskuteras muslimska klanröstningar i medier? – I vilka sammanhang omnämns 

fenomenet? 

3) Hur diskuteras integration om muslimer i medier? – I vilken utsträckning förekommer 

diskussioner om muslimska analfabeter? – Hur integreras muslimska analfabeter i det 

svenska språket, den svenska kulturen och samhällssystemet? – I vilken utsträckning 

påverkas muslimska analfabeter av rådande integrationsmetoder? – Vilka metoder kan 

kritiseras? – Vilka metoder bör utvecklas? 
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