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Abstract
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Med en historia fylld av kolonialisering och konflikt har väst getts en dominerande position

utefter vilken de fått en makt att definiera ”det annorlunda” och “främmande”. Historiskt

främmande religioner, som islam, har därigenom förklarats utefter västerländska

referensramar. Syftet med vår uppsats är att undersöka hur bilden av islam ser ut i dagens

svenska nyhetsmedier och genom en jämförelse med den historiska bilden se om denna är i

förändring. Då nyhetsmedierna är en del av en samhällelig kontext med normer och

strukturer, bidrar de till att reproducera och skapa de samhälleliga ideologierna. De ges

därigenom ett tolkningsföreträde att definiera världen och blir därmed en makt viktig att

belysa. Vi har valt att utföra vår analys utifrån en metodologisk triangulering, där en

kvantitativ innehållsanalys har fått stå till grund för en kvalitativ kritisk diskursanalys. Genom

att använda oss av en kritisk diskursanalys, som påvisar just ideologier och rådande

maktbalanser i text och även de produktionskrav texten skapas inom, visar vi på hur bilden av

islam ser ut men även vad denna bild visar om de samhälleliga ideologierna. Till detta har vi

använt oss av orientalismen och postkolonialismens som teori, men även den journalistiska

problematiken. Genom att kombinera denna analys med en kvantitativ innehållsanalys kan vi

visa vilka drag inom diskursen som är övergripande och även därigenom fördjupa kunskapen i

hur bilden ser ut. Vår empiri har bestått av 72 tidningsartiklar fördelat på två aktuella

nyhetshändelser i två tidningar, Aftonbladet och Dagens Nyheter. Genom att använda oss av

de två ledande tidningarna inom betaltidningsmarknaden blir vår analys relevant för ett stort

antal människor. Vårt resultat visar på en bild av islam och väst i konflikt men kopplar inte

islam som våldsam. Bilden som presenteras visas genom västerländska referensramar.

Kulturella skillnader får större fokus än likheter. Diskursen är inte tydligt anti-muslimsk, men

spår av tidigare stereotyper kan finnas, vilket det journalistiska formatet bidragit till. Vi har

även sett att de bilder som i huvudsak byggs upp även ifrågasätts i tidningarna, genom

debattartiklar, krönikor och ledare som fått ett mindre medialt utrymme i tidningen. Vi kan

således se att bilden kan ses vara i förändring.

Nyckelord: Orientalism, postkolonialism, kritisk diskursanalys, kvantitativ innehållsanalys, islam
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1. Inledning

När jag som enskild journalist skriver om en ung invandrarkille som är på väg in i tung
kriminalitet för att han känner sig utestängd av samhället så berättar jag om någonting
som är sant, men om många av mina kollegor skriver liknande artiklar och om denna
typ av artiklar är den enda vi skriver om unga invandrare, så producerar vi tillsammans
en lögn (Polite, 1998:125).

Vår värld är en subjektiv företeelse. Vårt sätt att definiera och tolka denna värld genom våra

referensramar är vad som ger den dess mening. Våra referensramar har sin grund i den

kontext vi lever, det samhälle och den kultur vi tillhör. Medierna spelar en roll i produktionen

och upprätthållandet av de normer och ideologier detta samhälle bygger på. Den bild som

skapas av medier är inte bara en reflektion av vårt samhälle, utan ges en makt över

definitionen av detta samhälle och en möjlighet till att bibehålla de samhälleliga strukturer

och normer som råder. I den globala världen sprids kunskap snabbt över världen, över

nationella och kulturella gränser i en hegemoni där ekonomiska medel, språklig förståelse och

kunskap om teknik och skapandeprocesser styr vems bild och definitioner som exporteras.

Genom den maktbalans detta innebär blir medierna viktiga att studera, för att undersöka vart

den bild som definierar samhället har sitt ursprung och vilken funktion det innebär att den

upprätthålls.

I och med den ojämna maktbalans som råder i världen där den västerländska synen

dominerat det mediala utbudet har väst fått ett tolkningsföreträde och en definitionsmakt över

andra kulturer. Den bild som presenteras av främmande kulturer kan därigenom säga mer om

oss som kultur och våra referensramar än om kulturen den faktiskt beskriver. Utifrån detta har

vi valt att studera hur islam beskrivs i de svenska nyhetsmedierna. Som vi ser i citatet ovan

kan även enstaka sanningar tillsammans forma en lögn, en lögn som ger reella konsekvenser i

vår syn på “det annorlunda”. Mediernas makt att ifrågasätta tidigare definitioner för nyare

synsätt eller upprätthålla gamla mönster ger dem ett samhälleligt ansvar och en makt viktig att

studera.

1.1  Syfte

Vårt övergripande syfte med uppsatsen är att se vilken bild det tryckta nyhetsmediet ger

av islam idag och genom en jämförelse av den historiskt konstruerade bilden se om denna bild

är i förändring eller stagnerad, men även vilken funktion denna konstruktion fyller. Detta

tänker vi göra genom att studera två aktuella händelser i två olika tryckta nyhetsmedier,

Aftonbladet och Dagens Nyheter, och genom att jämföra bilden som konstrueras genom dessa

händelser i dessa tidningar med tidigare forskning inom området finna om denna är i
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förändring. Den tidigare forskning vi syftar till kommer att utgå ifrån en sammanfattning av

de resultat forskare tidigare funnit av den svenska bilden av islam. För att undersöka vad den

konstruerade bilden fyller för funktion kommer vi att undersöka hur nyhetsjournalistiken

inverkar på konstruktionen av en främmande religion. Då nyhetsmedierna är en del av en

samhällelig kontext med normer och strukturer kommer vi även undersöka hur detta kommer

till uttryck i vår empiri.

1.2  Disposition

För att uppnå det syfte vi beskrivit ovan kommer vi först att presentera den metod vi

använt vid vår analys. Där presenteras den vetenskapliga grund uppsatsen vilar på, den

socialkonstruktivistiska, vilket argumenterar för hur de texter vårt empiriska material består

av både är en konstituerad och konstitueras av samhället. Detta innebär att vår analys inte

kommer att redogöra för hur verklighetens islam ser ut, utan endast hur det svenska

samhällets syn av detta andra ser ut i nyhetsmedierna. Efter en tydlig genomgång av de

metodiska tillvägagångssätten, dess brister och styrkor kommer vi att presentera de teorier

som analysen stödjer sig på. Här presenteras även den tidigare forskning vi jämför våra

analytiska resultat med för att se om sättet att tala om islam är under förändring. Efter detta

presenteras vår analys där vi börjar med en kvantitativ innehållsanalys som sedan ligger till

grund för den kritiska diskursanalysen som sedan följer. Avslutningsvis sammanfattar vi våra

resultat i en slutdiskussion.

2. Metod

Vi presenterar här den metod vi använt vid vår analys. Vi har valt att kombinera en

kvantitativ metod med en kvalitativ metod, genom att låta en kvantitativ innehållsanalys ligga

till grund för den tematiserig vår kritiska diskursanalys bygger på. Då medierna har en roll i

upprätthållandet av de samhälleliga strukturerna har vi valt att använda oss av den kritiska

diskursanalysen som metod. Genom att använda denna metod analyseras inte enbart textens

uppbyggnad som sådan utan sätts i relation till maktrelationer och ideologier som råder i

samhället. Genom att texten sätts i denna kontext blir även bakomliggande produktionskrav

som påverkande faktor relevanta att belysa vilket passar syftet med vår uppsats.
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2.1 Vetenskapsteoretiskt ställningstagande

Vi har valt att utgå från det socialkonstruktivistiska vetenskapsteoretiska

ställningstagandet i vår uppsats. Trots att detta angreppssätt är spretigt har Vivien Burr bundit

ihop fältet med fyra premisser. Den första premissen menar att det inte finns någon objektiv

sanning utan vi skapar vår verklighet genom att kategorisera världen genom språket, då det är

genom dessa kategorier vi får tillgång till vår verklighet. Den andra premissen belyser det

faktum att vi är historiska och kulturella människor vilket gör att vårt sätt att se på och tala om

världen påverkas av vår historia och kultur. Vår kunskap om världen påverkas således av

historien och kulturen vilka är tillfälliga. Den sociala världen skapas av det diskursiva

handlandet, alltså vårt sociala handlande, vilket innebär att vissa sociala mönster bevaras. Den

tredje premissen behandlar kunskap, interaktion och sambandet däremellan. Genom

interaktion mellan människor bildar vi vår kunskap och tillsammans skapar vi våra sanningar

och sätter upp riktlinjer för vad som anses vara sant eller falsk. Den fjärde och sista premissen

menar att eftersom vi gemensamt bildat sanningar och vet vad som är sant eller falskt har vi

även satt upp en ram för vad som är normalt. Om man inte följer detta får det sociala

konsekvenser, det krävs alltså att man följer den gemensamma världsbild som man

gemensamt bygger upp genom sociala processer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).

2.2 En kombination av kvalitet och kvantitet

Vid val av metod präglas oftast diskussionen kring om man ska göra en kvantitativ eller

en kvalitativ metod (Bryman, 1997). Vi har valt att kombinera dessa två genom att både göra

en kvantitativ innehållsanalys och en kritisk diskursanalys. Fördelen med att kombinera

kvalitativa och kvantitativa metoder är bland annat att man kan få ut information som man

annars inte hade fått om man valt att endast förlita sig på en metod. En kombination kan

exempelvis underlätta tolkningen av det kvalitativa materialet och det möjliggör även en

sammankoppling mellan mikro- och makronivå, alltså mellan den mindre och större skalan.

Forskningsresultatet kan få en större trovärdighet om man använder sig av mer än en metod,

så kallad triangulering, då angreppssätten kan stärka och bekräfta varandra (Bryman, 1997).

Det är sällan de båda metoderna ger samma tyngd i analysen då antingen den kvalitativa

eller den kvantitativa metoden får större betydelse, den ena metoden ses således som ett

komplement till den andra. Här kan man välja, som vi, att utgå från den kvantitativa

forskningen för att ge stöd åt den kvalitativa. Med hjälp av kvantitativ data kan man välja ut

de fall eller situationer som man senare vill studera vidare på (Bryman, 1997). Utifrån vår
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kvantitativa innehållsanalys har vi delat upp empirin i olika teman. Dessa teman utgjorde

grunden för vår kritiska diskursanalys där vi valt ut några exempel från varje tema vars

innehåll bäst representerar temat.

2.3 Kvantitativ innehållsanalys

En kvantitativ innehållsanalys görs oftast för att undersöka hur medier, i dess olika

former, påverkar sociala och kulturella frågor och problem (Ekström & Larsson, 2000).

Genom att mäta eller räkna vissa förekomster i en text kvantifierar man innehållet och får på

så sätt kvantitativ data. En kvantitativ innehållsanalys lämpar sig bra vid studier där man vill

komplettera med andra studier (Bergström & Boréus, 2005). Vi vill studera hur de tryckta

nyhetsmedierna i Sverige framställer islam och muslimer och göra en jämförelse utifrån ett

historiskt perspektiv på 72 tidningsartiklar. En viktig fråga att belysa är således om de olika

medierna som vi valt att analysera, Dagens Nyheter och Aftonbladet, lägger en större tyngd

på olika teman och hur detta får betydelse i skapandet av bilden som presenteras.

Genom att man följer olika delmoment i kronologisk ordning gör det möjligt att urskilja

denna metod från andra (Ekström & Larsson, 2000). Delmomenten består av att definiera

forskningsproblemet, urvalet och variablerna (Cottle et al., 1998). När vi definierade

variablerna valde vi att använda oss av såkallade innehållsteman (Ekström & Larsson, 2000).

Här utgick vi från innehållet i vår empiri och gjorde teman utefter vad artiklarna handlade om.

Kodschema över vår kvantitativa analys kan ses under bilaga 3.

2.4 Kritisk diskursanalys

Vi har valt att använda oss av Fairclough’s kritiska diskursanalysen som vår

huvudsakliga metod. Den kritiska diskursanalysen liknar ur många aspekter vårt

vetenskapsteoretiska ställningstagande då de exempelvis har sin utgångspunkt från samma

syn på hur världen konstitueras. Precis som det socialkonstruktivistiska ställningstagandet

menar den kritiska diskursanalysen att texten, genom att man producerar och konsumerar den,

utgör en viktig del i skapandet av den sociala världen. En annan likhet mellan dem är att

socialkonstruktivismen anser att historien och kulturen befinner sig i ständig förändring och vi

som människor påverkas av vår historia och kultur. På samma sätt är diskursen som språk

historiskt och socialt situerade, där människan har möjlighet att påverka världen samtidigt

som historien och sociala processer påverkar människan (Winther Jørgensen & Phillips,

2000).
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Den kritiska diskursanalysen är en språkanalys vars huvudsakliga syfte är att, genom att

undersöka texten, kartlägga de ojämna maktförhållandena som råder i samhället och på så sätt

bidra till att skapa ett mer jämlikt samhälle genom sociokulturell förändring (Winther

Jørgensen & Phillips, 2000). Viktigt att belysa här är synen på diskursen, då detta ses som en

central tanke i metoden, där en diskurs både kan vara konstituerande och konstituerad. Detta

innebär att den sociala praktiken både påverkar diskursen och kan påverkas av den. Diskursen

står således i ett dialektiskt förhållande till andra sociala strukturer och processer. Diskursen

kan även ses som ett bestämt sätt att tala och se på världen och påverkar hur vi människor

agerar i bestämda situationer. Fairclough’s kritiska diskursanalys utgår ifrån den

tredimensionella modellen vid analys av diskurs som analyserar 1) texten, 2) den diskursiva

praktiken och 3) den sociala praktiken (Fairclough, 1995).

Vid analys av text tittar man främst på hur meningarna i texten är sammanlänkade och

hur maktrelationerna framkommer i texten genom språket (Winther Jørgensen & Phillips,

2000). I vår analys kommer vi att titta på retoriska grepp, ordval och relationer mellan satser.

Den diskursiva praktiken, som är en del av diskursordningen, bidrar till att upprätthålla

de ojämna maktförhållandena som är rådande i samhället mellan olika sociala grupper, vilket i

sin tur bidrar till skapandet av ideologiska effekter. Denna behöver dock inte vara ständig utan

en förändring kan ske genom ett kreativt språkbruk (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).

Fairclough (1995) menar att en förändring i den diskursiva praktiken tyder på en

sociokulturell förändring medan diskursiva praktiker som blandas på ett konventionellt sätt

tyder på en vilja att upprätthålla den redan befintliga diskursordningen, alltså den sociala

ordningen. På detta sätt kan texten ses som en intertextuell kedja där man använder och

kombinerar redan existerande diskurser och där denna intertextualitet är ett uttryck för både

stabilitet och instabilitet. Förändring av en text kan alltså ske men endast inom ramen för den

maktrelation man befinner sig i (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Då denna del av

analysen huvudsakligen består av att se hur texten är producerad kommer vi här att se på de

nyhetsjournalistiska produktionskrav tidningsartiklarna genomgår. Vi kommer även att söka

om den diskurs vi funnit i tidigare forskning fortfarande kan ses tydligt i tidningsartiklarna

eller om den historiska diskursen är i förändring.

Den tredje och sista analysdelen består av den sociala praktiken där denna sätts i relation

till texten och den diskursiva praktiken. Syftet är att kunna dra en slutsats kring om det finns

en förändring i den rådande diskursen och om dessa får ideologiska konsekvenser eller inte,

vilket man gör genom att kartlägga den diskursiva praktiken och dess diskursordning. Man

vill även kartlägga de icke-diskursiva relationerna och måste här använda sig av relevanta
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teorier (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Man ska även kunna urskilja olika aspekter, till

exempel ekonomiska, politiska och kulturella, av den sociala praktiken (Fairclough, 1995).

För att kunna genomföra denna analys har vi valt att använda oss av teorier som

orientalismen, som även innefattar postkolonialismen. Genom dessa vill vi främst undersöka

huruvida man kan se olika maktstrukturer i texten och även huruvida diskursordningen är i

förändring vilket i sin tur innebär att vi kan klargöra om det finns en vilja till en sociokulturell

förändring eller inte.

2.5 Urval/Avgränsning

Vi har valt att analysera två aktuella händelser i två svenska nyhetstidningar då det är

den aktuella bilden vi vill redogöra för att sedan jämföra denna med den historiska bilden

genom tidigare forskning gjord på området. De två aktuella händelserna har vi valt genom att

de berört islam som religion och fått stort medialt utrymme. Då vi valt dessa två händelser har

tidningsartiklar som berör islam genom andra händelser valts bort. Genom att endast välja

dessa två händelser har vi däremot kunnat fokusera och göra en djupare analys av vårt

empiriska material. Att vi valt två händelser ger en möjlighet att jämföra dessa mot varandra

vilket ger ett bredare resultat av hur islam framställs. På samma sätt skulle man kunna

argumentera att vi förlorar en dimension på analysen då vi endast tittar på texter och

därigenom utesluter en bildanalys. På samma sätt anser vi även att trots att detta kunnat ge

intressanta resultat tror vi att det djup vi får genom att fokusera djupare på text ger det bästa

slutresultatet för vår undersökning.

Som vidare avgränsningar har vi valt att endast analysera dessa händelser genom två

olika svenska nyhetstidningar. Inom den svenska betaltidningsmarknaden är Dagens Nyheter

och Aftonbladet de ledande tidningarna baserat på försäljningsantal.  De ges ut samtliga sju

dagar i veckan, i Stockholm, Göteborg och Malmö och kategoriseras därigenom som

storstadspress. Dagens Nyheter räknas som Sveriges största morgontidning, Aftonbladet som

den största kvällstidningen. Det som karaktäriserar kvällspress är att de är lösnummerförsålda,

till skillnad från dagspress som är prenumererande, men även ett annat sorts journalistiskt

innehåll (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008). Om uppsatsens syfte berör en högre

samhällsnivå, vilket vår analys ämnar göra, kan det vara lämpligt att välja ut de största och

mest använda medierna då dessa berör mesta antal människor (Ekström & Larsson, 2000).

Igen kan man se begränsningar i detta urval, men igen anser vi att det djup detta ger

tillsammans med möjligheten att sätta dessa medier mot varandra ger den bredd analysen

behöver.
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Som sista avgränsning har vi valt att analysera empiri från de datum då händelserna

inträffade och en månad framåt. Genom denna avgränsning har vi fått ett till händelsen

aktuellt material medans det samtidigt är en tillräcklig tidsram för att få ett omfattande

empiriskt underlag. Det empiriska materialet har insamlats både genom att först söka i

databaser och sedan även genom att läsa tidningar manuellt i artikelarkiv (UB-Media).

Sammanlagt har vi analyserat 72 tidningsartiklar.

2.6 Metodkritik

Kritik har förts mot den kvantitativa innehållsanalysen då den anses glömma bort

sammanhanget när man analyserar separata delar och även saknar förutsättningar för djupa

tolkningarna och förstålelserna i innehållet (Ekström & Larsson, 2000). Vi har därför valt att

kombinera vår kvantitativa analys med en kvalitativ diskursanalys för att där fördjupa våra

resonemang och betydelsen av våra resultat. Ett problem vid kombinationen mellan

kvantitativa och kvalitativa studier är att deras olika synsätt av den sociala verkligheten, då de

har olika utgångspunkter i deras vetenskapsteoretiska ställningstagande (Bryman, 1997).  Vi

har valt att fokusera vår analys på den kvalitativa diskursanalysen och endast låtit den

kvantitativa analysen ligga till grund för denna och därför valt att utgå från det

socialkonstruktivistiska vetenskapsteoretiska ställningstagandet. Studierna är således inte

likvärdiga vilket bidra till att vår verklighetssyn präglas av den tyngsta delen i analysen.

I kvalitativa analyser talar man om teoretisk generaliserbarhet. Resultaten av en studie

kan inte göra anspråk på att vara statistiskt representativa i förhållande till en större

population utan kan ge kunskap om generella strukturer (Ekström & Larsson, 2000). Våra

resultat kan således inte göra anspråk på att vara statistiskt generaliserbart, men kan ge

kunskap om mönster och strukturer vilka kan sättas i relation till ett större sammanhang.

Genom att man i den kritiska diskursanalysen både tittar på den enskilda meningen och

helheten i texten analyseras både mikro och makro nivån. Trots att detta ger analysen ett

större djup kan det vara svårt att gå från den enskilda meningen till helhetsnivån då man inte

kan finna tydliga metoder för detta. Det blir här viktigt med transparens och ett tydligt

teoretiskt och metodologiskt ramverk för att minska denna svaghet (Deacon et al, 1999). För

att vi i vår analys ska undvika denna problematik har vi haft både en tydligt teoretisk grund

och även ett väl utvecklat metodologiskt ramverk som vi följt.

Ännu en svaghet med metoden är den språkliga ideologin och hur man behandlar texten

efter denna. En textanalys kan inte veta textproducentens intentioner bara dra hypoteser om

processen som skapar dem (Deacon et al, 1999). Det betyder inte att analysen är mindre
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betydande. Oavsett om textens eller språkets intentioner är propaganda eller uppkomna ur

historiska och kulturella strukturer får denna en makt att definiera samhället. Denna

makthavare blir därför viktig att granska, oavsett intentionerna. Genom en textanalys kan man

inte heller identifiera den mening konsumenten skapar av texten utifrån sina egna

referensramar och ideologier då språk kan ha olika mening för olika personer (Deacon et al,

1999). Det blir därför viktigt som forskare att vara medveten om sina egna kulturella och

samhälleliga referensramar och dess inverkan. Genom den socialkonstruktivistiska grundsyn

vår uppsats vilar på kan inte heller vår analys ses som en objektiv sanning, utan blir en ny

diskurs, ett nytt sätt att se och beskriva utifrån egna ramar av de socialt konstituerade. Detta

innebär inte att vår analys blir mindre viktig och resultatet mindre verkligt, då de reflekterar

över en socialt konstruerad bild som har reella konsekvenser i samhället.

3. Teori

Den kritiska diskursanalysen har vi nämnt tidigare kräver en teoretisk grund för att

placera den diskursiva praktiken och texten i en bredare social kontext. För att belysa

maktrelationer och ideologiska mönster, och se om dessa uppehålls i diskursen har vi valt att

här nedanför presentera de teorier vår analys är grundade i. De relaterar till metoden genom

att hjälpa strukturera ekonomiska produktionskrav genom nyhetsjournalistikens problematik,

kulturella mönster genom en historisk tillbakablick av hur bilden tidigare presenteras och

politisk dominans genom att visa på maktrelationer genom orientalism och postkolonial teori.

3.1 Diskursteori

I diskursteorin menar man att alla sociala interaktioner kan förklaras med diskurser och

där alla sociala fenomen analyseras utifrån diskursanalyser (Winther Jørgensen & Phillips,

2000). Diskurs är ett svårdefinierat begrepp på grund av dess historiska bakgrund (Mills,

2004). Fairclough (1995) definierar diskurs som ett bestämt sätt tala om betydelsen av en

speciell domän inom den sociala praktiken, alltså är diskurs ett bestämt sätt att tala och förstå

världen. I diskursteorin utgår man från att alla sociala interaktioner inte är färdiga eller

bestående vilket gör att det pågår en ständig diskussion kring definitionen av samhälle och

identitet. Strukturalismen är en utav de grundteorier som diskursteorin har sina rötter i. Detta

innebär att man ser språket, uppbyggt av tecken, som ett verktyg för att ge tillträde till

verkligheten. Orden har ingen bestämd definition om man inte sätter dem i relation till andra

ord (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Diskursen ses som en process som skapar bestämda
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tankemönster men som inte är ständig, utan kan hela tiden ändras genom att andra diskurser

ersätter de redan befintliga (Fairclough, 1995 & Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Även

marxismen hör till diskursteorins grundteori vars tradition delas in i tre områden. Det första

menar att resultatet av de diskursiva processerna är alla samhälleliga. De politiska processerna

ses som viktigast eftersom de påverkar vårt agerande som i sin tur bildar samhället. Det andra

tar upp identitet och gruppbildning och menar att definitionen av individens identitet eller

kategorin, alltså den grupp som individen tillhör, bestäms genom att man sätter dem i relation

till andra identiteter eller kategorier. Den sista tar upp begreppen antagonism och hegemoni.

Då man kan ha två identiteter, svensk och kvinna, kan antagonism uppstå när dessa två

kommer i konflikt med varandra vilket kan bidra till att de olika diskurserna blockerar

varandra. Vid dessa konflikter krävs det hegemoniska interventioner som med kraft återställer

entydigheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).

3.2 Bilden av de andra

Orientalismen kallas det forskningsområdet som väst har studerat sedan 1700-talet och

som har sin uppkomst i kolonialismen. Forskningen har inriktat sig på att studera Orienten,

allstå landet i öst, och dess invånare och framställt detta som ”det annorlunda”. I och med

orientalismen uppstod uppdelningen av ”vi” och ”dem” där man såg på Orientens invånare

som lögnaktiga, lättlurade med brist på exakthet. Denna beskrivning av Orienten och dess

invånare kom även att anses som västs motsats (Said, 2004). Detta är en grundtanke i

postkolonialismen vars teoribildning har uppkommit ur orientalismen. Genom skillnader och

kontraster, alltså motsatserna, ger man språket mening, vit får till exempel ingen mening utan

ordet svart. På samma sätt får väst, även kallat Occidenten, ingen betydelse utan ordet öst,

alltså Orienten. I detta tankesätt finns även en maktbalans i dessa motsatspar, ett ord som

dominerar det andra, som får stå som norm (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 2002). Genom

den dåvarande maktrelationen, där väst var den dominerande opponenten till öst, gjordes det

möjligt för väst att etablera dessa tankemönster om Orienten (Said, 2004). Med hjälp av

orientalismens teorier kunde kolonialmakterna få stöd i att upprätthålla de ojämna

maktförhållandena och deras politiska och ekonomiska dominans (Eriksson, Eriksson Baaz &

Thörn, 2002). Framställning av öst som sämre bidrog till att västs framgångar framhävdes och

tankarna spreds sedan vidare genom olika tänkares och forskares litteratur (Said, 2004) som i

Darwins evolutionslära, där kulturer beskrivs befinna sig i olika utvecklingsfaser. Samhällen

rankas utefter en skala i utveckling som sätts i relation till västerlandet som ses som det

slutgiltiga och högsta stadiet (Spurr, 1993). Då litteraturen hade sin utgångspunkt i det redan
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etablerade tankemönstren, främst i Darwins teorier kring överlevnad och det naturliga urvalet,

kunde bilden av Orienten och dess invånare bibehållas och förstärkas. Med detta kan man

säga att Orienten egentligen inte finns utan är en uppfinning utav väst på grund av deras

positionerade överlägsenhet (Said, 2004).

Orienten och dess invånare framställdes som sämre än väst och de ansågs tillhöra en

underordnad ras som behövde uppfostras av väst. En generalisering av Orienten gjordes och

man tittade inte på dem som enskilda individer utan snarare som en homogen grupp med

gemensamma egenskaper. Tankarna och berättelserna om Orienten skapades av

västerlänningarna, utifrån deras normer och tankesätt, och kom således att blir en aspekt av

livet i västerlandet. Genom att jämföra människor från Orienten med människor från väst som

ansågs vara efterblivna, ociviliserade och outvecklade likställdes Orientens invånare med

västs brottslingar, sinnessjuka och fattiga (Said, 2004).

På liknande sätt såg man kristendomen som den dominerande religionen, medan islam

ansågs vara en sämre version av kristendomen. Dessa tankar präglades av västerlandets förakt

och rädsla inför det nya, alltså islam. Framställningen av islam som farligt fördes vidare från

generation till generation och det var främst den islamiska Orienten som ansågs utgör ett hot

gentemot väst. Dåtidens forskning visade på islam som fientligt, outvecklad och präglades av

mysticism där muslimen ansågs vara irrationell (Said, 2004).

Genom att vår identitet och kultur skapas genom att den sätts i relation till den globala

processen berör detta inte enbart de postkoloniala staterna och de områdena som en gång var

kolonier, utan även resterande delar av västvärlden, och då även Sverige (Eriksson, Eriksson

Baaz & Thörn, 2002).

3.3 Islam ur en historisk svensk syn

Stereotyper och myter av de främmade härstammar från tidiga möten mellan kulturer,

genom kolonialisering, upptäcktsresande och möten vid fronten, där Sverige i allmänhet inte

företräddes. De har använts för att legitimera kolonialmakters maktpositioner, inte Sveriges.

Ändå övertog Sverige bilder producerade av andra, och det “vi” som etablerades och sattes

som mottsats mot “de andra” var samma “vi” som i det koloniala Europa. Ett “vi” identifierat

med kristendom, den vita rasen och det moderna västerlandet (Holmberg, 1994).

Orientalismen och den postkoloniala teorin har således hög relevans även vid studier av

svenska medier, då de svenska fördomsmönstren följt samma mall som kolonialmakterna i

Europa, influerade av tidens tänkare utan någon egen egentlig kontakt med detta främmande.

Bilden av islam etablerades tidigt som negativ. Den tidigaste fördomstypen i Sverige, den
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pistocentriska, som identifierar skillnader utifrån religion som motsatser är tydligt

antimuslimsk, och den islamska stereotypen fick stå för kulturförstörelse, fanatism,

kvinnoförtryck och fatalism (Holmberg, 1994).

I efterkrigstiden, en tid av ökad globalisering, ökad kontakt med omvärlden och även

med en omfattande immigration av muslimer till Sverige började islam komma närmare, bli

en del av det svenska medvetandet. Men istället för en möjlighet till förändring genom

kommunikation och en ökad förståelse och kunskap om varandra, visade undersökningar på

en fortsatt negativ attityd mot islam hos svensken (Hvitfelt, 1998). I nyhetsrapporteringen

beskrevs invandringen till Sverige ur de svenska myndigheterna eller polisens perspektiv,

fokuserat på problem och risker och den påfrestning “flyktinginvasionen” satte på de svenska

resurserna och med ett pistocentriskt drag, där flyktingar med främmande religioner framstod

som än mer främmande och annorlunda medans Sverige målades upp som ett drömland

(Brune, 2000).

När den muslimska världen porträtterades i svenska nyhetsmedier var det inte genom för

muslimer viktiga frågor, någonting som kunde ha setts som relevant då islam blivit den andra

största religionen i Sverige, utan istället genom händelser som ansets nyhetsvärdiga inom det

som framställdes som den islamiska kulturen (Hvitfelt, 1998). Som vi kommer att utveckla

under ”3.4 Nyhetsjournalistikens problematik” är avvikande och konfliktfyllt, våld och brott

faktorer som gör att händelser får nyhetsvärde, speciellt av grupper med mindre makt i

samhället. Enligt en kvantitativ innehållsanalys av TVs nyhetsrapportering av islam mellan

1991-1995 visades islam i första hand i relation till krig, i andra hand kopplades islam till

terrorism, medans det tredje vanligaste temat var förföljelse av “otrogna”. Våld mot kvinnor

tog inte lika stort medialt utrymme men visades i situationer där våldet förklarades med den

religiösa övertygelsen, medans andra förklaringar som ofta nämns i liknande situationer,

missbruk och utanförskap, inte nämnts (Hvitfelt, 1998).

Den bilden av islam som visades upp var i huvudsak negativ, förknippad med våld, krig,

kvinnoförtryck och politiskt förtryck. Vid våldsamheter och brott påpekades förövarens

religiösa bakgrund, någonting som inte synts till vid likande händelser med kristna förövare

(Hvitfelt, 1998). Begreppet “invandrare”, som härstammar från mitten av sextiotalet,

användes för att föra ihop en blandad grupp med människor till samma statistiska grupp, ett

begrepp som snart laddades med annorlundaskap och distanserades från “de riktiga

svenskarna” (Brune, 1998). Även andra begrepp etablerades i svensk nyhetsrapportering.

“Islamisk fundamentalism” användes frekvent i medier, likaså “islamister” och “muslimska
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terrorgrupper”. Krig, våld och konflikter i muslimska länder beskrevs utförda i islams namn

trots oklara fakta. Islamister blev förknippade med själva hjärtat av islam till skillnad från

kristna terrorgrupper där religionen inte stått i medierapporteringens fokus. (Hvitfelt, 1998).

Mediernas tydliga våldsfokusering i samband med islam, tillsammans med för

medielogikens skull överförenklade stereotyper och symboler, laddade bilder av minareter

och kvinnor i slöja med negativa konnotationer. Att symboler för en religion förknippas med

en negativ uppfattning försvårar alla försök till objektiv och saklig information (Hvitfelt,

1998). Den pistocentriska synen levde här kvar i nyhetsrapporteringen, men till islams

motsatts visades nu inte kristendomen utan det västerländska förnuftet och framsteget (Brune,

2000).

I och med terrordåden i New York 2001 kände sig många muslimer bosatta i Sverige

hotade vilket bidrog till att integrationsverket gjorde en studie av hur de svenska

nyhetsmedierna framställde islam och muslimer under denna period. I en analys av

medierapporteringen under de första 24 timmarna efter attentatet visade resultatet att man inte

gjorde någon uppenbar koppling mellan muslimer och terrorism. Inte heller lade man skulden

på islam och muslimer. Mediernas rapportering skiljdes sig inte nämnvärt åt eftersom man

under det första dygnet använde sig av samma källor. Tidningsartiklarna, som analyserades

under den närmsta månaden, var inte negativt inställda till islam. Att detta var ett krig mellan

väst och islam ansågs inte vara sant och tidningarna tog avstånd från att visa upp muslimer

som terrorister, man kunde dock finna undantag. En bildanalys som gjordes i samma studie

visade att majoriteten av materialet porträtterade islam och muslimer med någon slags

anknytning till våld och krig. Bilder på muslimska kvinnor porträtterades på ett stereotypt sätt

som representerade männens förtryck mot kvinnorna. När vi kommer till den kvalitativa

studiens reslutat visade den på att man såg alla muslimska länder som en enhet. I artiklarna

gestaltades muslimer som obildade och känslostyrda, de saknade kunskap till skillnad från vi i

väst som har större tillgång till olika slags och mer information. Analysen i denna studie

visade även att tankar som alla med en stark tro är farliga och framställningen av väst som

bättre, där man i tidningsartiklarna även framställer Sverige som något underbart, kom fram.

Man framställde islam som något exotiskt och svårt att sätta sig in i för icke-muslimer vilket

ökade klyftan mellan kristna och muslimer och attribut som skägg likställdes med muslimer

och attributen i sin tur väckte misstänksamhet. Rapporten visade slutligen att bilden som

framställs av islam och muslimer i svenska nyhetsmedier var schabloniserad och förenklad

(Ghersetti & Levin, 2002).
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3.4 Nyhetsjournalistikens problematik

Som vi har nämnt utgår vår uppsats från det socialkonstruktivistiska

vetenskapsteoretiska ställningstagandet, vilket vi nämnt innebär att det inte finns någon

objektiv sanning utan att språkliga kategorier ger oss tillgång till vår verklighet (Winther

Jørgensen & Phillips, 2000). Journalistik kan därför inte ses som en objektiv uttrycksform

som direkt speglar verkligheten utan påverkas av olika faktorer vilka är historiskt och

kulturellt betingade.

Journalister är sociala medborgare, som verkar inom en kontext som tillhör deras egen

verklighet. Hur de tolkar denna verklighet, genom personliga normer, attityder och ideologier

påverkar deras sätt att beskriva den (Shoemaker, 1996). På de stora svenska

mediearbetsplatserna är journalister med utländsk bakgrund, och utomeuropeisk bakgrund

specifikt, tydligt underrepresenterade. Redaktioner har i stort en brist på kunskap och

erfarenheter av personer från främmande kulturer (Catomeris, 1998). Den personliga

influensen på en nyhet kan däremot anses minimal i jämförelse med de rutiner, normer och

krav som styr den journalistiska processen (Shoemaker, 1996).

Nyhetsredaktioner är företag som drivs med ett vinstintresse, vilket innebär att de

strävar efter att producera nyheter för en mindre kostnad än de kan säljas för. Tidsaspekten, då

nyheter är en färskvara med ständiga deadlines kräver effektivitet. För en maximal effektivitet

skapas rutiner och vanor av att göra saker. I en värld som ständigt är full av nya händelser

krävs system för att snabbt omforma dessa händelser till nyheter, en produkt med begränsat

antal sidor (Shoemaker, 1996).

En viktig del i processen att skapa en nyhet är de källor journalister använder för att

bevaka verkligheten. En stor del av det material som blir nyheter förmedlas från nyhetsbyråer

såsom TT, annars från tips, källor och journalister. Hälften av de utrikesnyheter TT sänder ut

kommer från Reuters, vilket är en av de största europeiska nyhetsbyråerna (Hadenius, Weibull

& Wadbring, 2008). Nyhetsbyråer får därmed en roll i den nyhetsbild som skapas. Att få

material från nyhetsbyråer eller andra nyhetsmedier är ofta billigare än att själv producera

material. Detta riskerar en rundgång där alla medier förlitar sig på varandra som källor av

fakta (Hvitfelt, 1985).

En nyhet behöver gå igenom många olika filter innan den produceras som nyhet, många

steg innan den anses nyhetsvärdig. Håkan Hvitfelt’s studier av svenska nyhetstidningars

förstasidor har resulterat i en formel för nyhetsvärdering i Sveriges sex största tidningar.

Sannolikheten för att en nyhetsartikel ska produceras, publiceras och placeras på första
sidan och därigenom bli huvudartikel ökar ju mer den behandlar 1) politik, ekonomi
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samt brott och olyckor 2) och om det är kort geografiskt och kulturellt avstånd 3) till
händelser och förhållanden 4) som är sensationella eller överraskande, 5) handlar om
enskilda elitpersoner 6) och beskrivs tillräckligt enkelt 7) men är viktiga och relevanta,
8) utspelas under kort tid men är som en del av ett tema, 9) och har negativa inslag 10)
och har elitpersoner som källor (Hvitfelt, 1985:18).

Människor som visas i nyhetstidningar är oftast personer i maktpositioner. De människor i

nyhetsmedier som inte innehar maktpositioner representeras i situationer som anses

nyhetsvärdiga genom att vara avvikande, konfliktfyllda, som i samband med brott eller

demonstrationer. De får mediernas uppmärksamhet när de går till extrema handlingar och tas

endast på allvar om de kan hota eller förändra det rådande tillståndet, och beskrivs då utifrån

personer i maktpositioner. De blir de avvikande, en stereotyp (Shoemaker, 1996). Då makt

anses mer nyhetsvärdigt utan att vara ett hot mot det normala är de under mediernas

bevakning rutinmässigt och mer sällan i våldsamma sammanhang. Samhällets maktpositioner

återskapas således genom att de med makpositioner i samhället även får en större makt genom

deras mediala representation. Nyhetsmediet befäster alltså vad som anses normalt genom att

visa vad som är avvikande (Shoemaker, 1996).

Rutiner och de säljande kraven märks inte endast i vilka händelser som blir nyheter utan

även i sätten de beskrivs i artiklar. För att tilltala publiken skrivs nyheter utefter liknande

struktur som fiktion, fyllt av kulturella myter, liknelser och legender. Verkligheten

konstrueras för att passa in i det journalistiska formatet (Shoemaker, 1996). För att förenkla

och levandegöra artikeln personifieras den. Genom att låta läsaren se händelsen genom andra

människors erfarenheter anses det lättare för en publik att identifiera sig med och förstå än en

mer komplicerad kollektiv eller abstrakt förklaring (Hvitfelt, 1985).

Den verklighetsbild som presenteras i medierna har en historia av förenklingar. För att

förklara en relativt komplicerad händelse för en läsare väljs, vad som anses vara, viktiga

detaljer ut. Beroende på en nyhetsartikels vinkling accentueras viss fakta. Dessa detaljer väljs

efter vad som anses vara höjdpunkter vilka är dramatiska, avvikande eller i förändring och

sätts in i ett sammanhang relaterat till journalistens och läsarens begreppssfär och verklighet

där journalisten får ett tolkningsföreträde i vad denna verklighet är (Hvitfelt, 1985). Experter

och deras kunskap ges företräde att sätta händelser i ett sammanhang och förklara dess

mening. Då journalistiken söker att producera fakta objektivt förhindras journalister att

uttrycka sin egen åsikt om en händelse. Att citera experter ger således en tydligare vinkling av

en händelse och experten får en tydlig roll i skapandet av mening utifrån denna händelse

(Shoemaker, 1996). En föruttalad vinkel på en händelse gör det enklare för journalisten att
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effektivt förvandla denna efter nyhetsformatet. Att fortsätta följa en händelse vilken redan har

etablerats som nyhet och följa utvecklingen utifrån samma vinkel, grundad i tidigare nyheter

är ett enkelt och lönsamt sätt att arbeta. Av samma anledning är det lättare att arbeta utifrån

tidigare använda källor, där journalisten kan förutspå ungefär vad som kommer att sägas

(Shoemaker, 1996).

4. Analys

Vi har delat upp vår analys i två övergripande delar, kvantitativ innehållsanalys och

kritisk diskursanalys. Vi kommer här att presentera dem var för sig, för att sedan binda ihop

dem i slutdiskussionen för att visa på hur bilden av islam i dagens nyhetsmedier ser ut.

4.1 Kvantitativ innehållsanalys

Nedan följer vår kvantitativa innehållsanalys, som senare kommer att ligga som grund

för vår kvalitativa analys. Våra resultat i statistik redovisas i analysen och under bilaga 1 och

2. Vårt kodschema presenteras som bilaga 3.

4.1.1 Händelserna som nyhet

En av de händelser vi valt att analysera är den folkomröstning som tog plats i Schweiz

söndagen den 29 november 2009. Folkomröstningen avsåg besluta om ett förslag att förbjuda

bygget av minareter, de böneutropstorn traditionellt använt till att kalla muslimerna till den

rituella bönen. Förslaget röstades igenom då majoriteten, 57,5 % av de som röstade var för ett

förbud.

Den andra nyheten vi valt som empiriskt underlag handlar om ett mordhot riktat mot den

svenska konstnären Lars Vilks. I medierna blev detta hot snabbt ihopkopplat med den

Muhammedkarikatyr (se figur 5, bilaga 1), tecknad av Lars Vilks, som publicerades i Nerikes

Allehanda 19 augusti 2007. I samband med ett gripande av sju misstänkta på Irland 9 mars

2010 upptäckte även de svenska nyhetsmedierna Jihad Jane. Colleen LaRose, personen

bakom detta namn, hade suttit häktad i USA sedan den 16 oktober bland annat misstänkt för

att planerat mörda Lars Vilks och synonymen Jihad Jane blev etablerat i de svenska

nyhetsmedierna (se figur 5, bilaga 1). Vi har därför även vi valt att använda oss av Jihad Jane

fortsättningsvis i vår analys och inte Colleen LaRose för att undvika missförstånd. Då vårt

syfte vill påvisa hur bilden av islam representeras i svenska nyhetsmedier är det intressant att
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först föra en diskussion kring varför dessa händelser blev nyhetsvärdiga och hur detta kan

anses påverka bilden av islam.

Händelsen i Schweiz kan utifrån Hvitfelts (1985) forskning om nyhetsvärde anses

passande då de handlar om ett politiskt ärende i ett europeiskt land vilket inte är särskilt långt

vare sig geografiskt eller kulturellt till Sverige. Händelsen kan och har beskrivits som

överraskande (se figur 6, bilaga 1) då de förklarats bryta mot en västerländsk värdegrund om

religionsfrihet, vilket gör detta ännu mer relevant ur ett svenskt perspektiv. Händelsen passar

även in som nyhet då det finns negativa inslag och kan förklaras utifrån en konflikt. Denna

nyhet skulle kunna ses som intressant trots att det är en muslimsk fråga, något den tidigare

forskningen om islams representation har efterfrågat. Då den hanterar en konflikt kan man

dock tycka att den förstärker bilden av relationen mellan väst och islam som konfliktfylld.

Nyhetshistorien om Jihad Jane innehåller många inslag som kan anses göra den

nyhetsvärdig. Då hotet riktats mot en svensk medborgare blir det kulturella och geografiska

avståndet minimalt. Nyhetsmedier behandlar som vi nämnt tidigare oftast personer i

maktposition. Jihad Jane följer såldes mönstret kring hur en “vanlig” privatperson blir en stor

nyhet genom att gå till extrema handlingar som kan hota de rådande positionerna i samhället.

Då hotet snabbt kopplades ihop med Muhammedkarikatyren och därigenom med en större

diskussion om yttrandefrihet (se figur 5, bilaga 1) blev även detta en nyhet relevant för

svensken genom hotet mot den västerländska värdegrunden. I nyhetsrapporteringen kopplas

förövarna, Jihad Jane och de gripna på Irland, ihop med islam eller islamistisk terrorism (se

figur 5, bilaga 1). Detta visar att islam kopplas till brott och våldshandlingar, någonting vi sett

vanligt förekommande enligt den tidigare forskningen. Att detta även blivit en diskussion om

yttrandefrihet kan visa på en pistocentrisk syn vi talat om, där islam har blivit motsats till

förnuft och framsteg. Terrorism kopplas återigen till muslimska grupper och befäster såldes

bilden av religionen som farlig och våldsam.

Som vi nämnt och visar genom vår innehållsanalys har båda dessa nyheter direkt

kopplats till en större diskussion grundad i västerländska värdegrunder, yttrande- och

religionsfriheten, vilket direkt sätter en diskurs i nyhetsmedierna. I nyheten om Jihad Jane

kopplas 46,8 % av tidningsartiklarna till yttrandefriheten. 46,8 % av tidningsartiklarna

kopplar även brottet direkt till Muhammedkarikatyren (se figur 5 och 6, bilaga 1). Många av

tidningsartiklarna nämner inte ens explicit kopplingen mellan Muhammedteckningen och

brottet, men behandlar nyheten som om detta var en självklar kunskap hos läsaren. Förövarna

har kopplingar till islam. Muhammedkarikatyren har en koppling till yttrandefriheten.

Islamistiska grupper är beredda att mörda i Muhammeds namn. Detta är diskursen som byggs
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upp och inga andra kopplingar anses möjliga. På samma sätt kopplas minaretomröstningen i

Schweiz direkt till religionsfriheten i 36 % av tidningsartiklarna, vilket sätter diskursen för

denna nyhet. Minareten blir således inte en byggnad utan en symbol för en religion, en rädsla

för islam blir därigenom relevant. Den tydliga kopplingen till religionsfrihet visar detta som

ett större problem där muslimerna blir utsatta för förtryck och orättvisor, men befäster

samtidigt som vi nämnt en bild av väst och islam i konflikt.

4.1.2 Statistik

Figur 1. Typ av tidningsartikel av händelsen kring Jihad Jane

Figur 2. Typ av tidningsartikel av folkomröstning om minaret i Schweiz

 I tabellen ovan har vi delat upp de båda händelserna som vi valt att studera, händelsen

kring Jihad Jane och folkomröstningen om minareter i Schweiz, utefter vilken typ av

tidningsartikel vårt empiriska material tillhör. Vi har sedan rangordnat dem i tabellen efter

storleksordning. Dessa indelningar baseras på tidningens egen indelning. Artiklar är

nyhetsbaserade under nyhetssidorna i tidningen. Notiser är kortare nyhetsbaserade

tidningsartiklar. Ledarna är publicerade på ledarsidorna i tidningen och skrivs mer

debatterande. Krönikan, ligger huvudsakligen på kultursidorna där krönikören ges utrymme

att debattera. I en debattartikel förs en diskussion kring händelsen, där olika ståndpunkter från

författaren själv förs fram. Det bör även poängteras att vi har valt att kalla empirin

tidningsartiklar som grupp för att undvika missförstånd.

Aftonbladet Dagens Nyheter Totalt Totalt (%)
Artikel 15 11 26 55,3
Krönika 4 5 9 19,2
Debatt 2 3 5 10,6
Notis 3 1 4 8,5
Ledare 1 2 3 6,4
Totalt 25 22 47 100

Aftonbladet Dagens Nyheter Totalt Totalt (%)
Artikel 1 9 10 40
Notis 0 6 6 24
Ledare 1 4 5 20
Krönika 1 1 2 8
Debatt 0 2 2 8
Totalt 3 22 25 100
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Vi kan genom att titta på tabellen konstatera att nyhetsrapporteringen kring Jihad Jane

händelsen har fått större utrymme i medierna, totalt 47 tidningsartiklar i Dagens Nyheter och

Aftonbladet, än diskussionen kring att förbjuda minareter i Schweiz som har fått totalt 25

tidningsartiklar. En anledning till detta skulle kunna vara att nyhetsrapporteringen kring Jihad

Jane händelsen har fått ett större nyhetsvärde då händelsen har en direkt koppling till Sverige i

och med att Lars Vilks, som är en svensk konstnär, är under mordhot. Det finns även inslag av

terrorism, våld och försök till mord i dessa tidningsartiklar vilket även höjer nyhetsvärdet.

Detta innebär att en nyhet med mer negativ konnotation till islam, vilket Jihad Jane händelsen

innebär, får ett större nyhetsutrymme än en nyhet där muslimer framställs som offer, alltså en

diskussion kring om man ska förbjuda minareter eller inte. Det kan här poängteras att det är

Aftonbladets ojämna nyhetsrapportering vid händelserna som höjer siffrorna för Jihad Jane

händelsen, vilket innebär att Aftonbladet fokuserat på en händelse med en mer negativt

konnotation till islam, medans Dagens Nyheter har en jämnare fördelning. Som tabellen ovan

visar kan vi se att det finns skillnader mellan tidningarna i deras nyhetsrapportering vilket

märks tydligt i diskussionen om att förbjuda minareter i Schweiz där Aftonbladet endast har 3

stycken tidningsartiklar, medan Dagens Nyheter har 22 stycken tidningsartiklar. Aftonbladet

behandlar alltså knappt diskussionen kring minareterna som en nyhet. Vi kan konstatera att

det finns skillnader mellan tidningarna och deras målgrupp. Aftonbladet säljs som lösnummer,

medan Dagens Nyheter i huvudsak säljs till prenumeranter, vilket innebär att Aftonbladet

fokuserar mer på att dagligen sälja in nyheter som säljer lösnummer. En anledning till att man

kan finna stora skillnader i vilka nyheter som en tidning väljer att rapportera mer eller mindre

kring kan således vara att den tänkta målgruppen påverkar produktionen av texten.

Aftonbladet tror alltså inte att deras målgrupp är lika intresserade av en nyhetsrapportering

kring diskussion om att förbjuda minareter i Schweiz som Dagens Nyheters tänkta målgrupp

tycks vara. Istället tros Jihad Jane sälja mer lösnummer. Enligt Hvitfelts (1985) forskning om

nyhetsvärde blir detta större då en händelse behandlar enskilda elitpersoner och beskrivs

tillräckligt enkelt. Lars Vilks har redan etablerats i medierna sedan tidigare händelser.

Nyheten kan beskrivas enkelt, genom redan etablerade format och då ett mordhot kan ses som

mindre komplext än en folkomröstning.  Detta innebär att bilden av islam varierar för den

publik som endast läser Aftonbladet gentemot den publik som konsumerar båda tidningarna

eller endast Dagens Nyheter. Bilden av islam i Aftonbladet kan ses i dessa händelser tydligare

koppla till terrorism och som våldsutövande, genom att Jihad Jane nyheten blivit

överrepresenterad.
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Efter resultaten i vår innehållsanalys (se figur 6, bilaga 1) har de få tidningsartiklar om

minaretomröstningen i Aftonbladet fokuserat på samma innehåll. Enligt dessa teman kan man

se händelsen beskrivas som specifikt för ett intolerant Schweiz i en främlingsfientlighet som

är på framväxt i vissa delar av Europa, där Sverige står utanför. Dagens Nyheter visar upp en

mer varierad bild i vår innehållsanalys (se figur 6, bilaga1). Huvudteman är dock desamma

som de i Aftonbladet vilket förstärker denna bild som dominerande. Det innehåll tidningar

fokuserat på visar även detta som ett fenomen, som är specifikt för Schweiz men visar på ett

mönster av framväxande främlingsfientlighet i Europa. Att påvisa för en uttalad rädsla för

islam, vilket vår innehållsanalys visar är att befästa en bild av en rädsla som kan ses ha sitt

ursprung ända sen orientalismens början. Att denna rädsla anses så självklar att den nästan

kan ses som ren kunskap, visar på hur starkt rotad denna syn kan ses vara. Sverige ställs dock

utanför problemen av främlingsfientlighet i de flesta artiklar. Endast 12 % nämner detta som

ett problem som kan urskiljas även i Sverige, medans 16 % förnekar just detta. De flesta

tidningsartiklar nämner inte detta explicit alls, men påpekar hur det är ett just isolerat problem

i andra länder i Europa (se figur 6, bilaga 1). Att isolera händelsen kan bidra till att Sverige

som land framställs som ett drömland, vilket den tidigare forskningen visat på inte är

någonting nytt. Detta skulle kunna förklaras i just hur nyhetsmedier tillhör den sociokulturella

kontext den beskriver, och lätt följer med i den rådande ideologin. Att framställa Sverige som

oproblematiskt kan bidra till att dölja rådande maktbalanser i samhället. Ett problem som inte

syns finns inte, ett problem som inte finns behöver inte heller rättas till. Bilden byggs således

upp som att muslimer i Sverige inte utsetts för orättvisor eller förföljelser i religionsfrihetens

namn, vilket innebär att inga förändringar i just representationen av islam eller maktbalansen i

samhället behöver åtgärdas.

Händelsen kring Jihad Jane har övergripande tidningsartiklar i Aftonbladet medan

Dagens Nyheter har en mer jämn rapportering av båda händelserna. Precis som diskussionen

kring minareterna i Schweiz så är detta endast en nyhetshändelse som denna statistik baseras

på. Skillnaderna mellan tidningarna kan bero på att Aftonbladet vill ”mjölka ur” historien

kring Jihad Jane så länge det går, då det är mindre kostsamt att hålla en historia vid liv.

Detaljerad fakta och mindre händelser i målet tas upp för att nyheten ska kunna hållas vid liv

så länge som möjligt. Händelsen har ”mjölkats ur” och blivit presenterad som nyhet i ett redan

etablerat format, med små detaljer som ny fakta. Det bör även poängteras att samma gäller för

debatten kring Lars Vilks Muhammedkarikatyr, som tidningsartiklarna kring Jihad Jane

händelsen belyser. En nyhet som man redan har rapporterat kring har återigen fått ett nytt
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nyhetsvärde och yttrandefriheten är igen på tapeten i nyhetsdebatten, utifrån samma mönster

som tidigare.

4.1.3 Tematisering

Förutom en innehållsanalys där varje variabel ses i förhållande till det totala antalet

tidningsartiklar vilket innebär att en tidningsartikel kan tillhöra flera olika variabler, har vi

även delat in tidningsartiklarna i teman beroende på den övergripande bilden tidningsartikeln

framför. I dessa teman kan en tidningsartikel endast tillhöra en kategori. Utefter dessa teman

har vi valt ut de mest representativa tidningsartiklarna, vilka har fått ingå i vår kvalitativa

analys. Vi har valt att presentera dessa teman på två olika sätt, där den ena beskriver

skillnaderna mellan tidningarna och den andra fokuserar på vilken genre som representeras

under varje tema. I skillnaden mellan tidningarna (se figur 7, bilaga 2) kan vi se att

Aftonbladet främst har fokuserat på temat Jihad Jane & brottet, medan Dagens Nyheter har en

mer jämn nyhetsrapportering. Tidningarnas skillnader diskuterar vi vidare i vår

sammanfattning. Här nedanför presenteras våra teman utifrån tidningsartiklarnas genre.

Figur 3. Tematisering av tidningsartiklarna kring Jihad Jane händelsen

Figur 4. Tematisering av tidningsartiklarna kring omröstningen av minareter i Schweiz

Artikel Notis Ledare Debatt Krönika Totalt
Konsekvenser i Europa 2 5 2 0 0 9
Situationen i Schweiz 6 0 2 0 0 8
Situationen i Sverige 2 1 0 0 1 4
Kritik mot mediebilden 0 0 0 1 1 2
Religionsfrihetens
problematik (extremister)

0 0 1 1 0 2

Totalt 10 6 5 2 2 25

Artikel Notis Ledare Debatt Krönika Totalt
Jihad Jane & brottet 17 3 0 0 1 21
Försvar av yttrandefriheten 1 0 3 2 3 9
Kritik mot Vilks handlingar 1 0 0 2 3 6
Vilks egna reaktioner på hoten 4 1 0 0 0 5
Islam som fredligt 2 0 0 0 1 3
Hotbilden mot Sverige 1 0 0 1 0 2
Bevakningssamhällets risker 0 0 0 0 1 1
Totalt 26 4 3 5 9 47
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Som tabellen visar utgörs de teman, baserade på en övergripande diskurs, utav en

överrepresentation inom vissa genrer. Vi kommer i vår kvalitativa analys nämna vilken genre

de analyserade tidningsartiklarna tillhör för att sedan fördjupa dess mening i vår

sammanfattning.

4.2 Kritisk diskursanalys

Nedan följer vår kritiska diskursanalys. Som vi nämnt tidigare har denna sin

utgångspunkt i vår kvantitativa innehållsanalys som visat på vilka teman de olika

tidningsartiklarna tillhör.

4.2.1 Jihad Jane & Brottet

Under detta tema analyserar vi ett typiskt urval tidningsartiklar, vilket utges av artiklar,

som fokuserat på att beskriva Jihad Jane som person eller utvecklingen av brottet. I artikeln

“Hemmafru- och terrorist” i Aftonbladet den 14 mars 2010 sammanfattas Jihad Janes liv och

denna kortfattning visas parallellt med Lars Vilks liv vilket kan ses som ett dramaturgiskt

grepp där de bådas livshistorier i korta drag byggs upp för att avslutas i hur de sammanknyts

vid det slutliga mordhotet. Detta visar på hur det nyhetsjournalistiska formatet ofta liknar

samma struktur som fiktion. Personerna involverade i brottet personifieras, deras bakgrunder

förklaras, för att ge läsaren en förenklad bild att själv sätta i relation till händelsen. Colleen

LaRoses liv, personen bakom Jihad Jane, beskrivs i en ton som visar på tragik, fyllt med

alkoholism, droger och småbrott. Personer i hennes tidigare liv, som grannar, hennes exman,

och pojkvän får tillsammans bygga upp bilden. Jihad Jane får inte själv förklara utan tolkas

genom andras erfarenheter och referensramar. Som exempel kan visas hur ex-maken först

kommenterar brottet och sedan hur en bekant till familjen beskriver denna i dessa två citat.

Jag vet inte vad som kan ha hänt under årens gång. Vi var kristna och gick i kyrkan på
söndagarna som alla andra. Jag minns henne som en bra person (Aftonbladet, 100314
s.16).

Det var trevliga människor med stark tro. Cecil, pappan kunde sin gospel. Jag gillade
framför allt den äldre systern Pam. Hon stannade alltid och pratade. Men Colleen hade
så mycket problem. Hon höll på med droger och drack alldeles för mycket
(Aftonbladet, 100314 s. 17).

I artikeln belyses att Jihad Jane “alltid varit” kristen. Hennes liv har inte tidigare haft någon

relation till islam som religion. I bilden som byggs upp av Jihad Jane genomgående i

artiklarna i vår empiri kopplas hon aldrig till någon religiös aspekt av islam, utan endast till

islamistisk terrorism. ”Islamistisk”, som förövrigt är ett etablerat begrepp i Sverige, används
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här för att förklara hennes intentioner, att döda i islams namn. Att använda begrepp som

islamist i samband med muslimska mördare är vanligt förekommande i svenska nyhetsmedier.

Man använder sig av symboler för att sammankoppla Jihad Jane med islam. På så sätt

reproduceras och byggs den stereotypa bilden av islam upp.

Som person förklaras hon, som citatet här ovan visar exempel på, fylld med problem.

Hennes liv beskrivs kantat av depressioner och droger, skilsmässor och fattigdom. Jihad Jane

beskrivs som dum och inte vid sina sinnens fulla bruk, men inte som farlig. Hon har levt ett

problemfyllt liv, men aldrig varit farlig. Hon har levt ett kristet liv, och aldrig utåt sett haft

någon relation till islam. Övergången till båda dessa byggs upp som förvånande, och

samtidiga. Jihad Janes övergång till islam och terrorism likställs, vilket befäster terrorism som

en central del av islam. Religionen porträtteras därigenom som farlig och våldsam, en bild vi

sett är tydligt förankrad i den historiska representationen.

Men det är inte endast bilden av Jihad Jane som befäst i artiklarna. Genom att beskriva

henne som en otypisk islamistisk terrorist visar man på att bilden av hur en islamistisk

terrorist bör vara är allmän kunskap.

Den 46-åriga LaRose utstrålade lugn när hon småleende nickade åt personalen i
rättssalen. Kortväxt och med afroinspirerad frisyr med små hårda flätor i parallella
rader såg hon mer ut som en sliten gumma eller medelålders hemmafru – vilket hon
levde som i Pennsburg i Pennsylvania – än som en farlig islamistisk terrorist (Dagens
Nyheter, 100319 s.11).

Att Jihad Jane just anses annorlunda kan ses som anledningen till det stora mediala utrymme

nyheten fått. Detta är vad artiklarna fokuserat på, där fokus tagits från brottet, intentionerna

och motiv till henne som person. Anledningen till att denna annorlunda terroristen uppkommit

förklaras utifrån personlighetsdrag, som ointelligent och galen. När brottet beskrivs fokuserar

det mer på de sju misstänkta, gripna på Irland som sägs ha kopplingar till just Jihad Jane.

Enligt The Times är några av dem irländare och några ska ha konverterat till islam
(Dagens Nyheter, 100310 s.7).

Här knyter man an förövarna till islam vilket är vanligt förekommande i medier speciellt när

det handlar om brott och våldsdåd. Att nämna brottslingarnas religionstillhörighet har inte

någon egentlig relevans i denna artikel, speciellt inte med tanke på att artikeln kom ut samma

dag som händelsen inträffat och man då endast kunde spekulera kring om brottet hade något

att göra med Muhammedkarikatyren de genast kopplades till. Genom att nämna

religionstillhörigheten kan man dock ge en explicit förklaring till händelsen och varför den

inträffade, vilket man gärna gör. En våldsam religion blir förklaringen.
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4.2.2 Försvar av yttrandefriheten

Både detta och nästkommande tema, ”4.2.3 Kritik mot Vilks handlingar”, liknar

varandra, men i tidningsartiklarna under denna rubrik riktar man huvudsaklig uppmärksamhet

åt rätten till yttrandefriheten och menar att oavsett om Lars Vilks Muhammedteckning var fel

har han ändå rätt att tycka och tänka vad han vill. De representativa tidningsartiklarna vi

analyserat under denna rubrik är två stycken ledare.

I ledaren “Vår rätt att häda måste försvaras” i Aftonbladet den 14 mars 2010 används

historien om Lars Vilks och Jihad Jane till att diskutera yttrandefriheten, och binder den

tillbaka till danska Jyllands-Postens publicering av Muhammedkarikatyrer den 30 september

2005. I ledaren “Rätt till fel åsikt” i Dagens Nyheter 11 mars 2010 dras även där Jihad Jane

och Lars Vilks till ett större sammanhang och sätts i relation till liknande händelser. Med

utgångspunkt i muslimska motsättningarna av publiceringarna diskuteras religion i stort som

motsats till yttrandefrihet. Islam får vara utgångspunkten, men inte det enda fenomenet.

Det sker dessvärre angrepp på yttrandefriheten i mindre skala ofta i Sverige. När
Elisabeth Ohlsons fotoutställning Ecce Homo – där Jesus och apostlarna gestaltades av
homosexuella och transvestiter – visades för drygt tio år sedan kände sig somliga
kristna kränkta. De allra flesta höll sig till de goda protesterna, demonstrationer och
flygblad. Precis som de flesta muslimer gör när det kommer till Lars Vilks, om de alls
bryr sig. Men några gick längre, Elisabeth Ohlson blev mordhotad, precis som ett antal
av de som lät visa bilderna i kyrkor och på museer (Dagens Nyheter, 100311 s.2).

Ledaren lägger här en värdering då angreppen på yttrandefriheten i Sverige bedöms vara i

mindre skala, trots att även dessa innebär mordhot. I denna formulering uppkommer en fråga

om vad “mindre skala” definieras efter. Uppenbarligen inte mordhot. Medieutrymme? Endast

en nationell fråga? Eller är småarga kristna demonstranter helt enkelt inte lika farliga som

internationella islamistiska grupper? Detta kan endast spekuleras i. Att muslimer här beskrivs

som i huvudsak fredliga demonstranter är däremot ett faktum. Detta kan man se liknar de

beskrivningar som nyhetsmedierna använda vid 11 september attackerna 2001, då de inte

tydligt ville koppla brotten till islam. Att beskriva de huvudsakliga muslimerna som fredliga

visar på att det våldsamma tillhör just små extremistgrupper. Stark religiös tro beskrivs som

problematisk vilket även innebär att stark muslimsk tro blir sett som ett problem, vilket kan

ses utifrån västerlandets dyrkan av modernitet där religion fått stå som motsats.

4.2.3 Kritik mot Vilks handlingar

Under denna rubrik har vi analyserat två stycken krönikor där krönikören är mot Lars

Vilks handlingar, men det betyder inte att de är mot yttrandefrihet och allas rätt till denna.

Krönikorna ifrågasätter dock om man tänjer lite för mycket på yttrandefrihetens gränser.
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Yttrandefriheten är till för att skydda den avvikande åsikten. Tillhör Lars Vilks syn på
muslimer en minoritet? En mycket stor minoritet i sådana fall, men oavsett
procentsatserna har han rätt att tala och skapa. Yttrandefriheten måste vara allas eller
ingens. Jag är bara så trött på att dess gränser alltid ska testas på muslimer
(Aftonbladet, 100314 s.4).

Detta citat visar på en ojämn maktbalans mellan väst och islam, och genom att beskriva detta

som negativt visar man på en nödvändig förändring. En fördomsfull bild mot islam befäst

vara utbrett i Sverige, där muslimer ses vara utsatta. Lars Vilks beskrivs som en provokatör,

som balanserar på gränsen mellan provokation och ren fördom.

Religion måste alltid kunna diskuteras och ifrågasättas. Men det finns mer och mindre
meningsfulla sätt att göra det på. Att söka upp det ytligaste mest handfasta symbolerna
och starta krig om dem är det sämsta möjliga, och där står fundamentalister och
Muhammedtecknare paradoxalt nog på samma barrikad för att göra världen lite
dummare (Dagens Nyheter, 100311 s.4).

Genom att påvisa att det handlar om en konflikt mellan extremister och provokatörer flyttar

man den gemene muslimen ur frågan. Som vi nämnt, och sätt i forskningen kring den 11

september 2001 är man försiktig med att lägga skulden mot muslimer som grupp och

poängterar förövarna som extremister. Förövarna blir en liten grupp, inte representativ för

muslimer i allmänhet, även om man inte tydligt gör denna skillnad explicit. Även om detta

inte ger en tydligt positiv bild av islam, så neutraliseras bilden av religion som våldsam. Lars

Vilks, målas här istället upp i en negativ bild, som provocerar en utsatt religion.

4.2.4 Vilks egna reaktioner på hoten

De tidningsartiklar vi analyserat under denna rubrik har berört Vilks egna reaktioner

kring hotelserna, och består av tre stycken artiklar. Då hoten kopplats ihop till den

Muhammedkarikatyr Vilks tecknat får han här chansen att själv försvara den. Artiklarna

befäster att Vilks inte känner någon ånger över teckningen. Istället ser han islams reaktion

som specifikt för denna religion, som har mycket att lära av kristendomen.

Lars Vilks säger att hans rondellhund inte var ett politiskt ställningstagande och att han
ser islam som en religion som alla andra. – Men samma regler måste gälla för alla, där
kan muslimer lära av kristendomen. Hunden var inte heller tänkt att provocera
muslimer. – Jag ville bara provocera konstvärlden (Aftonbladet, 100310 s.8).

Här kan man se hur Vilks skiljer mellan kristendomen och islam, och att kristendomen, som

förövrigt tillhör väst, är bättre än islam som kan ”lära av kristendomen”. Vilks skiljer i

artiklarna på fler sätt mellan islam och kristendomen, där islam genomgående sätts som

motsats till det moderna väst. Tidigare forskning har visat på just denna syn, där den äldsta

fördomsbilden, den pistocentriska, har levt kvar men där islam på senare år inte lika tydligt

haft kristendomen som motsats utan just det moderna väst. Vilks får här med både dessa typer
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av pistocentrism. I denna motsatsbeskrivning döljs en maktrelation, där väst är den

dominerande parten. Genom att upprepa denna syn bibehålls denna maktstruktur. Här verkar

diskursen konstituerad, genom dess kulturella och historiska ursprung, men även

konstituerande då den verkar för att bibehålla och rättfärdiga dessa.

Även en annan maktbalans döljs i dessa artiklar. Vilks ges möjligheten att själv förklara

och försvara sina handlingar, medans förövarnas syn, som vi konstaterat ovanför, endast blir

förklarad utifrån andra än dem själva. Vilks ges även möjligheten att kommenterar just Jihad

Jane och hoten mot honom. Han beskriver henne på samma sätt som vi diskuterat under

rubriken ”4.2.1 Jihad Jane och brottet.”.

4.2.5 Den underrepresenterade bilden av Jihad Jane händelsen

Nedan följer en analys av tidningsartiklar vars bild har varit underrepresenterade i

nyhetsrapporteringen kring händelsen om Jihad Jane. Under denna rubrik finns tre teman,

”Hotbilden mot Sverige”, ”Islam som fredligt” och ”Bevakningssamhällets risker”. Dessa

tidningsartiklar visar på en mer varierad bild i nyhetsrapporteringen kring Jihad Jane och

tidningsartiklarna består av en artikel, en krönika och en debattartikel.

I debattartikeln ”Svenska nazister – de är ett större hot är islamister” i Aftonbladet den

12 mars 2010 jämför man nazistiska brott med brott som kan kopplats till islamistisk

terrorism. Man konstaterar här att de senare brotten får ett större nyhetsutrymme i medierna,

torts det faktum att de nazistiska grupperna förklaras utgöra ett större hot i det svenska

samhället. Man menar på att en stor andel brott som sker i Sverige kan kopplas till nazistiska

grupper även om den mediala bilden inte gett uttryck för detta på samma sätt som

internationellt uppmärksammade brott utfört av islamistiska grupper.

Igår talade jag flera gånger med pressinformatören Tina Israelsson på Säpo. Jag bad att
få information om islamistiska terrorbrott i Sverige. Hon kunde inte ge någon
information för det har inte förekommit några (Aftonbladet, 100312 s.12).

Denna debattartikel visar på att Sverige ofta målas upp som bättre än andra länder, vilket vår

tidigare forskning även har visat på. Brott som begås av muslimer förstoras och omnämns i

högre utsträckning än vid brottsdåd som utförs av människor med svensk bakgrund. Detta är

något som är vanligt förekommande i svenska nyhetsmedier där man sammankopplar

våldsbrott med religion när förövaren är muslim enligt olika studier som tidigare gjorts

(Hvitfelt, 1998 & Brune, 1998). Denna debattartikel kritiserar detta fenomen. Då en diskurs

verkar konstituerat och konstituerande visas här hur en ny bild fått utrymme vilket kan visa på

en diskurs i förändring, att den historiskt rådande bilden inte längre får ses som den enda.
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Debattartiklar och krönikor kan ses bygga upp denna nyanserade bild, mer kritisk mot

att Sverige målas upp som ett drömland och även mediernas problematik med den

representerade bilden och nya mediers bidrag till ett övervakningssamhälle. Yttrandefriheten

diskuteras i en krönika utifrån möjligheten att provocera väst. Jihad Jane sägs ha blivit

upptäckt genom att kommenterat positivt till islamistiska Youtube klipp, någonting ett

medborgargarde bevakade och anmälde. Detta medborgargarde motsätter sig en yttrandefrihet

för dessa islamistiska grupper. Krönikan visar här att den yttrandefrihet svenska medier i

denna fråga slagits för inte ses lika självklar när den riktas mot väst.

Det är ett totalt haveri för rättstaten att självutnämnda antiterror-mullors internetpolis
utövar sin klanrättvisa i samarbete med de som ska garantera vår säkerhet
(Aftonbladet, 100319 s.5).

Denna krönika visar här en helt ny vinkel, där den frihet vi slåss för även måste innefatta de

grupper väst är i konflikt med sen kriget mot terrorism startade. Genom att ta upp den bilden

visas en helt annan än den som tidigare byggts upp där de islamistiska grupperna stått som

hotet mot yttrandefriheten och neutraliserar således att endast ett folk utanför den

västerländska kulturen är förövare, inte offer.

Den bild vi hittills diskuterat under denna rubrik är helt motsägande den typiska

nyhetsbild tidigare forskning upptäckt och har byggts upp genom debattartiklar och krönikor.

Den underrepresenterade bilden i artiklar har sett annorlunda ut. Där har muslimer fått ta

avstånd från det islamistiska hotet mot Vilks.

Experter och talesmän för muslimer i Sverige tror inte att en liten grupp som den som
gripits på Irland har något stöd bland muslimer (Dagens Nyheter 100311 s.8).

Man trycker i artiklarna på att detta våld utförts av en minoritet. Artikeln gör en tydlig

skillnad mellan islam som religion och extrema grupper. Den historiska bilden av islam som

våldsamt blir här motsagd.

4.2.6 Historien om Jihad Jane- En sammanfattning av kvalitet och kvantitet

Under temat ”4.2.1 Jihad Jane och brottet” fokuserar man på Jihad Janes liv och henne

som person. Man beskriver henne som ointelligent och deprimerad och kopplar henne till

islamistisk terrorism. Islam befästs som en våldsam religion och hur en islamistisk terrorist

bör vara ses som allmän kunskap. Detta tema består i huvudsak av artiklar (se figur 3 under

4.1.3 Tematisering) och är det tema som fått mest utrymme i nyhetsmedierna, då 21

tidningsartiklar av 47 tillhör detta tema. Den bild som målas upp här är tydligt

överrepresenterad i Aftonbladet (se figur 7, bilaga 2).
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Temat ”4.2.2 Försvar av yttrandefriheten” har fått ett större utrymme i Dagens Nyheter

jämfört med Aftonbladet (se figur 7, bilaga 2). Tidningsartiklarna består i huvudsak av ledare,

debattartiklar och krönikor (se figur 3 under 4.1.3 Tematisering). Religion beskrivs här i

huvudsak utgöra ett problem för yttrandefriheten, men folk i huvudsak behandlar detta på ett

fredligt sätt oavsett religionstillhörighet.

Temat ”4.2.3 Kritik mot Vilks handlingar” liknar temat ovan men diskuterar problemet

som en kamp mellan extremister och provokatörer där Lars Vilks beskrivs ha provocerat en

utsatt religion och tänjt på yttrandefrihetens gränser. Detta tema, som i stort representeras av

krönikor och debattartiklar (se figur 3 under 4.1.3 Tematisering) har även detta fått ett större

utrymme i Dagens Nyheter framför Aftonbladet (se figur 7, bilaga 2).

Under ”4.2.4 Vilks egna reaktioner på hoten” kan man finna en jämn fördelning mellan

tidningarna (se figur 7, bilaga 2). Artiklar är den huvudsakliga genren (se figur 3 under 4.1.3

Tematisering). Artiklarna präglas av en pistocentrisk syn där islam beskrivs som en motsatts

till det moderna väst.

”4.2.5 Den underrepresenterade bilden” har fått ett litet medialt utrymme. Aftonbladet

har publicerat tidningsartiklar kategoriserade som ”Hotbilden mot Sverige” och

”Bevakningssamhällets risker” medans Dagens Nyheter valt ”Islam som fredligt” (se figur 7,

bilaga 2). Detta tema har en varierad fördelning av genre, men vi har i vår analys sett på

skillnader inom dessa där debattartiklar och krönikor kritiserat den svenska bilden och satt

händelserna i en större kontext medans artiklarna låtit muslimska experter ta avstånd från

hoten. Här ger Aftonbladet därigenom en mer varierad bild än Dagens Nyheter.

Som sammanfattning kan man se att hotet inte direkt kopplats till en religion, men att

den tydliga överrepresentationen av Jihad Jane som islamist ändå bidrar till bilden av islam

som våldsamt. Även om islam inte beskrivs som specifikt hotfullt så ifrågasätts knappt de

stereotyper som finns av religionen. Religion som stort beskrivs som utdaterat och en stark tro

som ett problem mot västs värdegrunder. Lars Vilks ges möjlighet att själv tala och förklara

sig, medans förövarna beskrivs utifrån andras referensramar. De muslimer som får komma till

tals får lite utrymme och i första hand endast förklara ett avståndstagande mot våld och inte ge

händelsen eller Muhammedkarikatyren någon reflektion utifrån sin egen syn. De röster vars

förehållningsätt distanserar sig mot den historiska bilden framkommer i huvudsak genom

debattartiklar och krönikor, medans den traditionella artikelns förenkling av händelsen spelar

på stereotyper. Dagens Nyheter kan ses ha en mer varierande nyhetsrapportering än

Aftonbladet som tydligt fokuserat på Jihad Jane som person och hennes liv (se figur 3, bilaga

2).
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4.2.7 Konsekvenser i Europa

När tidningarna publicerar tidningsartiklar, i detta fall en ledare och en artikel, om hur

folkomröstningen i Schweiz skapar konsekvenser i Europa byggs en bild av konflikt och krig

upp. Detta är ett vanligt journalistiskt sätt att skriva, genom att använda motpoler. Rätt mot

fel. Konflikt och problematisering. Här är det en hotbild mot muslimer som målas upp, med

ordval såsom korståg, jakt och strid som startat i Schweiz. Tidningsartiklarna visar exempel

på den främlingsfientliga retorik som byggts upp runt om i Europa och hur de

främlingsfientliga partierna i länder som Österrike och Tyskland nu laddar upp för en

omröstning liknande den i Schweiz, men även partier som står emot och motsätter sig

möjligheten till ett likande resultat i det egna landet. Man talar om islam som en i grunden

fredlig religion som historiskt utsatts för angrepp där väst har ett ansvar. I ledaren “I Europa

förbereds ett nytt korståg” i Aftonbladet den 27 december 2009 går man djupare i problemet

och ger en historisk tillbakablick.

Islam är ingen ideologi utan en fredlig religion. Som alla religioner kan den laddas av
militantism, intolerans, puritanism, människoförnekelse och barbari. Europa och den
västerländska imperialismen bär en tung del av ansvaret. Dels efter sekler av
angreppskrig, utplundring av råvaror, systematiskt stöd till korrupta diktatorer och
nyckfulla styckningar av landområden och dels via den segregation, exklusion och
stigmatisering som muslimer i Europa riskeras utsättas för (Aftonbladet, 091227 s.2).

I detta citat separeras islam som religion från en kultur eller ideologi och blir såldes beskriven

som den religion den är. Den syn vi sett i tidigare forskning där i huvudsak muslimska länder

beskrivits som en massa motsägs här och precis som i västvärlden där värdegrunderna inte

längre kopplas till kristendom, kopplar man inte en religion till en ideologi. En intressant

aspekt på dessa artiklar är dock hur de endast talar om en konflikt utanför Sverige. Artikeln i

Aftonbladet bygger upp en tydlig hotbild mot muslimer i Europa och en tydlig negativ bild av

Schweiz, där landet beskrivs som ett land med pengatvätt och samarbete med ohyggliga

diktaturer, med finansrofferi. Nu även med drag av rasism och svårartad religiös intolerans.

En intolerans som sprids i ett Europa där Sverige inte nämns. Genom att beskriva konflikten

som ett stort krig, mellan två motpoler, där utgångspunkten Schweiz visar drag av svårtartad

religiöst intolerans distanserar man problemet från vardagen, från den “allmänna

västerlänningen”. Förövarna är extrema. Genom att måla upp denna bild blir små problem,

som vardagsrasism och fördomsmönster inte det farliga. Genom att förklara detta som en stor

konflikt etablerar man än en gång den konfliktfyllda relationen mellan väst och islam. Även

om muslimer är offer, är kulturella skillnader problem. Än en gång framställs muslimer som

annorlunda, genom att beskrivas i konflikt och inte motsäga stereotypen.
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4.2.8 Situationen i Schweiz

Ett tydligt mönster man direkt kan urskilja i de nyhetsartiklarna vi valt att kategorisera

under denna rubrik, vilka utgörs av en ledare och tre artiklar, är hur de trycker på att resultatet

av folkomröstningen var oväntad. Det nämns opinionssiffror som talat för en annan utgång

och ord som oväntad och överraskande används, vilket skulle indikera på ett fenomen som

uppkommit helt utan förvarningar eller tecken.

I Zurich finns inga invandrargetton liknande de franska förorterna och våldsamma
konflikter har lyst med sin frånvaro. Ändå lyckades SVP spinna på folks rädsla för
islam, den andra största religionen i landet (Dagens Nyheter, 091202 s.23).

Genom att ta upp invandrargetton i detta citat, befäster man stereotypen om att dessa är

konfliktfyllda och våldsamma. Genom ordvalet “ändå” visar man på att detta hade kunnat

vara en förklaring till rädsla och konflikterna blir den enda förklaringen till denna rädsla, där

den rädsla som grundas i ett kulturellt mönster vilket tidigare forskning visar på inte nämns.

En rädsla för det främmande skulle således enligt citatet kunna vara befogad. Diskursen i

tidningsartiklarna under denna rubrik fokuserar på just rädsla. Rädsla för det okända och att

tappa det egna sägs skapa klyftor och hat, skapa diskriminering och förbud.

Skrämselpropaganda från främlingsfientliga partier utpekas ha skrämt en befolkning till att

rösta igenom ett förbud mot ett bönetorn.

De som var för förbudet skrämdes med att islam är för stening av kvinnor, burka,
tvångsäktenskap och omskärelse av kvinnor. Den muslimska världen var alltför dålig
på att svara på dessa angrepp, tycker Sadaqot Ahmed (DN 1 december 2009 sid 8).

Att Sadaqot Ahmed här citerats med ordet “angrepp” i relation till stening, burka och

tvångsäktenskap visar på att de inte tillhör religionen och motsäger de stereotyper som befäst

som muslimska. En imam ges utrymme genom att citeras att tala och stereotyper motsägs.

Men citat ger inte endast inslag som ger en positiv bild. Genom att säga att islam varit dåliga

på att försvara sig, ges offret skulden för sitt förtryck. Detta blir det genomgående i diskursen.

Muslimer misslyckades med att rentvå sin religion, att förklara sin egen ståndpunkt. Trots att

valet förklarats som odemokratiskt och ett hot mot religionsfriheten är det kommunikationen

från muslimer till de övriga schweizarna som brustit. Nyhetsjournalistikens förenklingar kan

här inte ge utrymme för en historisk kontext, eller en djupare diskussion. Citatet nedan visar

vidare på risken med just detta.

Vi kan vänta oss en expansion. Främlingsfientligheten smittar, Det är ingen slump att
det ena högerextrema partiet efter det andra spritt sig från land till land i Europa (DN
30 november 2009 sid 2).

Detta citat visar på hur denna diskurs vi visat talar om främlingsfientlighet, som ett fenomen,

någonting som smittar av sig och sprids som ett virus över gränser, inte som reella handlingar
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och åsikter hos ett folk, av självtänkande individer. Detta skulle kunna läsas som ett tydligt

avstånd från dessa idéer, men att beskriva främlingsfientlighet på detta sätt förminskar man

problemet och de anledningar de uppkom ifrån eller de myter som uppehåller dem. Att

beskriva problemet på detta sätt, som någonting man drabbas av och inte någonting man tar

kontroll över förminskar man just betydelsen av de skillnader vi är lärda att vi har genom

århundraden av repetering, som vi exempelvis visat på genom tidigare forskning. Kulturella

skillnader motsägs inte, endast extrema stereotyper. Historisk bild ges inte utrymme.

Människor blir reducerade till massor, inte individer. Det journalistiska formatet bidrar här till

att befästa skillnader, inte visa på några likheter.

4.2.9 Situationen i Sverige

Folkomröstningen i Schweiz för två veckor sedan, där en majoritet röstade för ett
minaretförbud, har skakat om i många länder. I Frankrike är många för ett förbud, i
Tyskland söker muslimerna dialog och i Sverige ansöker en muslimsk församling för
första gången om att få utföra ett böneutrop (Dagens Nyheter, 091214 s.6).

I en artikel i Dagens Nyheter “Botkyrkas muslimer litar på Sverige” den 14 december 2009”

visas en bild av nöjda svenska muslimer. Konflikter rasar utanför Sveriges gränser, som vi

visat under rubriken ovan, men i Sverige råder lugnet.

- Våra medlemmar tycker att Sverige är i särklass bästa landet i Europa för muslimer,
det är aldrig någon som klagar på oss (Dagens Nyheter, 091214 s.6).

Nyhetsjournalistiken är marknadsstyrd, där försäljning av annonser och nummer är centralt,

vilket skulle kunna ses som förklaring till hur Sverige här och historiskt beskrivits som ett

drömland. En svensk journalist är en del av sitt samhälle, det svenska samhället, den svenska

kulturen och ideologin. Att förklara ett folk som offer kan ses enklare när man inte själv blir

beskriven som förövare. Historiskt sätt har vi visat hur Sverige identifierat sig med väst, och

det som ansetts framstående och modernt. När väst blir anklagat som förövare tar

nyhetsmedierna dock avstånd. När problem finns, är det små problem på en annan nivå, som

införandet av halalslakt i svensk lag. Trots att det finns frågor viktiga för minoritetsgrupper

som inte än accepterats i Sverige, beskrivs avsaknad av den större problematik som beskrivits

i andra länder. Muslimer som här kommer till tals visar en stor förståelse för den svenska

kulturen och får tala som en minoritet, i harmoni med samhället. Som vi nämnt under ”3.1

Diskursteori” ges definitioner en roll i vårt identitetsskapande. De två identiteter en svensk

muslim kan besitta kan hamna i konflikt då de blir antagonismer. När detta sker blir muslimen

en minoritet, då den muslimska identiteten ses som hegemoniskt dominerande framför dess
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identitet som svensk. Att en svensk muslim blir sedd i första hand som muslim framför svensk

bidrar till en relation av ett ”vi” och ”dem”, vilket bidrar till utanförskap.

I krönikan ”Bojkotta Schweiz” i Dagens Nyheter den 16 december 2009 talas det om

den problematik som setts i Europa och en risk för att dessa problem skulle kunna uppstå även

i Sverige. Sverigedemokraterna tas här upp och deras retorik talas om på samma sätt som de

främlingsfientliga partierna i andra länder, där denna retorik kan lura medborgare genom att

inte klargöra extrema ståndpunkter.

Extremister får aldrig ingå i något regeringsunderlag. Får vi inte ett sådant besked i
god tid före valet riskerar partierna att legitimera Sverigedemokraterna som då kan
vinna röster genom att de kan uppfattas som ett rumsrent parti (Dagens Nyheter,
091216 s.5).

Främlingsfientligheten i dessa partier är någonting man kan luras till, genom den mer

rumsrena retoriken de använder genom att exploatera den rädsla som uttalats för muslimer.

De islamistiska grupperna kan i sin tur använda de växande främlingsfientliga partierna för att

vinna anhängare. Extremism ökar och klyftan mellan grupperna blir större. Denna bild

motsäger den positiva bild av Sverige som målats upp av artiklarna ovan. Denna krönika tar

upp ett problem, och genom att visa på ett problem uppmanar man till handling och den

bristande förståelsen mellan grupper som bidrar till att reproducera en rädsla för de

annorlunda blir en reell problematik.

4.2.10 Den underrepresenterade bilden i minaretomröstningen i Schweiz

Under denna rubrik har debattartiklar och krönikor stått för den underrepresenterade

bilden som visats i beskrivningen kring minaretomröstningen i Schweiz. I en ledare,

”Förklädd likgiltighet”, i Dagens Nyheter den 5 december 2009 menar man att ett skydd mot

religionsfrihet måste ses utifrån en problematik med religiösa värdegrunder, då religion i stort

kan ses motsätta den individuella friheten.

Religionsfriheten gör inte religiöst grundade åsikter om homosexualitet, avfällingar,
sexism eller livslång fruktan för helvetesstraff eftersträvansvärda (DN 091205 s.4).

Som den tidigare forskningen påvisats finns det en diskurs sen tidigare om hur stark tro är

farlig och negativ, någonting även denna debattartikel visar på. Då detta visar på en negativ

bild även av kristendomen såväl som islam, och trots att detta likställes visar det inte på en

positiv bild av islam. Religion ses som utdaterat, tillhörande en gammal kultur och i motsatts

till det moderna samhället, vilket vi sett i den tidigare forskningen då den pistocentriska synen

satt modernitet i motsatts till islam och den västerländska kulturen således beskrivits som
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framstående och modern. Denna ledare hyllar denna modernitet, men genom att likställa

extrema grupper ur alla religioner blir inte islam ett specifikt problem.

Under denna rubrik visas även kritik mot den svenska nyhetsbilden, någonting vi tagit

upp tidigare i vår analys. Debattartikeln ””Muslimskt” våld är alltid värre än svenska

fyllerister” i Aftonbladet den 1 december 2009 tar man upp problematiken med

medierepresentationen av muslimer.

När en liten minoritet med invandrarbakgrund ägnar sig åt så kallat hedersvåld får de
större uppmärksamhet än när svenska män dödar i fyllan. “Deras” våld men inte “vårt”
får nyhetsvärderarens blod att koka (DN 091201, s.6).

Debattartikeln ger denna skeva medierepresentation som ett argument för den framväxande

främlingsfientligheten och sätter detta i en kontext vi tidigare i analysen efterfrågat. Det här

visar på samma nyare bild som vi diskuterat under ”4.2.5 Den underrepresenterade bilden av

Jihad Jane händelsen”, där kritik mot den historiska medierepresentationen av islam ges

utrymme och visar på hur en diskurs förändras.

4.2.11 Folkomröstning i Schweiz- En sammanfattning av kvalitet och kvantitet

Då Aftonbladet endast publicerat tre tidningsartiklar om minaretomröstningen i Schweiz

är samtliga teman och den övergripande analysen baserat i huvudsak av Dagens Nyheters

rapportering (se figur 8, bilaga 2). Temat ”4.2.7 Konsekvenser i Europa” har fått mest

medieutrymme av våra teman. Här beskrivs en bild av ett krig mellan extrema grupper. En

hotbild mot muslimer byggs upp. Schweiz framställs som intolerant och

främlingsfientligheten beskrivs som en epidemi som sprids i ett Europa där Sverige står

utanför. Temat består i huvudsak av artiklar och notiser, samt några få ledare (se figur 4 under

4.1.3 Tematisering).

”4.2.8 Situationen i Schweiz” innehåller endast tidningsartiklar från Dagens Nyheter.

Även dessa består främst av artiklar, samt få ledare. Här beskrivs igen främlingsfientligheten

som ett fenomen, någonting muslimerna själva måste rentvå sig från genom ökad

kommunikation.

Även temat ”4.2.9 Situationen i Sverige” består endast av tidningsartiklar ur Dagens

Nyheter. Övergripande består temat av artiklar. Den bilden som målas upp här är av nöjda

muslimer där Sverige framställs som ett drömland, isolerat från problem i resterande Europa.

Muslimer beskrivs som en minoritet där banden till islam ses som starkare än de till Sverige,

då identiteten som mulsim framför svensk framhävs. Krönikan under temat visar däremot

riskerna med ett framväxande Sverigedemokraterna och påpekar hur Europas problem kan

drabba Sverige.
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I ”4.2.10 Den underrepresenterade bilden” är det krönikor, debattartiklar och ledare som

utger materialet. Under detta tema diskuteras hur stark tro kan ses som negativt oavsett

religionstillhörighet och hur de blir ett hot mot den västerländska värdegrunden. Man tar även

upp problematiken med mediernas nyhetsrapportering av islam och muslimer.

Sammanfattningsvis kan man än en gång poängtera att denna händelse fått ett mindre

medialt utrymme än Jihad Jane händelsen och specifikt vad gäller Aftonbladet som knappt ens

täcker denna nyhet. De mest representerade temana, vilket blir den mer övergripande bilden,

fokuserar på muslimer som offer, men beskriver detta utifrån en utbredd rädsla för religionen

där offret blir ansvarig för den missvisande bilden. Problemet isoleras till ett fenomen utanför

Sverige, vilket bidrar till att dölja maktbalanser och problem i landet. Främlingsfientlighet

beskrivs som någonting man luras till, inte aktivt tillhör, och att beskriva det som ett krig

mellan extremister tar man fokus från vardagsrasism och fördomar som problem. Trots att

islam inte beskrivs negativt, tas inte heller ett avstånd från stereotyper och fokus ligger på

skillnader mer än likheter. Den underrepresenterade bilden, med röster som går in djupare på

problematik och ger en mer komplex bild av islam utgörs av ledare, debattartiklar och

krönikor.

5. Slutdiskussion

De händelser vi valt att analysera handlar båda om en konflikt. Då händelser som

innehåller konflikter får ett större nyhetsvärde (Hvitfelt, 1985) kan detta visa på varför just

dessa händelser fått ett medialt utrymme. Att konfliktfyllda händelser, där islam är en viktig

aspekt av nyheten, befäster att väst och islam har en konfliktfylld relation. Islam kopplas

däremot inte direkt till våld. Genom den tidigare forskningen har man sett att detta förändrats

med tiden och efter 11 september 2001 kopplades islam inte direkt till våld (Ghersetti &

Levin, 2002). Vi kan här se att denna förändring fortskrider. I båda händelserna framställs en

stark religiös tro som ett problem mot de västerländska värdegrunderna, om yttrandefrihet och

religionsfrihet. Islam blir inte beskrivits som ett specifikt problem, men att beskriva en stark

tro som en förlegad syn fastställer man att även starkt troende muslimer utgör ett problem och

att religion inte tillhör den moderna världen. Historiskt har islam setts som motsats till

modernitet där västerlandet setts som ytterst på utvecklingsstegen som alla kulturer ses bör

följa (Spurr, 1993). Här kan man se hur den västerländska synen på rationalitet och akademisk

kunskap ses som den överlägsna. Sverige beskrivs som ett drömland, som tidigare forskning

visar varit vanligt förekommande (Brune, 2000). Ett annat drag båda händelserna visar på är
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hur muslimer framställs som offer, tydligt i minaretomröstningshändelsen men tendenser syns

även underrepresenterat i Jihad Jane händelserna. Dock beskrivs anledningen till denna

offersituation i minaretomröstningens tidningsartiklar i huvudsak uppkommit ur en bristande

kommunikation där offret blir den skyldiga. En ytterligare skillnad mellan händelserna vi sett

är att i tidningsartiklarna om Jihad Jane händelsen beskrivs islam tydligare utifrån stereotypa

bilder, genom nyhetsformatets förenkling av händelsen (Shoemaker, 1996) och islam

framställs som omodernt och en religion som behöver fostras av Sverige när Lars Vilks ges

utrymme att tala. Jihad Jane skulle således kunna se visa en mer negativ bild av islam än vad

tidningsartiklarna om minaretomröstningen gör.

Om man gör en jämförelse mellan tidningarna kan man se att Dagens Nyheter haft en

jämn rapportering av händelserna medans Aftonbladet har en tydlig fokusering på Jihad Jane

händelsen. Dagens Nyheter har även en jämnare fördelning mellan tidningsartiklarna utefter

teman, där Aftonbladet haft fokus mot en nyhetsvinkling. Bilden av islam i Aftonbladet

fokuserar därigenom på en enklare och mindre komplex händelse, utifrån ett redan etablerat

format. Skillnaden mellan tidningarna har vi förklarat utefter skillnader i den tänkta

målgruppen och Aftonbladets läsare kan ses få en i huvudsak mer förenklad och stereotyp bild

av islam uppvisad. Trots dessa skillnader mellan tidningarna visar vår innehållsanalys (figur 5

och 6, bilaga 1) att de huvudsakliga dragen i bilden som presenteras är den samma. I en

uppdelning efter genre, kan man se att artiklar är den dominerande i båda tidningarna (figur 1

och 2 under 4.1.2 Statistik). Den övergripande bilden vi presenterar kan således ses

representerad i båda tidningarna.

Skillnaden vi sett mellan de olika genrer tidningsartiklarna representerat visar att artiklar

saknar ett längre sammanhang och gör tydligare kopplingar utan tydlig bakgrund. De visar på

en förenklad bild som spelar mer på stereotyper. För att enkelt på en begränsad yta förklara en

händelse för publiken väljs viktiga detaljer ut som accentueras och mindre enligt journalisten

intressant fakta skalas av. De höjdpunkter som valts ut sätts i ett sammanhang där journalisten

ges tolkningsföreträde på den samhälleliga normen och läsarens tankemönster (Hvitfelt,

1985). Artiklar visar härigenom spår av de stereotyper den tidigare forskningen visat på.

Debattartiklar och krönikor har ett mindre medialt utrymme. Då dessa inte lika tydligt följer

det etablerade nyhetsformatet ges det utrymme till bakgrund, eftertanke och djupare analyser.

Här kan man se en mindre stereotyp bild växa fram, där kritik riktats mot Sverige och även

mediernas nyhetsbild.



37

5.1 Slutsats

Aftonbladet och Dagens Nyheter tar tydlig ställning för de västerländska

värdegrunderna om yttrande- och religionsfrihet. Sverige målas i huvudsak upp på ett positivt

sätt. Religion målas upp som negativt och omodernt. Detta kan ses följa de tankar som har sitt

ursprung i Darwins evolutionslära, som hyllar utveckling och modernitet. I och med att

Sverige beskrivs på ett fördelaktigt sätt beskrivs de konflikter i händelserna som isolerat

utanför Sverige. Ett eventuellt islamistiskt hot mot Sverige förnekas och den

främlingsfientlighet som beskrivs växa i Europa saknas i Sverige. Detta förnekar

maktbalanser i det svenska samhället vilket bidrar till att de problem som finns inte behöver

åtgärdas. Vi har här funnit att nyhetsjournalistiken bidrar till den samhälleliga ideologi den

tillhör. Främlingsfientlighet och rädsla för islam beskrivs som ett fenomen, vilket förnekar

historisk påverkan eller myter om kulturella skillnader som relevanta där vardagsrasism och

fördomar tappar betydelse. Detta blir därigenom inte ett relevant problem att åtgärda.

Bilden av islam i Dagens Nyheter och Aftonbladet beskrivs utifrån konfliktfyllda

händelser vilket befäster en bild av väst och islam i konflikt. Tidningarna gör däremot ingen

tydlig koppling mellan islam och våld. Journalister, experter och västerländska källor ges ett

större utrymme och bilden som målas upp är utifrån västerländska referensramar. Bilden som

målas upp är inte tydligt anti-muslimskt, någonting den tidigare forskningen visat på varit

historiskt förekommande. Däremot trycker vår empiri tydligare på skillnader än likheter i

relation islam-väst vilket kan ses ha sitt ursprung i historiska myter och stereotyper. Den

svenska muslimens identitet som muslim får en dominerande position över identiteten som

svensk. Att fokusera på skillnader bidrar ännu en gång till den klyfta mellan väst och islam

som vi sett beskrivits och en problematik i förståelse och samlevnad. Trots att diskursen vi

funnit inte är en direkt avspegling av den historiska bilden, kan mönster från den historiska

bilden urskiljas i form av stereotyper och myter om kulturella skillnader. Det

nyhetsjournalistiska formatet bidrar till denna bild genom de förenklingar och brist på

bakgrund detta innebär. Förklaringar till händelserna och kopplingar till större kontexter är

ingenting läsaren själv ges utrymme att göra, då journalisten endast presenterar en möjlighet.

Vår analys lämnar oss däremot med en hoppfullhet för framtiden. Det vi sett utgöra den

huvudsakliga bilden har även ifrågasatts i tidningen om än i liten skala, genom debattartiklar,

krönikor och ledare. Dessa motsäger även den ideologi den svenska nyhetsjournalistiken setts

bygga på, genom att ifrågasätta både Sveriges position som överlägsen och problematiken

med nyhetsjournalistikens representation av just muslimer. Att diskurser i konflikt alla ryms
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inom samma tidningar kan visa på att bilden inte är stagnerad, utan i förändring,

förhoppningsvis mot mer förståelse.
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BILAGA 1

Innehållsanalys av vårt empiriska material.
Varje enskild variabel visar på andel av det totala antalet tidningsartiklar om inom varje
specifik händelse. Ordet Jihad Jane används således i 55,3 % av det totala antalet
tidningsartiklar om denna händelse.

Totalt analyseras 47 tidningsartiklar om Jihad Jane händelsen och 25 tidningsartiklar om
minaretomröstningen i Schweiz.

AB är en förkortning för Aftonbladet. DN är en förkortning för Dagens Nyheter.

Figur 5. Innehållsanalys av tidningsartiklarna kring Jihad Jane händelsen

AB DN Totalt Totalt (%)
Ordet Jihad Jane används 17 9 26/47 55,3
Direkt koppling mellan brottet och
Muhammedkarikatyren

10 12 22/47 46,8

Kopplat till yttrandefrihet 7 15 22/47 46,8
Brottslingar kopplat till islamism/Al Qaida 10 10 20/47 42,6
Jihad Jane som obetydlig/galen/löjlig 5 4 9/47 19,1
Ingen ånger/rädsla från Lars Vilks 3 4 7/47 14,9
Lars Vilks som provokatör 3 4 7/47 14,9
Att inte publicera bilden är att särbehandla islam 3 3 6/47 12,8
Muslimer tar avstånd från våldet 2 2 4/47 8,5
Brottslingar kopplade till islam som religion 3 1 4/47 8,5
Jihad Jane som farlig 2 1 3/47 6,4
Imperialism som förklaring till terrorism 1 0 1/47 2,1

Figur 6. Innehållsanalys av tidningsartiklarna kring minaretomröstningen i Schweiz

AB DN Totalt Totalt (%)
Främlingsfientlighet på framväxt 2 9 11/25 44
Omröstningen handlar om religionsfrihet 1 8 9/25 36
Det finns en uttalad rädsla för islam 1 5 6/25 24
Schweiz som specifikt intolerant 2 2 4/25 16
Förnekelse av problemen i Sverige 0 4 4/25 16
Problemen finns i Sverige 0 3 3/25 12
Kommunikationsbrist som orsak till valresultatet 0 3 3/25 12
Oväntat resultat i Schweiz 0 3 3/25 12
Resultatet kan resultera i våld 0 3 3/25 12
Religion och specifikt islam är utdaterat och risk
mot demokratiska värden

0 1 1/25 4
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BILAGA 2

Här under presenteras resultaten av den tematiseringen vår kvalitativa analys utgår ifrån, med
fokus på hur representationen ser ut mellan tidningar.
Tidningsartiklarna kan här bara höra till ett tema, och dessa teman är baserade på
tidningsartiklarnas övergripande diskurs.

Figur 7. Tematisering av tidningsartiklarna kring Jihad Jane händelsen

Figur 8. Tematisering av tidningsartiklarna kring minaretomröstningen i Schweiz

Aftonbladet Dagens Nyheter Totalt
Konsekvenser i Europa 2 7 9
Situationen i Schweiz 0 8 8
Situationen i Sverige 0 4 4
Kritik mot mediebilden 1 1 2
Religionsfrihetens problematik
(extremister)

0 2 2

.

Aftonbladet Dagens Nyheter Totalt
Jihad Jane & brottet 14 7 21
Vilks egna reaktioner på hoten 3 2 5
Försvar av yttrandefriheten 3 6 9
Kritik mot Vilks handlingar 2 4 6
Islam som fredligt 0 3 3
Hotbilden mot Sverige 2 0 2
Bevakningssamhällets risker 1 0 1
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BILAGA 3– Kodschema

Variabel 1: Tidning
A. Aftonbladet
B. Dagens Nyheter

Variabel 2: Typ av tidningsartikel kring händelsen Jihad Jane
A. Artikel
B. Krönika
C. Debatt
D. Notis
E. Ledare

Variabel 3: Tidning
A. Aftonbladet
B.  Dagens Nyheter

Variabel 4: Typ av tidningsartikel kring folkomröstningen av minareter i Schweiz
A. Artikel
B. Notis
C. Ledare
D. Krönika
E. Debatt

Variabel 5: Typ av artikel
A. Artikel
B. Notis
C. Ledare
D. Debatt
E. Krönika

Variabel 6: Tematisering av tidningsartiklarna kring Jihad Jane händelsen
A. Jihad Jane & brottet
B. Försvar av yttrandefrihet
C. Vilks egna reaktioner
D. Kritisk mot Vilks handlingar
E. Islam som fredligt
F. Hotbilden mot Sverige
G. Bevakningssamhällets risker

Variabel 7: Typ av artikel
A. Artikel
B. Notis
C. Ledare
D. Debatt
E. Krönika

Variabel 8: Tematisering av tidningsartiklar kring minaretomröstningen i Schweiz
A. Konsekvenser i Europa
B. Situationen i Schweiz
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C. Situationen i Sverige
D. Kritik mot mediebilden
E. Religionsfrihetens problematik (extremister)

Variabel 9: Tidning
A. Aftonbladet
B. Dagens Nyheter

Variabel 10: Innehållsanalys av tidningsartiklarna kring Jihad Jane händelsen
A. Ordet Jihad Jane används
B. Direkt koppling mellan brottet och Muhammedkarikatyrerna
C. Kopplat till yttrandefrihet
D. Brottslingar kopplat till islamism/Al Qaida
E. Jihad Jane som obetydlig/galen/löjlig
F. Ingen ånger rädsla från Lars Vilks
G. Lars Vilks som provokatör
H. Att inte publicera bilden är att särbehandla islam
I. Muslimer tar avstånd från våldet
J. Brottslingar kopplade till islam som religion
K. Jihad Jane som farlig
L. Imperialism som förklaring till terrorism.

Variabel 11: Tidning
A. Aftonbladet
B. Dagens Nyheter

Variabel 12: Innehållsanalys av tidningsartiklarna kring minaretomröstningen i Schweiz
A. Främlingsfientlighet på framväxt
B. Omröstningen handlar om religionsfrihet
C. Det finns uttalad rädsla för islam
D. Schweiz som specifikt intolerant
E. Förnekelse av problemen i Sverige
F. Problem finns i Sverige
G. Kommunikationsbrist som orsak till valresultatet
H. Oväntat restultat i Schweiz
I. Resultatet kan resultera i våld
J. Religion och specifikt islam är utdaterat och risk mot demokratiska värden

Variabel 13: Tidning
A. Aftonbladet
B. Dagens Nyheter

Variabel 14: Tematisering av tidningsartiklar kring Jihad Jane händelsen
A. Jihad Jane & brottet
B. Vilks egna reaktioner
C. Försvar av yttrandefrihet
D. Kritisk mot Vilks handlingar
E. Islam som fredligt
F. Hotbilden mot Sverige
G. Bevakningssamhällets risker
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Variabel 15: Tidning
A. Aftonbladet
B. Dagens Nyheter

Variabel 16: Tematisering av tidningsartiklar kring minaretomröstningen i Schweiz
A. Konsekvenser i Europa
B. Situationen i Schweiz
C. Situationen i Sverige
D. Kritik mot mediebilden
E. Religionsfrihetens problematik (extremister)


