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Sammanfattning 
 

Vi lever i en värld där människor rör sig mellan länder, där kulturella referenser möts, 

påverkar, sammanflätas och utvecklas med andra och där den ökade globaliseringen gör 

att jordens befolkning kommer allt närmre varandra. Samtidigt finns nationsgränser 

varigenom det upprätthålls och produceras normer och värderingar och därigenom 

riktlinjer för vad som kan ta sig uttryck samt på vilket sätt. Ökad migration till följd av 

flykt ifrån krig och förföljelse, en önskan om att leva under bättre levnadsvillkor, ökade 

försörjningsmöjligheter samt möjlighet att leva nära familj och släktingar har stor 

påverkan på den etniska sammansättningen i många länder. Som ett resultat av detta 

träffas människor med skilda uppfattningar och idéer, regelbundet möts människor som 

tänker olika, som ser olika ut och som lever på skilda sätt. Samhällen vari denna process 

äger rum förändras genom denna kontakt men även utifrån de bilder som överförs via 

media. Sveriges lagar styrs inte utifrån några religiösa betingelser men det finns 

fortfarande religiösa inslag i samhällsstrukturen som vilar på en kristen trosåskådning. 

Sedan invandringen till Sverige ifrån länder med muslimsk majoritet ökat har islam och 

muslimer kommit att omdebatteras trots att de utgör en minoritet i landet. Människors 

uppfattningar påverkas bland annat utifrån det massmedier väljer att förmedla, 

utgångspunkten för denna studie är att utforska de retoriska konstruktioner som 

förmedlas genom mediet tidning, specifikt Vestmanlands läns tidning, i sammanhang 

där islam och/eller muslimer omnämns. Genom att analysera ett 40-tal artiklar i 

tidningen kommer vi åskådliggöra vilka formuleringar, benämningar och ordval som 

används och som vi menar konstruerar bilder av den verklighet som skribenter och 

läsare är en del av. Vi kom fram till att vi på daglig basis försöker utmåla andra grupper 

än den egna med ondska, detta är problematiskt. Vi identifierar andra individer och 

grupper med ondskefulla värderingar och därigenom separerar vi oss själva från dem. 

Det är bland annat detta som får oss att känna ett inkluderande och därmed rättfärdigas 

avståndstagandet gentemot den andra gruppen vilket i sin tur leder till ökad polarisering. 

Resultatet visar på att den aktuella diskursen om muslimer och islam bibehålls genom 

att stereotypa uppfattningar repeteras och bekräftas i det massmediala rummet. Dessa 

uppfattningar vilar många gånger på ovetenskapliga belägg, det som framförs kan vara 

rena åsiktsyttringar med syfte till att sälja lösa artiklar. 

 

Nyckelord: islam, muslimer, islamism, terrorism, extremism och radikalisering  
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1. Inledning 
 

Islam har omkring de senaste tjugo åren fått allt större utrymme i svensk media. 

Orsakerna bakom detta anses vara flera, en ökad andel muslimer i Sverige till följd av 

invandring ifrån länder med muslimsk majoritet är en, en annan tordes vara till följd av 

terrorattacken i New York den 11 september 2001. Händelsen kom att prägla 

internationell politik och ett allt större intresse för muslimsk fundamentalism kom att 

förmedlas i media. Islam utmålades av många som ett hot mot det västerländska 

samhällets värden och fortsatta existens, detta trots att islam och kristendomen delar 

fundamentala värderingar och förenas av en gemensam uppfattning om Gud, skapelsen, 

rätt och orätt (Hedin 2006). Debatten har sedan dess kommit att bli aktuell på nytt och 

tagit andra former, inte minst efter den ökade polariseringen mellan väst och den 

muslimska världen som kan skönjas i samhället idag med en allt större framväxt av 

främlingsfientliga partier både i Sverige och i många av Europas parlament. 

Ökad globalisering till västerländska länder från länder med muslimsk majoritet i 

kombination med en framväxande internationell muslimsk terrorism har enligt Boström 

(2007) skapat en situation där muslimer anses behöva markera sitt avståndstagande 

gentemot terrorism för att själva bli tolerant bemötta. De mångkulturella samhällena 

som under senare tid utvecklats till följd av ökad globalisering har kommit att påverka 

de samhällen som berörts av detta i grunden. Hedin (2006) lyfter att islam och 

västvärlden genom historien påverkat och påverkats i ett nära samspel där relationen till 

varandra stundom varit positiv, andra gånger negativ. Vidare menar Hedin (2006) att 

aktuell forskning om islam inte bidragit till större förståelse för religionen och dess 

påverkan i den samtida vari den verkar, internationella porträtteringar anses tvärtom öka 

motviljan till islam i Sverige. 

Den nutida debatten kring islam och därtill muslimer kan ses i internationell- som 

nationell media, på såväl riks- som regional nivå. Vestmanlands läns tidning 

(fortsättningsvis förkortat VLT) har varit en av de aktörer som valt att skriva om 

händelser och uppfattningar som kan kopplas till islam och muslimer. Den senaste tiden 

har tidningens läsare bland annat kunnat ta del av artiklar med rubrikerna ”Reza blev 

kristen i Sverige riskerar döden om han utvisas: `Jag har blivit en annan person`”, 

”Unga muslimer vill strida för IS – polisen har ögonen på Råbymoskén” och ”Hon 

konverterade till islam: `Jag känner mig hemma i alla Guds hus`”. Pollack (2001) 
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nämner hur medias rapportering av exempelvis våld och brott kan skapa en förvriden 

och överdriven föreställning om det nämnda samhällsproblemet. Det bildas en oro för 

brott och detta kan skapa ett lika stort problem som själva brottet i sig. En 

förekommande förvirring bland människor är hur information från exempelvis 

nyhetsartiklar ses som propaganda. Detta kan vara svårt att förneka i många fall då en 

neutral bedömare inte kan finnas med i bilden för att avgöra vad som är information och 

vad som är propaganda då vi inte lever i en objektiv värld.  

Människor bildar sina uppfattningar utifrån vad de själva bevittnar, erfar och/eller tar 

del av. Faktorer så som bakgrund, kulturell tillhörighet, utbildning och kön spelar en 

viktig roll i de tolkningsprocesser som människor ingår i dagligen. Media är en aktör i 

samhället med stor makt över vad människor talar om, detta till följd av att media avgör 

vad det ska rapporteras om, vilka som får komma till tals samt vad eller vilka som 

därmed även exkluderas i rapporteringen. Det media väljer att belysa bidrar till den 

samhälleliga debatten, såväl i privata konstellationer som i det offentliga rummet, 

medias förmedlade bild hjälper människor att konstruera sina föreställningar om hur 

något anses vara. Medias beskrivning av vår samtid bygger på antaganden, om så bara 

antagandet om att en rapporterad händelse är mer relevant att förmedla än annat som 

inte får medialt utrymme. Därtill följer konflikter över beskrivningars korrekthet och 

sanningsvärde, medier framställer sig ofta som objektiva förmedlare av verkligheten 

men ifrågasättanden av detta hävdande görs av flera, inte minst mot bakgrund av vilkas 

intressen som står bakom rapporteringen av just ett specifikt val av rapportering. 

Problem kan uppstå till följd av att vissa anser att rapporteringen av en särskild händelse 

eller intresseområde inte anses stämma överens med den faktiska verkligheten, media 

tenderar att överdriva beskrivningar. Förklaringen till detta anses vara medias intresse 

av att bibehålla läsare och konsumtion av nyhetsartiklar för att garantera sin egen 

fortsatta existens. Nohrstedt och Camauer (2006) hävdar att nyhetsvärdet i något 

tillfredsställer läsarens nyfikenhet och främjar därmed mediadramaturgins krav på att 

ständigt komma med nya rapporteringar. Media sprider attityder och värderingar bland 

befolkningen på ett medvetet såväl som på ett omedvetet plan och påverkar därmed det 

dagliga livet bland invånare (Giddens & Sutton 2013). Mot bakgrund av detta anses det 

vara av intresse att utforska den mediala makten i sammanhanget. 

 

2. Bakgrund 
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Bakgrunden bygger på Sorgenfreis bok Islam i Sverige, de första 1300 åren och 

Gardells bok Islamofobi. I bakgrundens första del ska vi försöka redogöra för hur islam 

introducerades till Sverige och hur det senare kom att utvecklas. Detta ska göras genom 

att först presentera en förhistoria som kommer att behandla kontakten och relationen 

mellan svenskar och muslimska kulturer och individer, tidsspektrat är från vikingatiden 

ända fram tills förra sekelskiftet. Det blir dock för brett och för mycket att skildra i 

förhistorien, åtminstone till förra seklet men poängen är att skapa en bild av hur de 

möttes och framförallt att de har mötts och även något vittnesmål ska återges. I 

bakgrundens andra del som är etableringshistorien läggs fokuset på en övergripande bild 

och även organiseringen av de två första muslimska församlingarna, denna del 

behandlar slutet av 1800-talet och även ända in i vår egna aktuella tid. I den tredje och 

avslutande delen behandlar vi de två muslimska traditionerna som är mest framträdande 

och hur de kan tas i uttryck i vår tid, dessa är islamism och salafism. I denna del 

kommer vi även att redogöra för islamofobi, alltså hur rasism mot muslimer och 

diskriminering av muslimer har blivit utbrett.  

 

2.1 Islam i Sverige 
 

Presentationen av förhistorien kan inledas med följande, "Lyssna nu noga, hedning. 

Allah är en, den evige, den upphöjde, och Muhammad är hans profet” (Sorgenfrei 2018, 

s. 9). Denna citering får karaktären Orm höra av härskaren Almansur i gamla Spanien 

och Portugal, det området i och runt Cordoba som på den tiden hade blivit övertagen av 

muslimerna. Orm och hans resesällskap hade blivit en del av härskaren Almansurs arme 

och härskaren hotade med att gå ut i krig mot de kristna i Santiago, så därför sade Orm 

följande till sitt resesällskap: ”Han säger att vi måste bekänna oss till hans Gud. Han har 

endast en, och den heter Allah och han tycker illa om andra gudar. Min tro är att hans 

Gud är stark i detta land, men våra gudar svaga så långt borta från hemlandet. Vi få 

bättre anseende genom att i denna sak göra som bruket är här, och det vore oklokt av oss 

att göra emot Almansurs vilja i detta” (Sorgenfrei 2018, s. 9). Orm och hans 

resesällskap väljer i den här stunden att, om än enbart för tillfället, bekänna sig till islam 

även fast det skulle visa sig vara väldigt besvärligt för dem.  

 

Sorgenfrei (2018) nämner romanen Röde orm, Sjöfarare i västerled vilken är skriven av 

Frans G. Bengtsson, boken är fiktiv men det var väldigt vanligt att den tidens 

handelsmän och krigare, från det vi idag kallar för Sverige, stötte på och hade relationer 
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och kontakt med muslimska kulturer. Oerhört många silverskatter från vikingatiden 

(700-talets slut - 1100-talets början) har funnits runt om i landet. De silverskatter som är 

daterade från 900-talet är arabiska mynt med muslimsk prägling. Sedan har även andra 

arabiska mynt hittats både i Gotland och andra mer centrala delar av landet som 

exempelvis Stockholm, dessa mynt var alltså arabiska dirhems som är daterade kring år 

870. Sorgenfrei (2018) redogör för att detta inte bevisar att det funnits direkta kontakter 

mellan vikingar och muslimer under vikingatiden men det kanske andra föremål gör, 

som exempelvis de inskrifter på en del runstenar runt om i Sverige.  

 

Ett av dessa runstenar är den i Mariefred som heter Gripsholmsstenen där runraden 

lyder enligt följande: "Tola lät resa denna sten efter sin son Harald, Ingvars broder. De 

foro manligen fjärran efter guld och österut gåvo örnen föda. De dogo söderut i 

Särkland” (Sorgenfrei 2018, s. 10). Sorgenfrei (2018) menar att de muslimska 

kulturerna i dagens Turkiet och mellanöstern kallades för Särkland. Meningen precis 

innan, gällande att han gav örnen föda menas med att han alltså dödade fiender och 

därmed tros det att han deltog i Ingvarståget, det krig som 3000 vikingar far till. Av alla 

skepp som åkte iväg från det vi idag kallar för Sverige så var det endast ett som 

återvände, de män ombord på det skeppet har sedan fört berättelserna vidare och på så 

vis har myten om Ingvarståget levt vidare. Det måste dock poängteras att de 

berättelserna som har återberättats om och om igen måste läsas och förstås på ett 

källkritiskt sätt. Frågan om hur dessa kontakter med muslimska kulturer togs är inte det 

mest vitala, utan snarare att de definitivt har ägt rum. 

 

Sorgenfrei (2018) beskriver flertalet vittnesmål från muslimska kulturer kring vikingar 

och skandinaver, en av dessa skildringar är den angående deras hygien och vanor. En 

man vid namn Ahmad ibn Fadlan som var en andalusisk resenär skildrade bland annat 

följande: "De är Allahs smutsigaste varelser, de tvättar sig inte efter baj eller kiss, inte 

heller efter samlag, och tvättar inte händerna efter maten. De är som vilsegångna åsnor. 

De kommer från sitt land och förankrar skeppen vid Atils stränder. Det är en stor flod. 

Vid stranden bygger de stora trähus. I ett hus bor det tio eller tjugo personer, ibland 

något mer eller mindre, var och en har en säng att sitta på. De har med sig sköna 

slavinnor, avsedda för handlarna. Den ene har umgänge med sin slavinna medan 

kamraten tittar på. Ofta beter sig en hel mängd av dem på det sättet, i varandras närvaro. 

Kommer det en köpman in för att köpa en slavinna av en av dem och finner honom i 
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samlag med henne, så fortsätter denne tills han tillfredsställt sitt behov” (Sorgenfrei 

2018, s. 13). Dessa vittnesmål ska läsas källkritiskt, framförallt för att på detta vis 

framställa de främmande som barbarer så framstår den egna kulturen som mer 

civiliserad. Dock så är det spännande att läsa liknande vittnesmål kring kulturmötena 

mellan muslimerna och vikingarna för ca 1000 år sedan, om det som tidigare sagt, läses 

på ett källkritiskt sätt. 

 

2.2 Muslimers etablering i Sverige 
 

När det gäller etableringshistorien så syftas framförallt på själva etableringen av 

muslimer i Sverige och organiseringen av de två första muslimska församlingarna. 

Sorgenfrei (2018) redogör för att den muslimska etableringens början kan ses ifrån 

1900-talet första del när en entreprenör och hans bror sökte sig till Sverige för att 

medverka i Konst och industrimässan, mannen i fråga hette Ebrahim Letejeff 

Umerkejeff (1877-1954). Ebrahim kom att gifta sig med en svensk kvinna vid namn 

Maria Elisabet Hult och tillsammans fick de en son som hette Hussein (1901-1989). I 

lysningen dem emellan stod det följande ”ryske undersåten Ibrahim Letejeff 

Umerkajeff, af muhammedansk trosbekännelse, och Maria Elisabet Hult” (Sorgenfrei 

2018, s. 59). Anledningen till varför vi tog med just detta är på grund av benämningen 

muhammedansk trosbekännelse, på den tiden fanns med största sannolikhet inte ordet 

muslim. Ibrahim startade sedan Ryska pälsvaruaffären på Östermalm i Stockholm där 

han också sålde orientaliska mattor. Vidare menar Sorgenfrei (2018) att Ibrahim kom 

senare att få konkurrens av en annan entreprenör vid namn Akif Arhan som sålde mattor 

från Istanbul i butiken Turkiska magasinet. Anledningen till denna redogörelse av dessa 

herrar är för att kunna ge en bild av hur och varför de första muslimerna vände sig till 

Sverige, sannolikt var det just dessa två som var de enda muslimerna i landet när 

folkräkningen gjordes i början 1930-talet. 

 

Befolkningsstatistiken började sakta förändras under 1940-talet och detta märks bland 

annat genom kyrkoherden Erik Klassons reflektioner av ett mindre område i Stockholm. 

22 000 personer bodde där då, varav de flesta tillhörde Svenska kyrkan, men det fanns 

även mindre grupper av mosaiska trosbekännare, romerska katoliker, grekiska ortodoxa, 

metodister, baptister och endast en muhammedan. Sannolikt var denne muhammedan 

just Ebrahim Umerkajeff och några år senare skulle han få sällskap av ännu fler 
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muslimer. Han var till en början medlem i den muhammedanska församlingen i 

Helsingfors då det inte fanns någon sådan i Sverige, med tiden så anlände som tidigare 

nämnt fler och fler muslimer. Några familjer och andra ensamstående män kom via 

Helsingfors genom kontakten med Ebrahim, han fixade boende åt dessa muslimer i 

bland annat sin sommarstuga och lyckades även övertyga några grannar att överlåta en 

viss yta åt dessa familjer (Sorgenfrei 2018). 

 

Det var främst tatarer från Ryssland som hade haft förfädrar från Osmanska riket som 

anlände till Sverige, de flesta av dem bedrev någon sorts skinn eller pälshandel och 

därav flytten. Allt detta tyder på att Sveriges första muslimer som kom i större grupper 

bodde i sommarstugeområden i Täby, Stockholm. Några år senare grundade de den 

första muslimska föreningen i Sverige som hette Turk-Islam föreningen i Sverige för 

Religion och Kultur. Ytterligare några år senare skapade Ebrahim Umerkajeff en annan 

församling och kallade den för Muhammedanska trosbekännelsesamfundet, den blev 

dock inte långvarig då Ebrahim dog två år senare och begravdes i sedan i Helsingfors 

(Sorgenfrei 2018). 

 

2.3 Islamism och salafism globalt och i Sverige 
 

Här i den tredje delen ska vi behandla två framträdande muslimska traditioner och hur 

de tar sig i uttryck i Sverige, dessa är islamism och salafism och vi ska även som 

tidigare nämnt beröra en del kring islamofobi. Sorgenfrei (2018) menar att de två 

traditioner inom islam är strömningar från hela världen som har en tendens att skapa 

spänningar mellan varandra men även med majoritetssamhället, beroende på det 

geografiska området. Vid en närmare granskning av de olika riksförbunden i Sverige så 

visar det sig att de finns en splittring dem emellan, detta pekar bland annat på en 

etnifiering av islam i Sverige, alltså att muslimer ibland organiserar sig genom en etnisk 

och språklig bakgrund. Det tyder även på tydliga gränser mellan olika strömningar som 

har olika ideologier och dessa har framförallt sina motsvarigheter världsligt sett. Dessa 

olikheter kan vi tydligt se även i Sverige, för enkelhetens skull kan vi även kalla dessa 

traditioner för reformism, fundamentalism, och traditionalism för att åtminstone ge en 

lite tydligare bild av vad de strävar efter. 
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Islamism kommer ursprungligen från en reformrörelse, då kanske en kan undra vad som 

ens menas med reformism? Kort sagt så innebär det en strömning där läsningen och 

tolkningen av de islamiska källorna och historien sätts i relation till samtidens 

utmaningar. Exempelvis så kan vi nämna den reformistiska riktningen i Egypten under 

1800 och 1900-talet där många ideologer helst ville återvända till Koranen och profeten 

Muhammeds sunna (traditioner) för att kunna tolka källorna på nytt för att på så vis hitta 

en lämpligare tillvägagångssätt till tiden de befinner sig i. Genom denna reformrörelse 

blommar islamism ut, men inte helt ensam utan även andra rörelser uppenbarar sig. 

Dessa andra rörelser är bland annat feministiska tolkningar och hbtq-rättigheter. Kristna 

grupper under det sena 1800-talet nämndes ibland med begreppet fundamentalism, det 

var de grupperna som hävdade att Bibeln var ofelbar och perfekt. De förespråkade alltså 

att bibeln skulle läsas bokstavligt och implementeras både i privatlivet och även i 

samhällssystemet. Inom islam så finns det samma inställning inom vissa grupper, de 

grupperna är de salafistiska och wahabitiska. De menar att en ska sträva efter att imitera 

profeten Muhammed och hans följeslagare så mycket som möjligt, utan att ta hänsyn till 

de lagar och traditioner som kom efter profetens död. Detta betyder att de anser att sättet 

som islam praktiserades under profeten Muhammeds tid är det rätta sättet och därför ska 

det praktiseras på samma sätt i alla tider och platser (Sorgenfrei 2018).  

 

Sorgenfrei (2018) beskriver profeten Muhammed som en förebild för muslimer, hans liv 

beskrivs genom en massa hadither (berättelser) som skrevs ner ca 150 år efter hans död. 

Dessa hadither kan ses som sunna (seder) som muslimer kan förhålla sig till. I en av alla 

dessa hadither så ska Muhammed ha sagt följande ’’ de bästa människorna tillhör min 

generation, och sedan de som följer dem, och sedan de som följer dem. Därefter sprider 

sig lögnen’’. Det är bland annat berättelser som denna som lett till att muslimer fått en 

föreställning av att det är de tre första generationer muslimer som förebilder och som 

anses vara rättfärdiga. Det är härifrån själva beteckningen salafism kommer ifrån, en 

sådan gren av islam som kan beskrivas som en fundamentalistisk strävan efter att få 

praktisera religionen utifrån Koranen, Muhammed och de rättfärdiga föregångarna. Allt 

annat som kommit till i efterhand anses enligt dem vara innovationer och ska tolkas som 

oislamiska. De traditionellt orienterade muslimerna följer vanligtvis olika teologiska 

och juridiska skolor, och även andra ideologier och idéer, det är bland annat dessa saker 

som leder till nya reformer och som är till stor nytta för reformister och även islamister. 

Islamister å andra sidan förkastar dessa alternativ som innovationer, inte minst shiitisk 
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islam och även sufism däribland. Då kan en undra varför salafister klassar dessa som 

innovationer, och svaret på det är enligt Sorgenfrei (2018) att de anser de alternativen 

vara influenser utanför islam, däribland klassas även andra kulturella, religiösa och 

politiska system. 

 

I Sorgenfreis bok Islam i Sverige, de första 1300 åren har en amerikansk statsvetare vid 

namn Erik Bleichs definierat begreppet islamofobi ''urskillningslösa negativa attityder 

och känslor riktade mot islam och muslimer'' (Sorgenfrei 2018, s. 206). Det må vara en 

enkel mening men den är väl användbar, speciellt efter en liten förklaring av ordet 

urskillningslös som betonar att de attityder som är islamofobiska är negativa stereotyper 

och generaliseringar kring islam och muslimer som grupp. Den svenske 

religionshistorikern Gardell (2011) har förklarat islamofobi utifrån en föreställning som 

gör gällande att islam har ett starkt inflytande över muslimers tänkande och handlande. I 

Sorgenfrei framgår att även Brå (brottsförebyggande rådet) har givit en hatbrottsrapport 

som lyder enigt följande: Brott som begås på grund av rädsla för, fientlighet eller hat 

mot islam och muslimer, som aktiverar en reaktion mot islam, muslimsk egendom, dess 

institutioner eller den eller dem som är, eller uppfattas vara, muslim eller representanter 

för muslimer eller islam (2018, s. 207). Sorgenfrei (2018) menar att det finns en väldigt 

viktig och tydlig skillnad mellan dessa definitioner, framförallt definitionerna gjorda av 

Erik Bleichs och BRÅ. Skillnaden är att Bleichs definition fokuserar på attityderna och 

känslorna gentemot islam och muslimer medan BRÅs definition lägger vikten vid 

handlingarna som är rotade i sådana attityder och känslor. Det betyder alltså, att vara 

rädd för eller hata islam och muslimer är inte olagligt men att agera utifrån de rädslorna 

eller det hatet gentemot islam eller muslimer kan vara det.  

 

3. Syfte och frågeställningar 
 

Massmedier har ett stort inflytande över hur fenomen framställs något vi beskrivit i 

bakgrunden till denna studie. Media är därmed med och konstruerar de diskurser som 

rör muslimer och islam, därför anses det intressant att studera hur nyhetstidningen 

Vestmanlands läns tidning porträtterar muslimer och/eller islam. Syftet med denna 

studie är att undersöka hur VLT rapporterar om muslimer och/eller islam. 

 

Syftet är nedbrutet i följande frågeställningar: 
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1. Hur framställs muslimer och/eller islam i VLT? 

2. Vilken/vilka formuleringar använder sig VLT av då muslimer och/eller islam 

omnämns i tidningen? 

3. Vem/vilka uttalar sig i artiklar där muslimer och/eller islam omnämns i VLT? 

4. Hur ser muslimers massmediala utrymme ut i VLT? 

 

4. Tidigare forskning 
 

Den tidigare forskningen har grundat sig utifrån flera forskningsartiklar där det redogörs 

hur olika ämnen belyses i nyhetstidningar. Dessa ämnen berör och har ett samband med 

hur samhället fungerar och är strukturerat. Många formuleringar som har varit 

framträdande redovisas i det tidigare forskningsresultatet. Materialet som har inhämtats 

från Discovery ligger till grund för den tidigare forskningen. Sökorden var massmediers 

framställning, massmediers konstruktion, och integration.  

 

4.1 Politiska diskurser och mediefokusering 
 

En studie har gjorts för att utforska och analysera vissa formuleringar i  svenska 

nyhetsartiklar som kan tolkas som diskriminering, rasism och segregering (Brune 2006). 

Forskaren har gjort en forskningsstudie som är kvalitativ där han undersöker dessa 

uttryck som är förekommande i massmedier och samhällsproblematik. Brune menar att 

medier och nyhetsartiklar har en samhällelig roll att exponera och lyfta fram frågor och 

problem i samhället,  

Vidare tar Brune (2006) upp hur nyhetsartiklar är sammankopplade till vad som händer 

i det nutida samhället. Många samhällsproblem är förekommande i nyhetsartiklar där 

läsaren kan följa utvecklingen av dessa problem. Det kan handla om rasism, 

diskriminering och andra uppfattningar som har en negativ samhällspåverkan. 

Brune menar att dessa stora samhällsproblem som de nämnda är inte lika aktuella i 

nyhetstidningar och andra medier. Brune menar att detta blir väldigt komplext då dessa 

problem i samhället inte syns i rapporteringen och detta leder i sin tur över att 

nyhetstidningar och massmedier får en auktoritet över konsumenterna som tar del av 

dessa rapporteringar. Brune belyser hur rapporteringar kan påverka åsikter och tankar på 

individnivå genom att aktivt välja vad som ska ut i massmedierna. Anledningen till 

varför vissa samhällsproblem inte är lika synliga som andra i nyhetsflödet har med 

tidningarna och nyheternas status. En studie som har gjorts av Johansson (2006) 
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beskriver hur viktig den mediala rapporteringen är i ett samhällsperspektiv då den valda 

rapporteringen kan innebära och kan leda till komplicerade samhällsproblem. 

Nyhetstidningar är lika vinstdrivande som övriga företag i näringskedjan då målet är att 

få fler prenumeranter och öka antalet läsare för att på så vis öka intäkterna. För att göra 

detta möjligt krävs det aktuella händelserapporter som berör konsumenternas intressen 

och ibland görs detta genom vilseledande rubriker. Det finns dock skillnad på 

nyhetsmedier då det finns statliga nyhetsrapporteringar som exempelvis SVT där det 

förekommer ett mycket större ansvar om vad konsumenterna bör få ta del av. 

I den politiska diskurs som rör muslimer och barnuppfostran i ett västerländskt samhälle  

tar Dalgaard (2016) i sin analys fasta på att skildringen av muslimer ofta är negativ. Den 

11 september som är ett historiskt datum i världen har satt sin prägel i den politiska 

debatten om terrorismen och säkerhet i olika länder, Johansson (2006) beskriver hur 

medierapporteringen sker i enlighet med den svenska normen och muslimer skildras 

utifrån en generalisering. Även Nohrestedt (2006) har bedrivit forskning inom området 

och beskriver hur nyanlända muslimer och islam som religion har porträtterats som 

fiender mot västvärldens ideologi. I Nohrsteds forskningsstudie belyser han ämnet och 

beskriver hur utvecklingen på nationell nivå är beroende av utveckling på en 

internationell nivå. USA är ett land som har en väldigt stor påverkan på andras länders 

tolkning om exempelvis islam och muslimer, massmedier påverkas såväl som politiken 

på lokal nivå. 

 

4.2 Stereotyper och ”de främmande” 
 

Människor behöver kategorisera och använda sin förförståelse för att göra verkligheten 

begriplig och greppbar. Det som ligger till grund för våra antaganden är våra 

erfarenheter, när situationer uppstår som kan likställas med sådant vi upplevt tidigare 

bekräftas och segmenteras våra uppfattningar. Uppdelning i ”vi” och ”de” är 

kategoriseringar som är sprungna ur de språkbruk människor använder. Det som anses 

vara främmande är sådant som står i kontrast till det vi själva är bekanta med. Den 

nationella identiteten är kopplad till en specifik kultur där språkligt bruk, beteenden och 

utseendemässiga attribut hjälper till att skapa och bekräfta bilden av den nationella 

identiteten (Nohrstedt 2006). 
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Kristiansdottir och De Turk (2006) har utfört en studie där de tagit fasta på hur individer 

i staden New Orleans påverkats av den stora orkan som drog fram i området 2005. I 

studien framgick att afroamerikaner som blev drabbade av detta ansågs ha en lägre 

begåvning och att detta skulle bero på deras ”rastillhörighet”. Dessa uppfattningar 

uttrycktes av makthavare och medias porträttering skapade också en bild som ledde till 

att en strukturell negativ kategorisering av afroamerikaner i New Orleans spreds. Detta 

kom att bidra till att de människor som utsattes för denna stämpling utvecklade en 

misstro till samhället och fick svårigheter att förhålla sig till samhällsstrukturen. En 

annan liknande studie gjord av Flores (2003) avhandlar diskursen gällande invandrande 

mexikaner som arbetar illegalt i USA. Även dessa individer kom att betraktas i negativ 

bemärkelse och tillskrevs egenskaper och beteenden så som illojala, lata och 

oberäkneliga. 

 

Mycket av rapporteringen som sker i massmedier som handlar om krig och uppgörelser 

är dels för att bibehålla rådande maktförhållanden men det sker även på ett strukturerat 

sätt kring hur människor uppfattar ”de goda” och ”de onda”(Nohrstedt 2006). En väldigt 

förekommande benämning i svensk media är ”flyktingen” och ”invandraren” och dessa 

begrepp är negativt laddade i dagens media. Många gånger så blir dessa begrepp något 

den ”vanliga individen” ser som ett hot och det bildas en fobi mot exempelvis en 

religion, ett ursprung eller en kultur och detta påverkar i sin tur samhället i stort (Brune 

2006). Det finns flera grupper och individer i samhället som är märkta som lågt rankade 

i en så kallad hierarkisk trappa, dessa grupper och individer kan bland annat vara 

flyktingar, muslimer, funktionshindrade och de icke integrerade i samhället (Esses,et al 

2013). Väldigt ofta är det individer som skapar en felaktig bild av hur gruppen ser ut i 

allmänheten, Denna grupp som ofta är utanför och anses vara ”de andra” (Cheregi 2015 

& Nohrstedt 2006). Många av dessa krig som sker runtom i världen där terror är 

inblandat och där västvärlden krigar emot dessa hot har muslimer ofta pekats ut som en 

anledning till terrorn samt anses vara anhängare av en omoralisk och fientlig religion 

(Nohrstedt 2006). 

 

4.3 Muslimers framställning i nyhetstidningar 
 

Ett stort problem av att muslimer ofta benämns som en enskild grupp och har en tendens 

att fördömas som en grupp och inte som enskilda individer som har en religion är att 
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deras låga status i den hierarkiska trappan som finns i samhället leder till ett utanförskap 

som är ett hot mot samhället. Detta leder i sin tur till arbetslöshet, segregation och 

många söker sig då till individer som har samma låga status. Muslimer som benämns i 

medierapporteringen har ofta en koppling till ett problem som har inträffat eller något 

negativt och detta leder till att media gör nidbilden starkare av denna grupp individer. 

(Johansson 2006). Resultatet av studien av (Esses et al 2013) visar att den lokala 

invånaren i en stad inte ser ett hot av en muslim så länge som den hierarkiska trappan 

ser ut som den gör och detta vilar på att muslimer inte ses som likställiga medborgare. 

 

4.4 Journalistisk påverkan 
 

En stor del av bilden som invånare och samhället får av muslimer kommer som sagt 

genom media och med det sagt har lokaltidningen en avgörande roll för hur invånare 

kategoriserar och fördömer en viss grupp eller individer (Wright 2002). Nyhetstidningar 

har ofta en agenda att inte bli av med sina läsare och genom att rapportera händelser 

som är väldigt omtalade som exempelvis terrorism har de inte lika stor risk att 

allmänheten tappar intresset för tidningen (Nohrstedt 2006). Detta kan även leda till att 

den politiska situationen i samhället förändras då vissa makthavare kan välja att försäkra 

sina väljare att de kommer göra något åt den specifika situationen som 

nyhetstidningarna har rapporterat om (Esses et al. 2013). Nyhetstidningarnas rubriker är 

ofta avgörande i både politisk debatt och debatt på individnivå. Begrepp som ”kris” och 

”terror” skapar en oro och detta påtvingar politiker och makthavare till ett agerande mot 

denna ”kris” eller ”terror”. Vi läser ofta i tidningar hur vissa politiker är med om 

påstådda skandaler och medierna har då en skyldighet att rapportera och granska de som 

sitter på riksdagsnivå samt regeringsnivå. Medierna har även en skyldighet att sedan 

hänga med i olika debatter och rapportera om det som händer och hur makthavare sköter 

kriser och skandaler. Åtgärder som politiker tar itu med är ofta situationer som 

nyhetstidningar rapporterar om och därefter skapas en bild kring de ”korrekta” åsikter 

som ska anammas. Det betyder att nyhetstidningarna har en stor makt kring ett skapande 

av åsikter (Esses, et al. 2013). 

 

5. Teoretisk och begreppslig referensram  
 

Uppsatsens syfte är att komma till underfund med sättet en nyhetstidning, närmare 
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bestämt VLT, skildrade och rapporterade kring islam och muslimer och vilka begrepp 

som användes. I det här avsnittet ska redogöras för de referensramar som vi använt för 

denna uppsats. Vår teoretiska diskursanalys ska alltså redogöras och det är just det som 

är vår metodansats som i sin tur är hopkopplad med det socialkonstruktionistiska 

perspektiv vars utgångspunkter även är väldigt centrala i uppsatsen. De tankar och 

föreställningar vi har av verkligheten som framförallt är aktivt pågående, är också 

skapande, utifrån vilken politisk och social tillvaro vi lever, detta betyder alltså att vi 

konstant förändras, precis som socialkonstruktionismen förklaras. De grundläggande 

antagandena inom diskurspsykologin lyder enligt ovan.  

 

5.1 Diskurs 
 

Diskurser kan märkas och synas precis överallt där människan finns, bland annat i 

interaktionen sinsemellan och själva syftet kring att redogöra om diskurser är att 

klargöra de konsekvenser som kommer från antaganden, uppfattningar och 

konstruktioner som finns runt omkring oss. Enligt Burr (1995) så är diskurs ”en 

uppsättning av meningar, metaforer, representationer, bilder, historier och 

ställningstaganden och så vidare som på ett sätt tillsammans producerar en särskild 

kedja av händelser”. Vidare beskrivs diskurs på följande sätt enligt Winther-Jörgensen 

och Phillips (2000), ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”. Det allra mest 

vitala gällande diskurser är att de hålls vid liv och upprätthålls via innehållet som 

bevaras när det talas om dem, även de diskurser som är utanför ett specifikt 

sammanhang kan integreras och därav påverka och skapa nya modeller. 

 

Diskursen kring muslimer och islam har kommit att ändras en hel del, framförallt efter 

de fruktansvärda terrorattentaten i New York den elfte september, visst fanns det en 

islamofobi långt innan dess också men vid den tidpunkten som attentaten skedde så 

utvecklades diskursen i negativ bemärkelse. Detta är en västerländsk utveckling som 

redogörs men det gäller även i andra delar av världen där synen på muslimer är allt mer 

negativ, exempelvis har diskursen om muslimer förändrats här i Sverige till den grad att 

själva identifieringen blivit singular och muslimen ifråga blir en permanent benämning 

som definierar muslimen oavsett vad just denne uträttar. Vad personen än åstadkommer 

så står det alltså i relation till dennes position som muslim.  
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Gällande arbetet av analyser av forskare så kan det försvåras just för att diskurser 

överlappar varandra och då kan det bli problematiskt att skilja dem från varandra. Det 

ska dock tilläggas att forskningens funktion kan vara definierande där själva syftet leder 

mot hur pass grundligt som forskarna problematiserar och binder ihop olika fenomen. 

Vi som skriver den här uppsatsen är med och konstruerar diskursen, det är inte så att de 

bara existerar där ute i samhället utan påverkan av våra perspektiv (Winther-Jörgensen 

& Phillips 2000).  

 

5.2 Socialkonstruktionismen 
 

Enligt socialkonstruktionismens modell så är bilden av oss själva och hur vi förstår oss 

själva och de runt omkring oss inte alltid den korrekta utan det ska istället kritiskt 

behandlas. Vi ska alltså inte ta saker och ting för givet utan istället ifrågasätta tanken om 

en enda verklighet. De faktorer som påverkar oss i vardagen förändras konstant och 

därför förändras även uppfattningen kring övriga världen, just det faktum att världen 

ständigt förändras är något som socialkonstruktionismen inte duckar för, snarare 

tvärtom. På så vis medförs en öppenhet så att utvecklingen i samhället kan fortgå. Det är 

vi människor som själva bestämmer vad som är sant, detta görs när vi har sociala 

interaktioner med varandra baserat på hur vi upplever omvärlden, alla dessa upplevelser 

och förståelser är knutna till historiska och kulturella sammanhang (Burr 2003). 

 

Kollektivets värderingar och vad som anses vara normen är det som avgör en persons 

identitet, personligheten är dock permanent och kan ha olika drag som avgör hur 

personen ifråga uppfattas av de runt omkring. De runt omkring, alltså de i ens 

omgivning, har uppfattningar på både individnivå men även i andra dynamiska former 

som exempelvis gruppformer. Nyhetstidningar har makten att definiera gruppformer 

som vi sedan tar för givet och har för vana att sprida vidare. Det är alltså via språket 

som vi bevarar, skapar och utmanar individer och grupper, det är via språket som vi tar 

in från vår omvärld och som vi konstruerar de verkligheter som vi känner är 

’’upplevda’’. Vidare menar Burr att nyhetstidningar vinklar det som rapporteras på ett 

medvetet sätt, för de använder sig av tolkningsrepertoarer för att bibehålla diskurser, 

detta tillvägagångssätt är till egen nytta, när det sedan rapporteras kring liknande ämnen 

på samma sätt så skapas det en allmän uppfattning som tas för givet. Nyhetstidningarna 

använder samma modell av rapportering som andra, därför framställs exempelvis 
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muslimer av liknande typer av begrepp som leder till att diskurserna upprätthålls (Burr 

2003).  

 

5.3 Diskurspsykologi 
 

Diskurspsykologi är en gren inom diskursanalys och det är främst språket som är det 

viktiga, för det är det som påverkar och formar vår sociala värld. Forskare som använder 

denna gren fokuserar främst på den sociala interaktionen där språket som sagt är 

utgångspunkten. I detta område studeras och undersöks hur stor påverkan språket har på 

konstruerandet av ens upplevda verklighet, detta gäller både vår medvetna verklighet 

men även den omedvetna och vi har en större del av skapandet av dessa verkligheter än 

vad vi kanske är medvetna om. Eftersom språket är det tillvägagångssätt som är bäst 

lämpad och mest effektiv när vi kommunicerar med varandra så är det lätt att förstå att 

det har ett stort inflytande över vår kultur och även våra attityder gentemot varandra 

(Winther-Jörgensen & Phillips 2000). 

 

En kort tillbakablick till det vi tidigare nämnt gällande diskurser så är det värt att 

tillägga att inom fältet diskurspsykologi så är ett av syftena att analysera och studera hur 

normaliseringsprocesser nyttjar vissa vars intressen bekräftas när det kommer till hur 

det är formulerat. Vissa specifika åsikter är sådana som majoriteten i vårt samhälle tar 

för givet, mycket tack vare att de hela tiden nämns om och om igen i nyhetstidningarna 

med samma typ av diskurs, därför tas det för sanning inom det kommunikativa 

sammanhanget. Dessa åsikter som det finns en konsensus om och som vi förhåller oss 

till är inte de enda typerna av åsikter som är sådana utan det finns även mindre givna 

ställningstaganden som ändå anses normativa enligt majoriteten. Även sådant som 

tidigare kan ha ansetts vara utanför ramen av acceptans kan så småningom i takt med 

ändringar i levnadsförhållanden komma att ändras till det normativa (Edley 2001) 

 

6. Metod 
 

Uppsatsen har byggts upp enligt en textanalys av 40-tals artiklar i VLT som sedan har 

använts i syfte för att behandlas utifrån en diskurspsykologisk metodansats, detta för att 

kunna analysera det språk som används i det utvalda artiklarna och därtill synliggör de 

rådande diskurserna inom området, utan att söka syften till de bakomliggande 

orsakerna.  
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6.1 Diskursanalys 

 

Winther-Jörgensen och Phillips (2000) redogör utförligt för de tre olika metoderna inom 

det diskursanalytiska perspektivet vilka är: diskursteori, kritisk diskursanalys och 

diskurspsykologi. Dessa är olika ansatser att tillämpa vid analys av ett ämne i syfte att 

redogöra för sociala konstruktioner inom praktiserandet av språket. Till att börja med så 

handlar diskursteori om att allt är diskurs och inom det fältet så läggs stort fokus på de 

större diskurserna. Sedan har vi kritisk diskursanalys som hävdar att diskurs enbart är en 

av flera aspekter av sociala praktiker som lägger det större fokuset på det som förändras. 

Sist har vi diskurspsykologi där de små diskurserna är mest intressanta och sättet 

samhället använder sig av dessa för att kunna hävda och påvisa något särskilt för att på 

så vis kunna bekräfta det som tagits för givet.  

 

Anledningen till varför vi valde och använde oss av den diskurspsykologiska 

metodansatsen är för att vi tyckte att den metoden var mest spännande och en ansats 

som vi tidigare diskuterat och intresserat oss för. Den var bäst lämpad som metod för 

vår analys och de diskurspsykologiska begreppen användes frekvent för att kunna ge en 

rättvis analys av hur VLT skildrar muslimer och islam. Winther-Jörgensen & Phillips 

(2000) förklarar vidare att vi människor i samhället är utmärkta på att välja rätt 

kontexter inom sociala interaktioner för att de ska passa vårt eget perspektiv, detta gör 

vi bland annat genom att inkludera information vid behov av självbekräftelse likväl 

genom att exkludera information på grund av samma skäl. Med den här medvetna 

strategin av språkbruket som för övrigt är kärnan i diskurspsykologin, kan VLT vid 

behov forma diskursen på egen hand. Enligt diskursteorin å andra sidan så är det mer de 

stora diskurserna som praktiserar makt över de i samhället som lever under dem, i 

kombination med just diskurspsykologin, så kan både kulturen och det sociala i vår när-

miljö påverkas och förändras.  

 

6.2 Analysverktyg inom diskurspsykologin 
 

De analysverktyg som det noggrant redogörs för i boken av Edley (2001) används inom 

diskurspsykologi i syfte att materialet ska analyseras. Flertalet analysverktyg fanns att 

tillämpa men begränsning gjordes till verktygen tolkningsrepertoarer och 

subjektspositioner. Sedan använde vi oss också av analysverktyget kategoritillskrivning 



 

17 

 

av Potter (1996). 

6.2.1 Tolkningsrepertoarer 

 

När vi deltar i diskussioner och är interaktiva så görs detta via olika språkmönster, ett av 

dessa är tolkningsrepertoarer, tolkningsrepertoarer är vitala i dessa konversationer för 

att det i särskilda miljöer och sammanhang så används de språk och de termer som vi 

tror att andra lättast tar till sig och förstår (Edley 2001). Dessa tolkningsrepertoarer tar 

sin avstamp från en beskrivning, attityd eller uppfattning som skapas för att kunna 

navigeras i syfte för att kunna förstås. Vi vill helt enkelt bli förstådda i vår sociala 

tillvaro (Winther-Jörgensen & Phillips 2000). Syftet med att skildra muslimer och islam 

på ett specifikt sätt i VLT kan vara för att påverka läsarna att uttala och tycka till på ett 

visst sätt. Det som sedan debatteras kring muslimer och islam är hur de porträtteras och 

även hur de ”goda” muslimerna kontra de ”onda” agerar och tänker.  

 

6.2.2 Subjektspositioner 

 

Subjektspositionering tar sitt avstamp från sättet vi människor blir formade och hur vi 

själva formar de förväntningar som uppenbarar sig i vår närmiljö, precis på samma sätt 

som vi upprätthåller tolkningsrepertoarer. Det sätt som ska skilja dessa 

subjektspositioner är i behov av en så kallad textanalys som vi nämnt tidigare i studien, i 

denna textanalys är det viktigt att på ett djupgående sätt försöka ta reda på varför en 

individ får uttala sig i nyheterna när något särskilt ska rapporteras eller granskas. Syftet 

hittar vi oftast när diskursen har blivit uppenbar och sättet som den upprätthålls på. I 

dessa rapporter och granskningar så lever bilden kvar av vad en viss individ eller grupp 

är för något, på så vis påverkas diskursen och i ett längre perspektiv kan beteenden och 

bemötanden också påverkas (Edley 2001). 

 

6.2.3 Kategoritillskrivning 

 

I vår roll som framtida religionslärare kan det komma att finnas förväntningar på vad vi 

ska kunna och känna till, nu kanske vi inte är experter men antaganden gällande vår 

kunskap lär finnas ändå. Människor med olika former av expertiser kan och får uttala 

sig kring områden som de förväntas ha kunskap kring, detta är vad kategoritillskrivning 
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är för något. En forskare i vilket område som helst förväntas till exempel ha kunskap 

och belägg för texter, åsikter eller uttalanden som i det långa loppet kan komma att 

påverka diskursen och sedan vår förståelse och kunskap. Denna forskare kan sedan 

genom att vara duktig i sitt eget område få makten att uttala sig i andra områden, 

forskaren i fråga har då fått en legitimitet att uttala sig trots att den kanske saknar 

kunskap gällande andra områden (Potter 1996).  

 

6.3 Datainsamling och urvalsprocessen 

 

Nyhetsmediernas uppgift är att sprida information, ge konkreta analyser kring 

utvecklingen som sker - både globalt, nationellt och även regionalt, beroende på vilket 

mediebolag det gäller. Andra uppgifter som de har är att granska makthavarna och 

informera läsarna kring deras påverkan på samhället (Hedenius, Weiburg & Wadring 

2011). VLT är en dagstidning vilken har många prenumeranter, Västmanland har över 

200.000 invånare, exakt hur många som prenumererar på VLT är svårt att sia om men vi 

menar ändå att precis som övriga landets nyhetsmedier så präglas de av höga 

nyhetsvärden. VLT har enligt deras egna läsar-undersökningar ett högt anseende av 

läsarna kring deras journalistiska kvalitet. 

 

6.4 Genomförande 
 

Det allra första vi gjorde var att analysera de valda artiklarna, vi läste igenom materialet 

noga med ett öga för att kunna hitta repertoarer och mönster som påminde om varandra. 

Vi kategoriserade dessa artiklar och bestämde att de mest återkommande begreppen och 

benämningarna skulle utgöra vår studies huvudtema. Gång efter annan har vi återgått till 

artiklarna för att se huruvida vi har förstått benämningarna korrekt de första gångerna vi 

analyserade de, materialet har alltså på ett väldigt övergripande sätt analyserats och 

därav tolkningen av rapporteringen gällande islam och muslimer. Vår teori har utgått 

från Potters och Burrs synsätt där det socialkonstruktionistiska synsättet har varit högst 

sagt aktuell igenom hela studien, detta innebär att alla delar i studien har förklarats 

utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv.  
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7. Resultat 
 

Resultatdelens disposition utgår ifrån frågeställningarna: 

1. Hur framställs muslimer och/eller islam i VLT? 

2. Vilken/vilka formuleringar använder sig VLT av då muslimer och/eller islam                      

omnämns i tidningen? 

3. Vem/vilka uttalar sig i artiklar där muslimer och/eller islam omnämns i VLT? 

4. Hur ser muslimers massmediala utrymme ut i VLT? 

Frågeställning ett och två ämnar presenteras genom analys av formuleringar och 

framställningar vilka utgår ifrån benämningarna: extremism, radikalisering, islamism 

och terrorism/terrorgrupper. Därefter analyseras frågeställning tre genom att ta fasta på 

vilka som ges utrymme att uttala sig om muslimer och/eller islam. Slutligen redogörs 

för frågeställning fyra där muslimens massmediala utrymme i VLT analyseras. 

I materialet som ligger till grund för denna uppsats har vi identifierat retoriska verktyg 

vilka utgörs av ord, begrepp, formuleringar och metaforer. Genom citering av meningar 

och stycken hämtade ifrån texterna som utgör analysmaterialet, vilka återges i direkt 

anslutning till respektive citat samt även i referenslistan, i denna uppsats har de retoriska 

verktygen synliggjorts genom att de fetmarkerats och förklarats närmre i anslutning till 

citaten. 

 

7.1 Formuleringar, benämningar, framställningar 
 

I detta avsnitt behandlas frågeställning ett och två: Hur framställs muslimer och/eller 

islam i VLT?, Vilken/vilka formuleringar använder sig VLT av då muslimer och/eller 

islam omnämns i tidningen? 

Hur situationer och skeenden benämns och formuleras har stor betydelse för hur 

mottagaren ser på och utvecklar sina åsikter för det som journalisten/skribenten väljer 

att åskådliggöra. Hur det talas om muslimer och/eller islam och hur det följaktligen 

påverkar mottagarna har stor betydelse för hur uppfattningar om särskilda fenomen 

uppfattas och etableras i den samhälleliga diskursen. Vana skribenter har en 

medvetenhet kring hur språket kan användas för att väcka känslor hos mottagaren och 
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vet att rapporteringen om sådant som läsarna intresserar sig för behöver utgå ifrån 

grunduppfattningar som läsarna innehar. 

7.1.1 Extremism 

 

Extremism är en benämning som är frekvent använd i samband vid rapportering om 

muslimer och islam så också i de artiklar som ligger till grund för denna uppsats. Ordet 

är inte på något sätt neutralt utan värde- och känsloladdat för de som möts av det. I 

artikel med rubriken ”Imamen lockade med jobb `anpassade till muslimer`” går att läsa: 

I ett inlägg på Facebook från juli 2018 publicerade Fekri Hamad en bild på ett visitkort med 

Yrkesakademins logotyp och sina kontaktuppgifter. Där uppmanade han arbetslösa som vill ha 

jobb "som är anpassade till muslimernas värderingar och särdrag" att ringa och kontakta 

honom. […] I inlägget går Fekri Hamad inte in på vad som menas med "muslimernas värderingar 

och särdrag" men han har gillat kommentarer på Facebook där han hyllas för att hjälpa muslimer 

att hitta jobb där de inte tvingas umgås med personer av motsatt kön eller ta dem i hand. (artikel 

1) 

I egenskap av erkänd muslimsk ledare innehar imam Fekri Hamad en maktposition 

bland praktiserande muslimer. Genom att framhålla att det finns jobb som är särskilt 

anpassade för muslimer menas att det då även finns jobb som är mindre lämpliga för 

muslimer. De i sin tur skapar en distinktion mellan muslimer och ickemuslimer där man 

vill skapa en distans mellan de två grupperna i syfte att de inte ska beblandas och 

därmed påverka varandra vare sig i negativ eller positiv bemärkelse. 

Det svenska politiska klimatet lägger stor vikt vid integrationsfrågor. Muslimer utgör i 

den nutida debatten en grupp individer som många gånger utmålats till att bidra till 

konflikt i det svenska samhället med anledning av att dess värderingar, i egenskap av att 

vara just muslimer, inte ansetts överensstämma med svenska värderingar. En muslimsk 

kvinna som är hämmad att utföra vissa typer av arbetsuppgifter till följd av sin religiösa 

övertygelse, exempelvis vidröra en manlig patient inom vården, skapar därmed ett 

problem på den arbetsplats där hon befinner sig. En muslimsk kvinna som inte är villig 

att utföra denna typ av arbetsuppgifter begränsar vilka arbeten hon därmed är villig att 

utföra och det kan i sin tur anses vara en begränsning som även gör att hon anses vara 

en icke bidragande samhällsmedborgare till följd av sin religiösa övertygelse. 
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I en av de artiklar som beskriver moskén på Pettersberg i Västerås får polisen Daniel 

Lindström vilken är verksam vid underrättelsetjänsten, med förankring till just Västerås, 

utrymme att uttrycka egna åsikter kring den verksamhet som pågår där: 

Moskén på Pettersberg ser vi som ett stort orosmoln. Den drar till sig många, 

unga män och mycket verksamhet pågår sena kvällar och nätter (artikel 10) 

Utifrån sin yrkesprofession anses Daniel Lindström tillförlitlig i sina uttalanden om 

verksamheten som pågår i Pettersbergs moské. Genom att det i artikeln framgår att han 

arbetar vid polisens underrättelseavdelning, vilka har som uppgift att bland annat arbeta 

med hot mot nationens säkerhet, ges tyngd till uttalandet att de aktiviteter som bedrivs 

är oroväckande. I kombination med att aktiviteterna sägs bedrivs på kvällar och nätter 

kan läsaren uppleva det som att det är tvivelaktig verksamhet som bedrivs och som dess 

ledare och anhängare inte vill att övriga medborgare ska ha kännedom om. 

Daniel Lindström konstaterar att de extrema, salafistiska idéerna inte minst drabbar andra 

muslimer. - På grund av att vi har daltat med de radikala åsiktsströmningarna har vanliga 

muslimer fått klä skott. (artikel 10) 

Ur citatet kan ordet ”dalta” tolkas som att en alltmer utbredd radikal praktisering av 

islam i Sverige är till följd av att åsikter inte bemöts med tillräckligt tydligt 

avståndstagande eller tillbakavisande. Lindström menar även att muslimer som inte 

delar de radikala åsikterna drabbas, hur de anses drabbas framgår inte men det går att 

anta att formuleringen anspelar på den negativa bild som finns om muslimer som grupp 

bland somliga människor eller grupper i samhället. 

Skribenten till en annan artikel med rubriken ”Unga muslimer vill strida för IS” 

intervjuer bland andra ordförande till en av Västerås moskéer. De diskuterar bland annat 

imamer som ansetts vara extrema och radikala men som ändå rekryterats till moskén på 

Råby. Även i denna artikel får ovannämnda polis Daniel Lindström utrymme: 

Polisens intresse har dalat sedan kopplingarna till de radikala islamisterna försvagats. Daniel 

Lindström säger att det fanns en oro för vad som skulle ha hänt om vi fått ett salafistiskt 

nav i Västerås. […] Radikal extremism kan växa i sådana här miljöer. (artikel 35) 

Ordförande för moskén på Råby har i artikeln förklarat att de imamer som diskuterats 

inte längre är verksamma eller är på väg att avsluta sitt arbete i moskén, detta kan anses 

vara en förklaring till att den polisiära inblandningen i verksamheten avtagit. Dock 

uttrycker polisen en oro för hur situationen hade kunnat komma att se ut om personer 

med extrema åsikter och tolkningar fått fäste i moskén. Denna typ av oro öppnar upp för 
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att det skulle vara möjligt i ett framtida scenario för extremister att på nytt etablera 

föreställningar som går emot svenska värderingar om inte förebyggande arbete sätts in, 

ett potentiellt hot målas upp vilket kan göra läsaren misstänksam mot moskéns 

verksamhet även nu och fortsättningsvis. 

7.1.2 Radikalisering 

Då radikalisering omnämns talas det ofta om ytterligheter, radikalisering kännetecknas 

av åsikter som anses vara djupt rotade utan möjlighet till yttre påverkan. Till följd av att 

radikala åsikter upplevs svåra att påverka anses de många gånger vara ett hot mot andra 

typer av uppfattningar och sätt att leva som står i kontrast till dessa föreställningar. 

Radikala åsikter och radikalisering har ett vedertaget negativ anseende, särskilt då det 

talas om radikalisering i relation till islam. 

Finansiellt stöd ifrån muslimska länder till moskébyggen och friskolor i Sverige har 

varit omskrivet då redan aktiva eller planerade verksamheters drift anses styras av 

finansiärernas intressen. En ledarskribent i VLT trycker på det upplevda utomstående 

hotet i citatet nedan: 

Vuxna kvinnor står under manligt förmyndarskap. Religionsfriheten är kraftigt 

inskränkt. Homosexuella handlingar straffas med döden. Landet är också en av 

världens största sponsorer av islamistisk terrorism. Men Saudiarabien nöjer sig inte 

med att skicka pengar till terrorister. Landet har en genomtänkt strategi för att 

sprida sina dogmatiska läror till väst och andra delar av världen. Sverige är inget 

undantag. (artikel 4) 

Skribenten spaltar upp påståenden som ur ett demokratiskt svenskt perspektiv går emot 

grundläggande svenska värderingar. Skribenten vill ta fasta på de olikheter som finns 

mellan Saudiarabien och Sverige. Att använda benämningar som att det finns 

genomtänkta strategier för hur spridningen av en viss syn av islam även ska nå Sverige 

och västvärlden kan återigen förstås som att västvärlden kan komma att infiltreras av 

åsikter som inte anses demokratiska och som i sin tur hotar de villkor under hur 

människor i väst lever idag. 

Det finns skilda uppfattningar gällande hur radikalisering ska motverkas i det svenska 

samhället, många gånger diskuteras vem eller vilka som bär det största ansvaret för att 

påverka de som anses utgöra potentiella efterföljare av radikala åsikter kopplat till 

islam. I en krönika med rubriceringen ”Integrationsansvaret ligger inte enbart hos 

majoritetssamhället” citeras en professor i historia, i den går att läsa: 
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Den radikala islam är våldsamt antisemitisk och upprepar nazisternas ideologi. Men det 

samhälle som vill bekämpa antisemitism måste samtidigt bekämpa islamofobin […] 

Ansvaret för integration i ett samhälle kan omöjligt ligga enbart hos det så kallade 

majoritetssamhället. För att inte förvärra sprickbildningen i samhällskroppen borde 

religiösa och politiska ledare med inflytande hos muslimer, med pukor och trumpeter ta 

tydligt avstånd från den antisemitism som radikal islam står för. (artikel 19) 

I den språkliga konstruktionen i citatet ovan görs jämförelse med en av Europas 

mörkaste perioder vilket kan få läsaren att uppfatta att radikal islamism är något 

allvarligt som påverkar/kan komma att påverka hela samhällen, länder, ja till och med 

hela världsordningen. Genom att hävda att det uppstått sprickor i samhällen till följd av 

detta som även riskerar att förvärras indikeras tydligt att läget är allvarligt och att den 

nuvarande samhällsstrukturen är hotad. 

Professorn som valts ut att citeras i denna krönika betonar att det är ledare med 

inflytande hos muslimer som har ett stort ansvar för att fördöma, i detta exempel, 

antisemitiska uppfattningar och handlingar vilka menas bidra till sämre integration, allt 

större gap mellan grupper i samhället och framväxt av parallellsamhällen. Vidare 

framhålls i krönikan att demokratiska muslimer behöver höras mer i det offentliga 

rummet och att just ansvaret att påverka attityder bland muslimer ligger hos muslimerna 

själva. Den framväxt av antisemitism som beskrivs återses i det svenska samhället idag 

kan utifrån formuleringar i krönikan anses vara sprungna ur radikala islamistiska 

uppfattningar. 

Terrordådet som inträffade i Stockholm 2017 utfördes av en man som sa sig 

sympatisera med IS omskrevs mycket i nationella medier. I VLT var rapporteringen 

mindre frekvent men en insändare publicerades fyra dagar efter dådet med rubriken 

”Imamer bör fördöma”: 

Se till att ni framstående imamer öppet i både media och i moskéer fördömer 

attentatet i Stockholm och klargör att Sveriges muslimer ska ta avstånd från denna typ 

av handling. […] Be sedan dessa att föreläsa i framför allt våra problemområden. Gör ni 

detta är jag övertygad om att risken för liknande scenarier som på Drottninggatan kommer 

att minska radikalt. (artikel 30) 

Återigen framstår ansvarsfrågan om fördömande av odemokratiska handlingar tillfalla 

alla människor som anser sig bekänna sig till religionen islam. Insändaren väljer att 

komma med konkreta råd gällande hur problem med våldshandlingar i religioners namn 

ska stävjas och hävdar samtidigt att det är i så kallade problemområden som idéer om 
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att skada det demokratiska samhället föds. Insändaren avslutar med att hävda att bara 

Sveriges imamer når ut med detta budskap kommer risken för kommande attentat att 

minska avsevärt. 

7.1.3 Islamism 

Islamism är ett begrepp som använts filtigt i media vid porträttering av situationer eller 

händelser som anses kunna förklaras utifrån dess ansedda tydliga koppling till islam. 

Ordet har fått en negativ klang, när värdeladdade ord, våldsbejakande som exempel, 

sätts samman med islamism ges tyngd till att islamism är något tveklöst negativt. 

En del islamistiska grupper så som exempelvis IS har genom att påtvinga religiösa 

tolkningar på andra människor utövat makt genom våldsamma metoder och fruktan. I en 

ledarartikel om Västerås politikers intentioner att bekämpa extremism står: 

Nu är islam och islamism, politisk islam, inte synonymer. IS-terrorister har inget med 

muslimer som socialdemokraten Nalin Pekgul att göra. Det är också skillnad på moskéer och 

moskéer. Salafister och våldsbejakande islamister ska granskas och kritiseras, men inte buntas 

ihop med muslimer i stort. (artikel 8) 

I ytterligare en artikel pekas radikala islamistiska åsikter ut som ett problem vilket lett 

till oro i ett av Västerås bostadsområden: 

Antalet våldsbejakande islamister har tiofaldigats till cirka 2 000 på mindre än ett 

decennium, och antalet salafister räknas enligt forskarna i tiotusental. Starka sociala 

band finns mellan aktörer ur respektive miljö, och de antidemokratiska strömningarna 

är starka. - De är mot demokrati, de är mot deltagande i samhället, de påverkar barn i 

koranskolor, de har bjudit in predikanter med antisemitiska och homofoba uttryck. Det 

krockar med den svenska värdegrunden och demokratiska fri- och rättigheter, säger 

Magnus Ranstorp, en av rapportförfattarna. (artikel 11) 

Islamistiska åsikter påvisar en djup misstro mot demokratiska värden, något citaten 

ovan tar fasta på. Tolerans mot olikheter och religionsfrihet kan ses som exempel på fri- 

och rättigheter som inskränks genom påtvingade uppfattningar om hur något ska vara 

skapat av islamistiska övertygelser. Att uppmana till att granska och kritisera människor 

med denna typ av förvissning ses som ett handlande som säkerställer att det svenska 

samhällets levnadsvillkor upprätthålls och att muslimer som valt att leva efter det 

svenska samhällets lagar och normer inte riskerar att utmålas till att vara människor som 

bidrar till en försämring och försvagning av det svenska samhället. Som ett resultat av 

att inte dela och vilja delta i majoritetssamhällets uppdiktade villkor uppstår klyftor 
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mellan grupper i samhället. I artikeln som lyfter oron kring ett av Västerås 

bostadsområden kan en splittring utifrån ovannämnda övertygelser i en förlängning 

anses skapa konflikter inom landet, också genom att i artikeln framhäva att dessa 

odemokratiska strömningar är starka blir hotet utifrån alltmer tydligt. 

VLT har valt att publicera utdrag ur en bok där invandrarkvinnor ges möjlighet att 

berätta om hur de kämpat/kämpar för kvinnors rättigheter i det svenska samhället. De 

politiska krafttagen mot religiösa och hederskulturella förtryck mot kvinnor i Sverige 

hävdas ha uteblivit och det går bland annat att läsa: 

Amineh, som är född muslim, har kritiserat den växande islamismen och har därmed 

riskerat livet: ”Jag har hotats till livet” säger hon med eftertryck (artikel 21) 

Fortsättningsvis går det att i artikeln läsa att kvinnofriheten i Sverige hotas igen 

(parallell till 70- och 80-talets kvinnokamp) och att detta ska vara beroende av att 

islamistiska uppfattningar inte motarbetats då dem uttryckts och påverkat det 

omkringliggande samhället genom utövning av social kontroll. Att bli hotad till livet för 

att kritisera islamismen i Sverige kan anses vara en indikator på vilka aggressiva 

metoder människor med denna övertygelse är benägna att handla utifrån för att 

skrämma andra åsiktsyttringar till tystnad. Det stärker det som tidigare skrivits gällande 

vilket hot de svenska grundläggande värderingarna, som yttrandefriheten för att ge 

exempel, står inför till följd av islamismens intåg och utövande i Sverige idag. 

Antisemitism är ett begrepp som är återkommande i flera av de artiklar som ligger till 

grund för denna uppsats. I texterna menas den ökade antisemitismen i Sverige 

härstamma ifrån åsiktsyttringar och handlingar utförda av muslimer, skulden placeras 

därmed i den muslimska världen. I en av artiklarna med rubriken ”Terrordokumentär 

gav känslig debatt” beskrivs hur filmaren menar att alla muslimer behöver ta avstånd 

ifrån våldsutövning som utförs i religionens namn. Det problematiseras ifrån 

skribentens sida över att radikal och våldsbejakande islamism och religionen islam inte 

görs skillnad på i flera sammanhang. Citat ifrån artikeln: 

Kvinnan som greppat mikrofonen gjorde ett tappert försök att formulera sin farhåga. […]. 

Hennes kommentar om ”muslimska pojkar” fick diskussionen att spritta till. Hon hade 

blottlagt ett svårt och aktuellt dilemma: att inte våga tala klarspråk om radikal 

islamism i rädsla för att såra och stigmatisera den stora gruppen muslimer och 

underblåsa polarisering. (artikel 29) 
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Samtalsklimatet i Sverige kopplat till extremism och terrorism är i mångt och mycket 

uteslutande ett samtal som berör handlingar utförda av grupper som utger sig för att vara 

muslimer. När debatten inte tydligt gör skillnad på religionen islam som praktiseras på 

ett fredligt sätt av hundratals miljoner människor runt om i världen dagligen och den 

brutala våldsamma härjning som grupper som IS stått för skapas förvirring hos 

gemeneman. Att inte fördöma och ta avstånd ifrån handlingar begångna av islamister 

och terrorister tycks vara lika med att sympatisera med dessa. 

7.1.4 Terrorism/terrorgrupper 

Allt sedan attacken den 11 september år 2001 i New York har terrorism och islam 

sammankopplats av media. Islam och muslimer har utmålats till ett hot mot det 

västerländska samhället, segmenteringen av detta har otvivelaktigt påverkat folks 

uppfattningar och föreställningar om både islam och muslimer. Exempelvis har 

terrorgruppen IS kommit att omskrivas och utmålats till ett hot som kommit allt närmre 

det svenska samhället då svenska medborgare rekryterats och anslutit sig till gruppen 

och därefter återvänt till Sverige. 

Inte minst efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm april 2017 skrevs det i flera 

medier om terrorism och våldsbejakande extremism. Då gärningsmannens identitet ännu 

inte offentliggjorts men hans ursprungs däremot publicerade VLT bland annat en artikel 

med rubriken ”Den uzbekiska diktaturen driver på radikalisering”, i den går bland annat 

att läsa: 

Den uzbekiska invandrargruppen i Sverige är relativt liten. Bland dem finns en grupp 

ortodoxa muslimer som lever i parallella samhällen, utanför det svenska, och starkt 

ogillar det västerländska (artikel 32) 

Uttalandet kommer ifrån en uzbekisk oppositionspolitiker vilken lever i exil. Att 

benämna muslimer som ortodoxa är väldigt ovanligt. Ortodox syftar till en strikt form 

av en viss lära, benämningen används ofta vid återgivning av vissa kristna grupper men 

då det talas om strikta former av läror inom islam är benämningar så som radikal och 

extrem mycket mer förekommande. Radikalism och extremism har en negativ 

association varför det är intressant att påpeka hur detta kan komma att påverka läsarnas 

uppfattningar när muslimer omskrivs i media. 

Att påpeka att ovan nämnda grupp även lever i parallella samhällen framhåller bilden av 

att detta är individer som står utanför det traditionella samhället. Det skapas därmed en 
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vi och dom distinktion mellan majoritetssamhället och denna grupp vilket också skapar 

antaganden om att normsystemet som återfinns i det traditionella samhället möjligtvis 

inte praktiseras av minoritetsgruppen, särskilt då det i citatet framhålls att det finns ett 

starkt motstånd mot sådant som kan anses vara västerländskt. 

I flera artiklar där det lyfts fram hur utländsk finansiering bekostar uppstart och drift av 

friskolor i Sverige har Saudiarabien omnämnts återkommande. I artikeln ”Stoppa 

Saudimissionen i skolan” går att läsa: 

Saudiarabien nöjer sig inte med att skicka pengar till terrorister […] Enligt en granskning 

som tidningen ETC genomfört är var fjärde moské i Sverige sponsrad av Saudiarabien. 

[…] Syftet är att påverka vilken tolkning av islam som moskéerna i Sverige lär ut och 

står för. Saudierna vill motarbeta moderata och traditionella versioner av religionen 

till förmån för deras egen, radikala lära. (artikel 4) 

Genom att formulera det som att Saudiarabien inte nöjer sig med att skicka pengar till 

terrorister kan tolkningen göra gällande att det finns en beslutsamhet ifrån saudiskt håll 

att införliva syftet med finansieringen vilken förklaras vidare i citatet. Målet sägs 

därefter vara att genom spridning av övertygelsen om att den radikala läran av islam är 

den rätta påverka uppfattningar och följaktligen även beteenden och handlingar som kan 

komma att påverka hela samhället där dess anhängare lever och verkar. Återigen kan vi 

se hur formuleringarna försöker åskådliggöra ett yttre hot som ämnar infiltrera hela det 

svenska beståndet. 

En av få artiklar som försöker beskriva eventuella orsakssamband mellan utanförskap 

och våldshandlingar är den insändare som fått rubriceringen ”Imamer bör fördöma”: 

Dessvärre vet vi med facit i hand att denna behövda känsla av tillhörighet och tro på 

något större även kan ta sig uttryck i de mest bestialiska former, senast nu på 

Drottninggatan. Risken är stor att ett attentat som detta även negativt drabbar de som 

verkligen försöker etablera sig i vårt land, till exempel mina elever av vilka majoriteten är 

muslimer. (artikel 30) 

I det massmediala utrymmet utmålas muslimen många gånger som den som drabbar 

människor i dess närhet, inte minst då det talas om attentat och terrorism. Denna 

insändare är skriven som en reaktion på terroristdådet i Stockholm våren 2017 men 

väljer i motsats till många andra artiklar i ämnet att istället lyfta majoritetsmuslimens 

utsatthet när sådana händelser inträffar. Benämningen drabbad associerar till orättvisa, 
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att bli utsatt för något en själv inte kunnat påverka vilket i denna kontext sätter 

muslimen i en position där hen vanligtvis inte placeras. 

7.2 Dessa får uttala sig i VLTs artiklar om muslimer och/eller islam 
 

I detta avsnitt behandlas frågeställning tre: Vem/vilka uttalar sig i artiklar där muslimer 

och/eller islam omnämns i VLT? 

En text tillförlitlighet kännetecknas till stor del av att det som framförs innehar hög 

sanningsgrad. För att helt förtjäna tilltro bör även den bild som texten speglar inte vara 

ensidigt återgiven, det vill säga utlämna viss fakta med syfte att försköna eller förfula en 

situation. Skribenter kan hänvisa till undersökningar, säkra källor och experter på 

området för att läsaren inte ska betvivla textens tillförlitlighet. Vad texten belyser och 

om det som återges kommer ifrån en primär eller sekundär källa inverkar också på hur 

pålitligt innehållet anses vara. 

Muslimer finns i alla samhällsklasser och inom alla samhälleliga fält såsom exempelvis 

arbetsmarknaden, skolväsendet, hälso- och sjukvården och bostadsmarknaden, till följd 

av detta ges därmed vitt spridda personer möjlighet att uttala sig i artiklar knutna till 

muslimer och/eller islam. Attityder och uppfattningar påverkas till stor del av hur 

massmedia porträtterar situationer som ges utrymme i exempelvis tidningar, de som får 

möjlighet att yttra sig i artiklarna är många gånger personer med en stark maktposition, 

bland andra politiker och experter. 

7.2.1 Makthavare 

I ett demokratiskt samhälle är politikers roll att representera folkets åsikter och 

värderingar. Politikerna ansvarar för landets styrning och samhällsklimatet kan sägas 

återspegla hur väl ett lands invånare samtycker och/eller förhåller sig till de insatser och 

regler som politikerna inrättat. 

VLT har återkommande rapporterat om den radikalisering man ansett sig kunna se 

predikats och befrämjats vid vissa av Västerås moskéer. I en ledarartikel med rubriken 

”Islamism, SD, inte ”islam”” ges flera av Västerås politiska företrädare utrymme till att 

uttala sig om hur man ser på det hot som ökad radikalisering utgör mot lokalsamhället:  

kommunalråd Anders Teljebäck (S) att ingen ska få förtrycka till exempel hbtqpersoner, 

och att vi inte ska ha parallella samhällen. (artikel 8) 
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Liberalernas Roger Haddad riktar hård kritik mot framför allt Socialdemokraterna för att 

inte ha tagit hotet på allvar (artikel 8) 

Amanda Agestav (KD) medger att "vi varit alldeles för passiva" och vill bland annat 

sätta stopp för hatpredikanter och extern finansiering av moskéer. (artikel 8) 

Liksom i flertalet av de artiklar som analyserats tidigare i denna uppsats är benämningar 

så som parallella samhällen och hot återkommande. De ämnar skapa en bild av att den 

nuvarande samhällsordningen är i fara och att det krävs förändringar för att situationen 

inte ska förvärras. Till detta hör även att skuld- och ansvarsfrågan blir högst central då 

de olika politiska partierna väljer att peka ut varandras svagheter och brist på 

handlingskraft.  

Även poliser kan anses vara makthavare då de är statens representanter vilka står i 

direkt dialog med landets invånare, polisen ses även som en auktoritet vilken behöver 

använda dess givna makt varsamt. Förtroendet för polisen är i vissa kretsar mycket stort 

och dess uttalanden tas av många för att inneha hög sanningsgrad. I den artikel där 

moskén på Pettersberg beskrivs som ett orosmoln lämnar en polis följande kommentar: 

Privatpersoner kan få frågor "är du muslim eller kristen?" och upplysas om att "här bor 

det bara muslimer, vi ska ta över". (artikel 10) 

Polisen i fråga citerar påståenden och frågor som han har delgivits ifrån tredje part. Det 

går därmed inte att bekräfta att uttalandena faktiskt uttryckts, ändock utgör dessa 

uttalanden navet i artikeln då problematiken kring attityder och beteenden mot personer 

i området anses ha en koppling till den verksamhet som bedrivs i Pettersbergs moské. 

Moskéns verksamhet och hur denna påverkar anhängare och medlemmar ifrågasätts 

alltså på osäkra källor. Uttrycket vi ska ta över är ospecifikt men skapar ändå osäkerhet 

över vad detta skulle kunna komma att innebära. 

7.2.2 Experter 

Experter anses vara personer med särskilt kunnande inom ett särskilt område. 

Expertisen kan ha förvärvats genom utbildning eller erfarenhet, tituleringen expert kan 

vara självutnämnt eller tilldelad. Ett problem som kan diskuteras i förhållande till 

expertutlåtanden är att expertens yttranden många gånger tas för sanning utan att 

ifrågasättas av mottagaren. Experten innehar därmed en ytterst stark makt att påverka 

mottagarnas uppfattningar i det sammanhang där denne ges utrymme. 



 

30 

 

I flera utav de artiklar som ligger till grund för denna uppsats refereras till en rapport 

som Försvarshögskolan fått i uppdrag att ta fram av Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap. Rapporten fick titeln ” Mellan salafism och salafistisk jihadism – 

Påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället.” och har som uppgift att 

beskriva vilka budskap som framhålls i salafistiska och jihadistmiljöer i Sverige. Citatet 

nedan är hämtat från en artikel i VLT där salafism och fundamentalism problematiseras 

under rubriken ”Det är en väldigt svartvit ideologi”: 

De begränsar andra människors fri- och rättigheter (artikel 11) 

Då Ranstorp återkommande är en av få personer som det refereras till/får komma till 

tals i debatten om extremism finns risk att bilden av fenomenet som skildras blir 

ensidigt belyst. Ranstorp hävdar att salafister i Sverige utöver social kontroll och 

därmed begränsar människors fri- och rättigheter. I egenskap av att han refereras till 

expert i frågor kring terrorism står han många gånger oemotsagd i debatten. 

I en artikel där artikelförfattaren uttrycker att hon är ”livrädd” för de motsättningar som 

finns bland grupper i samhället med radikala uppfattningar återges uttryckta åsikter 

ifrån SVT programmet Agenda när en professor i historia uttalade sig om 

antisemetismen bland migranter ifrån mellanöstern boende i Sverige. Han menar att 

hatet mot muslimer ger grogrund för antisemitism och säger följande: 

De som måste stå upp mot radikal islam är de moderata och icke-radikala muslimerna. 

Den som inte själv är muslim klarar inte den uppgiften. (artikel 19) 

Problematiken över den ökade antisemitismen i Sverige anses hänga ihop med 

islamofobi. Enligt citatet ovan anses lösningen på problemet vara att muslimer i Sverige 

ska ta avstånd ifrån de med radikala åsikter, på det sättet ska antas att islamofobin 

utrotas. Skulden faller därmed på gruppen muslimer och speciellt majoriteten av 

muslimer vilka inte sympatiserar med radikala tros utöver så som salafister och 

extremister. Det politiska klimatet i Sverige kring frågor som rör integration är en 

vattendelare där starka åsikter står i kontrast till varandra. Att en professor menar att 

ansvaret för att utrota antisemitism och islamofobi ligger på muslimer medför att en 

minoritetsgrupp ställs mot en annan. 

7.2.3 Övriga 

Förutom journalisterna själva tar makthavare och experter upp stor del av det 

massmediala utrymmet men stundom kan andra personer också höras. Tidningar, 
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däribland VLT, låter publicera åsikter kopplade till specifika ämnen skrivna av 

insändare exempelvis. I ett demokratiskt samhälle menar många att folkets röst ska 

kunna komma till uttryck på fler sätt annat än enbart genom representerade politiker. 

Skildringen av det berörda ämnet kommer ifrån dess direkta källa och kan bland annat 

vara till syfte att skapa eller väcka debatt, alternativt replikera på något som redan 

diskuteras i det offentliga rummet.  

I en av de publicerade insändarna lyfter skribenten nackdelen med att få svenskar 

känner till islam, enligt henne bidrar denna brist till generaliseringar om muslimer:  

Med kunskap och mer reflektion skulle säkert vi vanliga ”svennar” befrias från vår 

rädsla. (artikel 6) 

Insändaren utgår ifrån att många svenskar saknar intresse eller kunskap om islam och 

därtill muslimer. Denna okunskap leder till antaganden som i sin tur färgar hur 

muslimer upplevs av icke-muslimer. Genom att framhålla att rädsla uppstår till följd av 

ovetskap har insändaren synliggjort en av de främsta anledningarna till varför 

människor med skilda bakgrunder har svårt att finna gemensamma beröringspunkter 

eller rent av mötas i det svenska samhället. 

Sverige är ett sekulärt land där flertalet människor anser sig inte vara särskilt troende, 

dock uttrycks starka åsikter många gånger när religionsfrågan debatteras offentligt. En 

insändare med rubriken ”Fel förbjuda Gud i skolan” hänvisar till en av de svenska 

grundlagarna då han ger uttryck åt sitt ställningstagande i frågan som rör religiösa 

friskolors vara eller icke-vara i Sverige: 

Svenska regeringen vill nu gå steget längre än andra stater med sekulär författning och 

förbjuda religiösa friskolor. Detta smakar åsiktsmonopol, och det förvånar mig att man 

vill göra detta i ett land där det sägs råda religionsfrihet. Det är nu dags att folket 

protesterar! (artikel 16) 

Skribenten är tydlig med att han anser det vara motsägelsefullt att hävda att det råder 

religionsfrihet i landet samtidigt som staten överväger ett förbud mot religiösa friskolor. 

Han manar till protest vilket ger retorisk styrka men hur avståndstagandet till statens 

övervägande i denna fråga uppmanas gå till förtäljer inte historien. 

7.3 Muslimers massmediala utrymme i VLT 
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I detta avsnitt behandlas frågeställning fyra: Hur ser muslimers massmediala utrymme 

ut i VLT? 

Sverige är ett sekulärt samhälle där det råder religionsfrihet. I ett öppet samhälle bör det 

vara möjligt att diskutera religion och kritisk granska dess utövande. Inte sällan stannar 

debatten om muslimer och islam på en nivå där det talas om muslimer istället för med. 

I en av de artiklar där Petterbergsmoskés verksamhet granskas talar journalisten med 

framträdande gestalter i verksamheten, också även församlingsmedlemmar får göra sin 

röst hörd, en av dessa uttrycker följande: 

Tyvärr är samhället mycket segregerat. Många svenskar är rasistiska och har 

förutfattade meningar om muslimer i dag och det har blivit allt värre om man ser bara 

fyra-fem år tillbaka. Han pratar om att "propaganda" förs mot islam och att den kommer 

ur missförstånd. (artikel 7) 

Citatet tar fasta på den bild av ökad polarisering som kunnat skönjas i dagens samhälle 

mellan gruppen muslimer och icke-muslimer. Föreningsmedlem hävdar att svenskar är 

rasister, en benämning som för tankarna till mörka perioder i den mänskliga historien så 

som tyskarnas utplåning av judar under andra världskriget och Sydafrikas 

apartheidsystem under andravärldskriget fram till 1990-talet. Föreningsmedlemmen 

hävdar att uppfattningar som inte är sanningsenliga ligger till grund för de förutfattade 

meningar som riktas mot den grupp vilken han identifierar sig med. 

Det visas intresse för en kvinnas konvertering till islam genom att en hel artikel skrivs 

om henne, titeln lyder ”Elisabeth känner sig hemma i alla Guds hus”. I artikeln säger 

kvinnan: 

Jag kände ju att det inte var direkt renhårigt i Sverige att bli muslim. Tidigare hade vi ju 

inte islamofobi utan det har börjat mer på senare år. - Tufft att motarbeta mediebilden 

och försöka få folk att förstå att det inte är farligt. Jag ska ju inte delta i något krig eller 

så. (artikel 20) 

Kvinnan menar att den bild media förmedlar av muslimer är individer att vara aktsam 

mot. Ordet farlig drar paralleller till något som anses utgöra ett hot, tillsammans med att 

använda ordet krig i samma mening ges tyngd till de föreställningar kvinnan anser att 

många har om muslimer. 
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8. Diskussion 
 

I den avslutande diskussionen ämnar studiens resultat i förhållande till syfte och 

frågeställningar summeras och diskuteras. Resonemang kring studieresultatens relation 

till tidigare forskning kommer föras, de teoretiska begreppen och referensramarna samt 

metodval kommer att avhandlas. Avslutningsvis diskuteras självkritik och därefter 

förslag på vidare forskningsområden.  

8.1 Syfte och frågeställningar kopplat till resultatet 
 

Vårt intresse av att på ett grundligt sätt undersöka hur Vestmanlands läns tidning 

rapporterar om islam och muslimer kom att utgå från den rådande diskursen kring detta 

område, att studera hur VLTs rapportering om muslimer och islam ser ut var studiens 

syfte. Syftet kom sedan att brytas ner i frågeställningarna: Hur framställs muslimer 

och/eller islam i VLT? Vilken/vilka formuleringar använder sig VLT av då muslimer 

och/eller islam omnämns i tidningen? Vem/vilka uttalar sig i artiklar där muslimer 

och/eller islam omnämns i VLT? och Hur ser muslimers massmediala utrymme ut i 

VLT? 

 

Muslimers etablering i Sverige kan ses så långt tillbaka som till 1900-talets början, 

muslimers samhällspåverkan har dock kommit att bli ett samtalsämne långt senare. Det 

går att se ett tydligt samband mellan terrorattackerna den 11 september 2001 och 

massmedias intresse för att skriva om muslimer och islam. I Sverige är islam den näst 

största religionen men bristande kunskaper kring dess grundvärden och utövande är 

utbredd vilket har medverkat till att bilden av muslimer och islam många gånger är 

sprungna ur fördomar vilka tenderar att återkommande bekräftas i det massmediala 

utrymmet. Ämnet är bland annat aktuellt på grund av att många flyktingar från 

muslimska länder migrerat till Sverige och detta har kommit att påverka olika strukturer 

och normer som varit grundläggande i landet, däribland yttrandefriheten som är bland 

det mest uppskattade i Sverige. Varför muslimer skulle ha ett problem med 

yttrandefriheten kan också vara ett problem med diskursen kring de utländska mediala 

rapporteringarna som anammats här. Dessa och många andra anledningar kan vara en 

del av oron men framförallt har det blivit tydligt under denna studie hur diskursen 

skiljer sig kring islam och muslimer kontra andra religiösa grupper eller ämnen. 
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Benämningar som frekvent använts vid rapportering om muslimer och islam i VLT har 

utgjort studiens underrubriker vid besvarande av frågeställningarna som berör hur 

muslimer och islam framställs samt vilka formuleringar som används i sammanhanget, 

diskussionen kring dessa kommer att avhandlas nedan under respektive formulering. 

 

”Extremism” 

Extremism som begrepp är känsloladdat och har en tydlig negativ association, detta då 

de åsikter som uttrycks många gånger ligger långt ifrån majoritetens tyckande kring ett 

specifikt område eller ämne. Extremism som uttryck kopplat till muslimer eller islam 

drar tankarna till en ökad risk för våldsutövning, något som går att se vid VLTs 

rapportering då begreppet bland annat används i artiklar där terrororganisationen IS 

diskuteras. IS barbariska framfart har inte undgått någon som tagit del av nyhetsflödet 

de senaste åren och när IS omskrivs med kopplingar till Västerås blir extremism i 

sammanhanget ansiktet för det som är avvikande och avskytt. 

 

”Radikalisering” 

I likhet med begreppet extremism är ordet radikal ett annat uttryck som tar fasta på de 

ytterlighetsåsikter vilka tenderar att dela människors uppfattningar om olika fenomen. 

Polariseringen mellan muslimer och icke-muslimer skapar uppfattningar som gör 

gällande att olikheterna mellan dessa två grupperingar anses långt fler än dess 

beröringspunkter. Radikalisering anses hota rådande samhälleliga strukturer och 

ansvarsfrågan är hett omdebatterad i detta sammanhang. I rapportering om 

radikalisering bland muslimer försöker skribenterna påverka politiker och andra 

makthavare till att agera för hur radikaliseringens spridning ska avta och för hur de 

människor som redan anses vara radikaliserade ska avlägsnas. 

 

”Islamism” 

Islamism som begrepp tar fasta på ”det främmande”, det som anses vara hotet utifrån 

och som riskerar att i grunden skaka om det demokratiska samhället. Islamismens 

anhängare har som mål att islam ska tillämpas som samhällsordning och därtill 

införandet av sharialagar. Islamisternas ståndpunkt i frågor kring exempelvis ett lands 

styrelsesätt avviker ifrån det vedertagna svenska sättet att se på grundläggande värden i 

ett samhälle och i debatten blir gapet mellan sympatisörer och dem som inte delar 
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samma uppfattning tydlig. När islamism omnämns talas det många gånger om de 

metoder anhängarna använder sig av i sina försök att hävda sin ståndpunkt, islamisterna 

påstås använda sig av bland annat dödshot för att tysta människor som i det offentliga 

rummet tar tydligt avstånd ifrån dess åsikter. Dessa metoder fördöms och anses inte vara 

förenat med svenska värderingar. 

 

”Terrorism/terrorgrupper” 

I majoriteten av de artiklar som ligger till grund för denna studie är oron om hotet 

utifrån ständigt återkommande. Under de senaste åren har islamistisk terrorism 

attackerat samhällen både i muslimska länder såväl som i västerländska. Terrorismen 

som drabbat flera europeiska länder har utförts av människor där flertalet av dem växt 

upp och levt i västerländska samhällen vilket gjort att en skepticism till muslimer med 

stark religiös övertygelse utvecklats. Misstron mot de människor som i olikhet med en 

själv väljer att leva på ett annat sätt leder till bristande tillit till samhället. I debatten 

kring terrorism indikerar den retoriska framställningen att de styrande inte anses förstå 

och därtill ha förmåga att skydda landets medborgare, känslan av trygghet har gått 

förlorad och den spridda misstänksamheten människor emellan segmenterar bilden av 

ett alltmer uppdelat samhälle. Det kan problematiseras kring varför den mediala bilden 

lägger så stor vikt vid att andra muslimer ska ta avstånd när detsamma inte gäller 

terrordåd utförda av människor som hänger sig åt en annan typ av ideologi, då kräver 

inte samhället samma typ av kollektivt avståndstagande. 

 

När det inträffar något som påverkar samhället negativt och som kan relateras till islam 

anses den handlingen kunna förklaras utifrån ett ideologiskt perspektiv. Detta står i 

kontrast till när en person från en annan grupp utför en liknande handling, då grävs det 

efter logiska förklaringar av de undersökande journalisterna. Orsaker så som uppväxt, 

mentala problem och personliga kriser kan vara förklaringar som accepteras av 

allmänheten och som gör att handlingen inte skapar oro för framtida dåd. Journalister 

bryr sig om sitt leverne precis som alla personer i olika branscher och yrken, de vet vad 

som säljer och vad som väcker intresse i en digital värld där allt handlar om siffror och 

ekonomisk tillväxt snarare än hög tillförlitlighet och sanningsgrad. En lögn kan resa 

runt halva jorden medan sanningen knyter sina skor. 

 

De som rapporterar och får uttala sig i VLT och få ut sina tankar och åsikter till många 
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läsare har stor möjlighet att påverka attityder, handlingar och uppfattningar hos läsarna. 

Detta gäller både medvetna och omedvetna skildringar och benämningar av det aktuella, 

och som vi nämnt tidigare så är det oftast politiker och andra makthavare som får 

komma till tals, sällan är det någon muslim som får uttala sig kring det som rapporteras 

för att kanske kunna förtydliga, förklara ytterligare eller verkligen kunna komma på 

djupet av det som rapporteras. Muslimen utmålas ofta som gärningsmannen snarare än 

som offer, men ingår också ofta under subjektspositioner som gör gällande att muslimer 

är problematiska. När hela materialet har analyserats så blir det tydligt att se att 

muslimer sällan får utrymme att komma till tals i artiklarna, det är om islam och 

muslimer det skrivs men de själva är minst delaktiga i samhället kring rapporteringen av 

dem. Detta är naturligtvis inte en svartvit fråga, anledningarna till detta är många men 

det är ett återkommande problem som inte tas upp tillräckligt ofta. Oftast är det ”vi” i 

majoritetssamhället som är offren och som drabbas, sällan är det muslimer som är offer 

och som drabbas. 

8.2 Tidigare forskning kopplat till resultatet 
 

I tidigare forskning framkommer det tydligt att nyhetstidningar och andra medier 

besitter en central roll om vilka områden och problem som ska tas upp i media. 

Resultatet i vår forskning är att medierapporteringen som sker i nyhetstidningen 

reflekterar ofta det ämne som har rapporterats om tidigare, artiklarna som publiceras blir 

ofta selektiva. Många av artiklarna som vi har analyserat hänvisar till tidigare 

publikationer som har gjorts av nyhetstidningen. Johansson (2006) stödjer denna 

uppfattning om att nyhetstidningar och andra medier har en utgångspunkt ifrån normer 

som anses vara ”vanliga” i ett samhällsperspektiv. Västvärldens samhällen är 

uppbyggda kring kristna värderingar, utifrån detta perspektiv åskådliggörs vad som är 

gott och ont. Islam och den muslimska världen har kommit att utmålas till en motpol 

vilkens grundvärden inte anses överensstämma med svenska värderingar. 

 

Vi nämner även i den tidigare forskningen hur det normativa framkommer och därmed 

leder till kategorierna ”vi” och ”de”. Den mediala rapporteringen kan därmed förstärka 

distansen mellan dessa kategorier i Sverige. Forskningen påvisar även att den ena 

gruppen har en tendens till att se sig själva som den bättre gruppen och den andre 

gruppen kan anses vara underlägsen och mindre fördelaktig i samhället (Nohrstedt 

2006). I en av Brunes (2006) artiklar belyser han att länder som exempelvis Ungern där 
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den nationella identiteten är stark finns det en risk att den påverkas om den drabbas av 

ett ”utomstående hot”. 

 

På daglig basis försöker vi utmåla andra grupper än den egna med ondska, detta är 

problematiskt. Vi identifierar andra individer och grupper med ondskefulla värderingar 

och därigenom separerar vi oss själva från dem. Det är bland annat detta som får oss att 

känna ett inkluderande och därmed rättfärdigas avståndstagandet gentemot den andra 

gruppen vilket i sin tur leder till ökad polarisering. Resultatet visar på att den aktuella 

diskursen om muslimer och islam bibehålls genom att stereotypa uppfattningar repeteras 

och bekräftas i det massmediala rummet. Dessa uppfattningar vilar många gånger på 

ovetenskapliga belägg, det som framförs kan vara rena åsiktsyttringar med syfte till att 

sälja lösa artiklar. 

 

Resultatet av denna studie bekräftar den tidigare forskningens antagande gällande bilden 

av vad det rapporteras om när muslimer och islam omnämns. I de 40-tal artiklar som 

analyserades var enbart ett fåtal informativa, större delen av artiklarna kopplades till 

negativa händelser och situationer. Återigen bidrar VLTs rapportering om muslimer och 

islam till att påverka läsarnas uppfattningar om muslimer och islam i negativ 

bemärkelse. 

 

8.3 Teori- och metoddiskussion 
 

Socialkonstruktionismen kännetecknas genom att tydligt visa att det kan finnas flera 

olika möjliga versioner av hur en kan se på en situation, detta utifrån referensramen som 

det relateras till, som i sin tur sedan kan gå tillbaka till en förförståelse och olika 

attityder däromkring. Det är bland annat enligt denna teori som resultatet förklaras i 

studien, det betyder alltså att människan gör sin egen verklighet. I samband med detta så 

går diskursanalysen ihop med teori och metod på ett liknande sätt där 

maktförhållandena förklaras utifrån den verklighet vi befinner oss i, en verklighet där 

mönster ständigt skapas och upprätthålls. Verktygen ovan är de som frekvent används i 

analysen kring framställningen av verkligheten och hur vi människor använder språket.  

Syftet med studien ansåg vi kunna besvaras bäst genom att lägga fokuset på diskursen i 

vårt samhälle som i sin tur påverkar och kan förändra hur vi människor pratar om 

särskilda ämnen. Vidare använde vi oss av det diskurspsykologiska perspektivet där 
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subjektspositioner och tolkningsrepertoarer är kärnämnena och begreppen i metoden. 

Detta ansåg vi vara det mest naturliga i och med studiens syfte och angrepp, dessa 

verktyg ansåg vi vara de som gör ämnet mest rättvisa. Tyngdpunkten låg som tidigare 

nämnt främst på språket i form av olika begrepp och benämningar kring ett specifikt 

ämne. Vissa begrepp har varit laddade och visat prov på i resultatdelen att de kan 

komma att påverka läsaren, därav förklaringen att de som rapporterar kring detta ämne 

fått inflytande över hur diskursen styrs, de har fått tillräckligt mycket makt för att kunna 

vara med och konstruera en verklighet. 

8.4 Självkritik 
 

Vi som gjort den här undersökningen och studien lever själva i Sverige och har inte ett 

perspektiv utifrån, även vi tar del av nyheterna och dess begrepp och formuleringar, så 

det går inte att säga att vi tagit tillräckligt mycket distans från rapporteringarnas 

skildringar. Vi önskar naturligtvis att vi varit tillräckligt reflexiva och objektiva, därav 

skildringen av de olika typerna av rapporteringar, även om dessa också kan ses som 

personliga tolkningar och vad vi velat att sanningen ska vara. Det är enligt oss inte 

möjligt att vara helt fria från subjektivitet, samtidigt har vi varit noga med att påminna 

varandra om att inte försöka styra resultatet utan snarare att resultatet ska styra oss. 

Resultatet är också en av flera olika möjliga förklaringar och är inte ämnad för att vara 

den enda sanningen, det är trots allt ett komplext samhälle vi lever i där vi själva är med 

och konstruerar det samtidigt som samhället konstruerar oss likväl.  

Sedan den här undersökningen blev klar och studien avslutad så har det säkert kommit 

ny forskning, allt i våra liv byts jämt och ständigt ut mot det nyare och mer aktuella, 

detta gäller framförallt all information som vi tar till oss. Många instanser runt omkring 

oss påverkas av rapporteringar, studier och undersökningar, därför är det viktigt att just 

dessa uppdateringar sker på löpande band. Dock är det viktigt att skildra hur stora 

historiska händelser formar framtiden och hur rapporteringen kring dessa händelser 

påverkar samhället i stort, framförallt beslutsfattandet av de i maktpositioner.   

8.5 Fortsatt forskning 
 

Den fortsatta forskningen skulle kunna utvecklas än mer genom att förlänga tidsramen 

och undersöka fler nyhetstidningar. Men vi anser att den största utvecklingen av en 

fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka hur läsarna tolkar rapporteringen och 
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gem dem möjlighet att komma till tals kring vinklingarna, perspektiven, diskursen och 

syftet. Sedan hade det varit intressant att jämföra olika nyhetstidningar mot varandra 

och se hur de skiljer sig åt och vad som förenar dem.  
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