
Lunds universitet  STVM01 

Statsvetenskapliga institutionen  VT10 

  Handledare: Tomas Bergström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolv teckningar och två civilisationer 

Om Memris rapportering av konflikten kring 

Muhammedkarikatyrerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Anders Svensson 

 



 

 

Abstract 

In September 2005 Jyllandsposten published twelve cartoons figurative prophet 

Muhammad. The reaction from the Muslims were calm until the winter when it 

became intense. Muslims all over the world showed their frustration about – what 

they thought – was an offence of their Prophet. Many Muslims caught it as a 

provocation from the western world as a hole confronting Islam and the Muslims. 

MEMRI is a media institute which explore the Middle East through the region´s 

media. In this essay I study MEMRI´s reporting about the conflict associated with 

the cartoons and compare it with the reporting of Svenska dagbladet. The theory I 

use is framing theory, particularly Robert M. Entmans theory, and Samuel P. 

Huntingtons theory about the clash of civilizations. Methodological I use a 

qualitative text analysis. 

The result shows that MEMRI´s reporting can be characterized with a clear 

civilization perspective a la Huntington where the western world stands affront to 

the Muslim world. It also shows that the role of religion is decisive with a specific 

way forward – Muslims must act and show their loathing toward the western 

world. 

 

Nyckelord: Memri, framing theory, ramverk, Huntington, civilisationernas kamp, 

Muhammedkarikatyrer, Muhammed, karikatyr, Jyllandsposten, Entman 
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1 Inledning 

Vi lever i en värld av nyheter. Massmedier har idag fler kanaler att använda än 

någonsin för nå ut med sitt budskap. Internet, radio, tidningar och tv levererar 

dagligen – i många fall dygnet runt – senaste nytt från världens alla hörn. Aldrig 

förr har vi varit så uppdaterade och välinformerade om vad som pågår runt om i 

världen som idag. Vi lever i vad som kallas informationssamhället. 

Men nyhetsförmedling är inget neutralt objekt. I flödet av beskrivningar, 

händelser, rapporter och skildringar tvingas – frivilligt eller ofrivilligt – 

massmedier att göra avvägningar. Dessa avvägningar kan handla om vad som 

skall publiceras alt. inte publiceras, på vilket sätt ett inslag skall återges och vad 

som skall sägas/skrivas i samband med inslaget eller i vilken ordning nyheter skall 

återges. Språket intar likaså en central roll. Oavsett om massmedierna är 

medvetna om det eller inte finns alltid någon form av förståelseram som påverkar 

och styr avvägningar och val. Genom denna förståelseram påverkas mottagarna. 

Människor lär sig hur man skall förhålla sig till omvärlden. 

Memri
1
 är ett nyhetsinstitut baserat i Washington D.C. som utforskar vad som 

pågår i Mellanöstern genom att översätta artiklar från regionens medier till 

engelska med flera språk. Denna uppsats skall handla om de avvägningar och den 

förståelseram Memri använder sig av i sin nyhetsrapportering. För att ha något att 

jämföra med kommer även Svenska dagbladet dito granskas. Den teoretiska 

grunden hämtas ur framing theory (”ramverksteori”) samt Huntingtons tes om 

civilisationernas kamp.
2
 

1.1 Syfte och frågeställning 

I dagens globala värld konfronteras vi i ökad utsträckning med människor från 

andra länder, kulturer och samhällen. Två kulturer som konfronterats med 

varandra i ökad utsträckning är den västerländska respektive den muslimska. En 

statsvetare som talar om dessa två samhällen som två väsensskilda civilisationer 

är Samuel P. Huntington i Civilisationernas kamp. Men att det skulle föreligga en 

distinktion mellan dessa två civilisationer är inget alla är överrens om, tvärtom 

kan olika meningar göra sig hörda. Exempelvis kunde man i Dagens nyheter 2006 

läsa om att vi visst inte kan se någon spricka mellan västerlandet och islam
3
, 
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medan man samma år i Svenska dagbladet kunde läsa att det visst handlar om två 

mot varandra stående civilisationer.
4
 I denna tolkningskamp intar massmedierna 

en central roll, ty massmedierna är inte bara informationsförmedlare som 

förflyttar ett stycke identisk information från A till B utan också en plattform och 

en bärare av ett visst förståelseraster som leder människorna/medborgarna fram 

till en viss förståelse och tolkning av vad som pågår i samhälle och omvärld. Med 

detta för ögonen måste mediernas makt anses vara stor. Därvidlag tornar den 

essentiella frågan upp hur massmedier hanterar rollen att beskriva eventuella 

skillnader och en eventuell kamp mellan västvärlden och den muslimska världen, 

vilket är den problembild vi koncentrerar oss på. Helt avgörande är hur 

massmedier hanterar rollen att skapa och underhålla ett förståelsemönster som 

söker förklara vad det är som pågår. Syftet är att visa på hur medier, här Memri, 

genom sin rapportering främjar ett visst ramverk vari såväl omvärlden som 

verkligheten förstås och tolkas genom. 

I fokus står Memri. Detta institut rör sig i problemets centrum när de som sin 

uppgift har att översätta nyheter från nyhetsforum i den muslimska världen till 

mottagare i den västerländska världen. Hösten 2005 publicerade danska 

Jyllandsposten ett antal Muhammedkarikatyrer. Detta föranledde stor 

uppståndelse vilket återspeglades i massmediernas rapportering. Det är om denna 

händelse frågeställningen fokuserar, vilken lyder: 

 Vilka drag karaktäriserar Memris rapportering av händelserna i 

samband med Muhammedkarikatyrerna? 

Frågeställningen kommer i komparativt avseende appliceras även på Svenska 

dagbladet i syfte att skapa ett sammanhang att kunna relatera till och tolka 

resultatet inom. Frågeställningen är av ontologisk art förutom i jämförelsen 

mellan Memri och Svenska dagbladet där komparativa inslag återfinns. 

1.2 Teori 

Den teorianknytning jag använder mig av kan schematiskt tecknas i två delar . 

Den första – och huvudsakliga – består av teoribildningen kring ramverk (eng. 

framing theory). Denna utgörs i synnerhet av Entmans teser, men kompletteras 

och fylls på med ytterligare några andra forskare/forskargrupper. Den senare 

delen handlar om civilisationernas kamp beskriven i Huntingtons The Clash of 

Civilizations. Dessa båda delar kan sammankopplas vilket jag återkommer längre 

fram. 

Inom framing theory
5
 utgör Erving Goffman

6
 en portalgestalt då han ofta 

anses vara den som introducerade begreppet inom samhällsvetenskapen. Goffman 

disputerade vid University of Chicago 1953 och kom sedan att tjänstgöra på flera 
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olika universitet emedan han också verkade som författare. Han kom att bli en 

respekterad person inom humaniora och samhällsvetenskap, bl.a. rankades han år 

2007 som den sjätte mest citerade personen i The Times Higher Education Guide, 

mittemellan Anthony Giddens och Jürgen Habermas.
7
 1974 utkom Goffman med 

boken Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience
8
, vilken på 

allvar introducerade begreppet frame/framing. Boken handlar om hur vi formar 

och kategoriserar såväl våra livserfarenheter som världen omkring oss, och om 

hur vi placerar in upplevelser och handlingar i serier där varje bit är en viktig del i 

helhetsförståelsen av både oss själva och andra. När Goffman ska definiera vad ett 

ramverk är för något hänvisar han till Bateson´s definition och skriver: 

 
I assume that definitions of a situation are built up in accordance with principles of 

organization which govern events – at least social ones – and our subjective 

involvement in them; frame is the word I use to refer to such of these basic elements 

as I am able to identify.
9
 

 

Längre fram inskärper Goffman att ett ramverk organiserar inte bara mening och 

betydelse utan också deltagande och engagemang.
10

 

Efter Goffman har flertalet forskare byggt på teorin om ramverk. En av de mer 

prominenta av dessa är Robert M. Entman vars teorier jag här använder som 

huvudsaklig teoretisk grund inom ramverksbegreppet. 1993 publicerade han i 

Journal of Communication
11

 artikeln Framing: Toward Clarification of a 

Fractured Paradigm
12

. Entman arbetar idag som, en inom området respekterad, 

professor vid School of Media and Public Affairs vid The Georg Washington 

University. I ovan nämnd artikel ger Entman en översiktlig bild över begreppen 

frame, framing och framework, vars betydelse han anser vara mer eller mindre 

identisk. Men Entman ger inte bara en översikt utan presenterar också, trots 

artikelns relativt begränsade omfång, mycket förtjänstfullt en klar och tydlig bild 

över vad som menas med begreppet
13

. 

Syftet med begreppet är – oavsett vilket precist användningsområde det än må 

vara – att beskriva den kraft och styrka (eng. power) som en kommunicerande text 

förmedlar. Genom att analysera ramverk belyses det sätt varpå det mänskliga 

medvetandet påverkas genom överföring av information (t.ex. i en 

nyhetssändning) från en plats till en annan. När Entman skall presentera vad 

framing theory handlar om förklarar han att ramverk inbegriper två huvudsakliga 
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 Journal of Communication ges ut av International Communication Association som är en medlemskapbaserad 

organisation grundad 1950. Föreningen har ca 4500 medlemmar, merparten akademiker, från mer än 70 länder. 

Tidskriften Journal of Communication måste anses vara en av världens främsta tidskrifter inom området. 
12

 Entman, Robert M., ”Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”, 1993. 
13

 Anammar här – likt Entman – en likalydandes betydelse på de olika begreppen (frame, framing, framework), 

och talar således om begreppet i singularis. 
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beståndsdelar nämligen urval (eng. selection) respektive framträdande drag (alt. 

betydelse; eng. salience): 

 
To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient 

in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem 

definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 

recommendation for the item described.
14

 

 

Typiskt för ramverk är att de diagnostiserar, bedömer och föreskriver. För att sätta 

fingret på vad det handlar om ger Entman ett exempel från tiden då kalla kriget 

pågick. Då dominerade ramverket Kalla kriget nyhetsrapporteringen i USA. Vissa 

specifika händelser, problem, lyftes fram som t.ex. inbördeskrig. Roten till detta 

onda identifierades – kommunistiska rebeller. En moralisk bedömning 

presenterades – ateistiskt aggression, varpå rekommenderad lösning framlades – 

amerikanskt stöd till den andra sidan. Detta är typexempel på ett ramverk. Ett 

ramverk gör således fyra saker: 

1. Definierar problem. 

Fastställer hur orsakande aktör hanterar kostnader respektive förmåner, 

uppskattas vanligtvis i termer av allmänna kulturella värden. 

2. Diagnostiserar orsak. 

Identifierar de krafter som ligger ger upphov till problemet. 

3. Gör moralisk bedömning. 

Utvärderar den orsakande aktören och dess effekter. 

4. Föreslår lämplig utväg. 

Erbjuder och rättfärdigförklarar behandling för problemen och förutspår 

dess troliga effekter. 

Vidare presenterar Entman åtminstone fyra olika lokaliseringar som ramverk kan 

ha i en kommunicerande process. Dessa är meddelaren, texten i sig, mottagaren 

samt kulturen. 

 Meddelaren gör medvetna – eller omedvetna (sic!) – bedömningar i 

upplägget avseende vad som skall sägas eller inte sägas; bedömningar 

vilka är vägledda av det ramverk som organiserar meddelarens 

åskådningssystem. 

 Texten i sig innehåller ramverk som påvisas genom närvaron alternativt 

frånvaron av speciella nyckelord, stående uttryck, stereotypa bilder, 

informationskällor och/eller meningar som förser tematiskt underbyggda 

anhopningar av fakta eller bedömningar. 

 Mottagaren är präglad av ramverk som vägleder personens tänkande och 

sammanfattning. Detta ramverk antingen återspeglas eller återspeglas inte 

i textens ramverk och den hos meddelaren utformade intentionen. 

 Till sist är kulturen det förråd av ofta förekommande åberopade ramverk. 

Kulturen kan mer utförligt förklaras som den på erfarenhet grundade 

samling av vanligt förekommande ramverk vilka är påvisade i såväl 
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samtalet som tänkandet hos en majoritet av människorna i en viss social 

grupp. 

I alla dessa fyra lokaliseringar gäller att ramverk handlar om urval och betoning 

och användandet av detta betonade drag i syfte att konstruera en argumentation 

bestående av problem och dess orsaker, en bedömning och/eller en lösning. 

Hur fungerar då ramverk och vad åstadkoms? Ramverk framhäver vissa bitar av 

informationen om den fråga som är föremål för kommunikation. Därmed uppstår 

vissa framträdande drag (salience). Ordet salience definieras med att det är att 

göra ett visst stycke av informationen mer påfallande, meningsfull eller 

minnesvärd för publiken. En förstärkning av det framträdande draget/betydelsen 

förhöjer sannolikheten att mottagarna kommer uppfatta informationen, urskilja 

meningen och sålunda bearbeta och lagra den i minnet. I texter kan viss 

information göras mer framträdande antingen genom dess placering, genom att 

repeteras eller genom att associera informationen med kulturellt bekanta 

symboler. Emellertid kan även enstaka förekomster av icke förklarade begrepp, 

satta i en undanskymd del av textstycket, bli starkt framträdande såvida begreppet 

appellerar till mottagarens trossystem i övrigt. Likaledes kan en idé, framhävd i 

textstycket, vara svår för mottagaren att lägga märke till, översätta eller minnas 

eftersom den inte korrelerar med mottagarens tros- och åskådningssystem. 

Eftersom det framträdande draget (salience) är en produkt av ömsesidig påverkan 

mellan texten och läsaren, kan inte en viss påverkan hos mottagarskaran 

garanteras genom förekomsten av ett visst ramverk i en viss text. 

Genom ett experiment demonstrerar Entman hur man genom att favorisera ett 

visst ramverk kan välja ut och påkalla uppmärksamheten till vissa aspekter av den 

verklighet som beskrivs, vilket logiskt sett betyder att man genom ramverk 

samtidigt kan rikta uppmärksamheten bort från andra aspekter. De allra flesta 

ramverk definieras i lika stor utsträckning av vad som utelämnas än av vad som 

inkluderas. Utelämnandet av vissa problemdefinitioner, problemformuleringar, 

problemvärderingar och problemrekommendationer kan vara lika avgörande av 

som vad som inkluderas i vägledningen av mottagarskaran. Om mottagarna, efter 

att ha tagit del av en text, uppfattar och bearbetar information om enbart en viss 

tolkning och samtidigt har ringa eller ingen information alls om alternativa 

tolkningar inverkar detta ofrånkomligen på mottagarens respons. 

Med detta sagt om ramverk för Entman naturligt spåret över till att säga något om 

politisk kommunikation. Att kunna ”äga” ramverket (d.v.s. styra över ramverkets 

karaktär) och därmed kunna särskilt uppmärksamma vissa aspekter av 

verkligheten medan andra aspekter helt utelämnas torde vara varje politikers 

högsta dröm, i synnerhet när detta styr mottagarskarornas respons. Därför tävlar 

politikerna med journalisterna om makten över nyheternas ramverk. Ur det 

perspektivet är maktens sanna avtryck vem som lyckas styra ramverket i en 

nyhetstext. Vidare, påpekar Entman, när väl en viss term eller en viss felanalys är 

allmänt antagen skulle det medföra en stor risk för kommunikatören att använda 

sig av andra begrepp (annat ramverk) än det antagna eftersom mottagarna då 

skulle anse kommunikatören stå för bristande trovärdighet alternativt skulle 

mottagarna inte ens förstå vad som kommunikatören talar om. 
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Till sist tar Entman upp fyra belysande exempel på den teoretiska debatten över 

studiet av masskommunikation. 

1. Mottagarnas självständighet. Begreppet ramverk tillhandahåller en vital 

betydelse över idén om dominerande betydelse (dominant meaning) och 

vilka konsekvenser detta får för mottagarnas självständighet i arbetet med 

att avkoda texter i media. Om t.ex. en text genom en mångfald av 

gemensamt underbyggda sätt förklarar att glaset är halvfullt, är det relativt 

få i mottagarskaran som låter sig dra slutsatsen att glaset är halvtomt. Visst 

kan människor påminna sig själva om fakta, göra kopplingar som inte 

uttrycks explicit i texten eller ta fram förklaringar eller lösningar som lyser 

med sin frånvaro i texten. Forskning har dock visat att avseende de flesta 

frågor av såväl social som samhällelig och politisk art är människor inte så 

välinformerade och/eller tankemässigt aktiva att så görs, varför textens 

inneboende ramverk får ett kraftigt inflytande över mottagarna och dess 

gensvar på texten. 

2. Journalistisk objektivitet. Journalisterna må följa reglerna för objektiv 

rapportering men likväl förmedlar de ett dominant ramverk i 

nyhetstexterna vilket förhindrar majoriteten av mottagarna att göra en 

balanserad bedömning av situationen. Den bakomliggande orsaken till 

detta är journalisters bristande förståelse för teorin om ramverk vilket 

lägger journalisterna i händerna på de skickligaste mediemanipulatorerna 

som därmed fritt kan pådyvla journalisterna och i förlängningen 

nyhetsförmedlingen i stort sina önskade och dominerande ramverk. 

3. Innehållsanalys. För att förstå meningen i en text är det av avgörande vikt 

att identifiera och beskriva textens ramverk. Innehållsanalys präglad av 

teori om ramverk skulle undvika risken att behandla alla negativa eller 

positiva begrepp eller yttranden såsom lika framträdande eller 

inflytelserika. Ofta förs alla meddelanden fram rakt upp och ner varpå 

avkodaren avgör vad som är positivt respektive negativt och drar slutsatser 

ut efter detta. Vad som glöms bort är att ta ett mått på de framträdande 

dragen i texten och att uppskatta sambandet mellan de mest framträdande 

dragen i meddelandena – ramverken – och presentera dessa för 

mottagarna. Utan vägledning av teorin kring ramverk riskerar ofta 

innehållsanalytikern att evaluera data från medierna vilken 

missrepresenterar det budskap som de flesta läsare fångar upp. 

4. Den allmänna opinionen och normbildande demokratisk teori. Entman 

hänvisar här till Zaller
15

 som i sin tur påpekar att ramverk verkar ha en 

central roll i den demokratiska processen eftersom den politiska eliten 

kontrollerar vilken typ av ramverk som olika frågor rör sig inom. Dessa 

ramverk kan sedan fastställa vad ”den allmänna opinionen” anser. Teorin 

reser frågetecken kring demokratin i sig, ty genom att forma ramverk kan 

eliten avgöra vad som är den ”sanna” allmänna opinionen. Vad finns det 
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då för äkta allmän opinion kvar? För att hamna rätt krävs att man kommer 

överrens om vilket ramverk som ligger närmast allmänhetens riktiga 

uppfattning vilket är meningslöst ty det kräver enighet mellan de tävlande 

parterna (ur såväl eliten invånarna i allmänhet). 

Även om Entmans teorier här utgör min huvudsakliga teori vill jag ändå i 

korthet beröra något om ytterligare tre forskarpar/ forskargrupper inom området. 

Den första grupp forskare är Tankard, Hendrickson, Silberman, Bliss och Ghanem 

som redan 1991, alltså två år före Entman, presenterade ett papper vid Association 

for Education in Journalism and Mass Communication:s årliga möte i Boston.
16

 I 

detta återfinns – en nu välrefererad – definition på ramverk: 

 
A frame is a central organizing idea for news content that supplies a context and 

suggests what the issue is through the use of selection, emphasis, exclusion, and 

elaboration.
17

 

 

Definitionen har likheter med Entmans och tillför för vårt vidkommande inga 

omvälvande nyheter förutom att den kan fylla en funktion genom att ytterligare 

underbygga förståelsen av vad ramverk handlar om. 

Ytterligare en grupp forskare utgörs av Nelson, Clawson och Oxley som 1997 i 

The American Political Science Review publicerade artikeln Media Framing of a 

Civil Liberties Conflict and Its Effect on Tolerance.
18

 I artikeln definierar de 

ramverk enligt följande: 

 
Framing is the process by which a communication source, such as a news 

organization, defines and constructs a political issue or public controversy.
19

 

 

Medan Entman i sin definition sätter större fokus på ramverk som paradigm 

liksom på dess beståndsdelar, fokuserar Nelson m.fl. i sin definition mer på 

ramverk som process, dess roll och vilka effekter detta leder till inom 

nyhetsförmedlingen. För vårt vidkommande fyller definitionen sin roll genom att 

ange fokusområde och färdriktning på det sätt varpå jag kommer använda 

begreppet ramverk. 

En tredje och sista forskarduo är Friedland och Mengbai som 1996 publicerade 

artikeln International Television Coverage Of Beijing Spring 1989: A 

Comparative Approach.
20

 Artikeln handlar om medias rapportering av 

händelserna i Beijing våren 1989. För vårt vidkommande vill jag i korthet peka på 

vad Friedland och Mengbai skriver om relationen mellan medias ramverk och 

individens ramverk, och om hur ramverk arbetar och fungerar: 
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It is a mediating device, the bridge between these larger social and cultural realms 

and everyday understandings of social interaction, a mid-level heuristic for bridging 

macro- and micro-levels of analysis..
21

 

 

Eftersom vi kommer beröra just medias hantering av en händelse och även 

relatera den till individerna/människorna/folket, torde det vara av värde att notera 

hur skickligt Friedland och Mengbai sammanför det stora sammanhanget med 

”den lilla” människan. 

Ett välkänt men också kontroversiellt exempel på ett förståelseraster, ramverk, 

är det om civilisationernas kamp som Huntington presenterar. Samuel P 

Huntington
22

 var under många år professor i statsvetenskap på Harvard university. 

1993 publicerade han i Foreign Affairs artikeln The Clash of Civilizations?
23

 

Innehållet i artikeln står i direkt kontrast till den av Francis Fukuyama år 1992 

publicerade boken The End of History and the Last Man i vilken Fukuyama 

hävdar att historien nått sitt slut i och med de västerländska demokratiernas seger 

över kommunismen i kalla kriget. Huntingtons artikel mynnade ut i en bok som 

gavs ut några år senare, 1996, och fick titeln The Clash of Civilizations and the 

Remaking of World Order. Här kommer vi använda oss av artikeln från 1992. 

Huntingtons tes är att orsaken till framtidens konflikter inte kommer vara av 

ideologisk eller ekonomisk art utan av kulturell art. Förvisso kommer 

nationalstaten bestå, men den kulturella aspekten gör att det snarare är relevant att 

tala om civilisationer än nationalstater. Civilisationerna definieras utifrån både 

objektiva aspekter såsom språk, historia, religion, sedvänja respektive institutioner 

men också utifrån mer subjektiva faktorer som självförståelse och 

självidentifikation. Världen består av sju eller möjligen åtta civilisationer 

nämligen den västerländska, den konfucianska, den japanska, den muslimska, den 

hinduiska, den slaviskt ortodoxa, den latinamerikanska och möjligen också den 

afrikanska. I synnerhet, anför Huntington, är det mellan väst och ”resten” kampen 

kommer stå, och bland ”resten” intar islam en särskilt framträdande roll. Även om 

civilisationerna utåt sett utgör en enhet, finns vissa inbördes varianter. Den 

västerländska civilisationen består av två huvudsakliga varianter, den europeiska 

respektive den nordamerikanska, medan den muslimska har tre underavdelningar: 

den arabiska, den turkiska respektive den malajiska. Mellan civilisationerna går 

vad Huntington kallar en kulturell förkastningslinje. Det är längs denna linje 

framtidens konflikter kommer äga rum. Huntington ger sex skäl till varför så 

kommer vara fallet: 

1. Skillnader civilisationer emellan är inte bara något verkligt – det är 

också något fundamentalt. Civilisationerna är separerade från varandra 

av en rad orsaker, allra främst p.g.a. olika religioner. 

                                                                                                                                                         

 
21

 a.a., s. 13. 
22

 1927-2008 
23

 Huntington, Samuel P., “The Clash of Civilizations?”. 1992. 
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2. Världen blir mindre vilket leder till att interaktionen mellan folk från 

olika civilisationer ökar. Detta i sin tur gör att civilisationsmedvetandet 

ökar. 

3. Ekonomisk modernitet och social förändring separerar människor från 

långvarig lokal identitet och försvagar också nationalstaten som grund 

för identitet. I stora delar av världen tar istället religionen platsen för 

identitetsskapande vilket suddar ut nationella gränser men enar 

civilisationer. 

4. Den ökade civilisationsmedvetenheten drivs på av västs dubbla roll. Å 

ena sidan står västs kulminerade makt och inflytande, å andra sidan det 

pågående återvändandet till rötterna hos icke-västcivilisationer. Det är 

västs kulminerade inflytande som konfronterar och leder andra, icke-

västländer, att söka skapa och forma en värld definierad i icke-

västtermer. 

5. Kulturella egenskaper och olikheter är mindre föränderliga och därför 

svårare att kompromissa med och lösa upp än politiska och 

ekonomiska. I exempelvis f.d. Sovjetunionen kan en kommunist bli 

demokrat men en ryss kan inte bli en est. Än starkare särskiljare än 

etnicitet är religion som identitetsskapare. Man kan vara halvryss men 

inte halvortodox eller halvmuslim. 

6. Ökande ekonomisk regionalism grundad i en gemensam civilisation. 

Som exempel tas Europa där den interregionala handeln ökade från 51 

till 59 procent mellan 1980 och 1989. 

När folk definierar sin identitet i etniska och religiösa termer, uppstår lätt ett ”vi 

mot dem”-tänkande mellan folk av olika etnicitet och/eller religion. En annan 

minst lika stark drivkraft till civilisationernas kamp är västs ansträngningar att 

dels lyfta fram sina värden, demokrati och liberalism, som universella 

allomfattande värden och dels upprätthålla sin militära överlägsenhet globalt sett. 

Detta alstrar fram ett gensvar från andra civilisationer. 

Under rubriken The West versus The Rest reder Huntington mer specifikt ut 

kampen mellan västvärlden och övriga världen. Här menar han att väst använder 

sig av internationella institutioner (som t.ex. FN, definierat som ”väst” av 

Huntington), militär makt och ekonomiska resurser för att driva på världen och 

upprätthålla västlig dominans, skydda västs intressen och främja västs politiska 

och ekonomiska värden. Två källor till konflikt finns: dels skillnader i makt och 

kampen om militärt, ekonomiskt och institutionellt inflytande, och dels skillnader 

i kultur – d.v.s. grundläggande värderingar och övertygelser. Det sistnämnda är 

speciellt intressant för vårt vidkommande. Huntington hänvisar också till V.S. 

Naipaul som hävdat att den västliga civilisationen är den universella civilisationen 

som passar alla. På ett ytligt plan ger Huntington Naipaul rätt så till vida att den 

västliga kulturen genomsyrat resten världen. Men på ett mer grundläggande plan 

skiljer sig västs grundprinciper fundamentalt från de förhärskande i andra 

civilisationer. Västliga idéer som individualism, liberalism, konstitutionalism, 

mänskliga rättigheter, jämlikhet, frihet, rättsstat, demokrati, fri marknad, 

separation kyrka-stat har ofta svag resonans hos övriga civilisationer. Istället, till 

poängen, åstadkommer västliga försök att propagera för dito ideal en reaktion mot 
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”human rights imperialism” (mänskliga rättigheter-imperialism) följt av en 

återkommande försäkran av stödet för inhemska värderingar. Detta kan ses i 

stödet för religiös fundamentalism hos den yngre generationen i icke västliga 

kulturer. Hela uppfattningen att det skulle finnas en ”universell civilisation” är en 

västlig idé, skriver Huntington. De värderingar som är viktigast i väst är de minst 

viktiga sett över hela världen. Dessa skillnader manifesteras tydligast i de 

ansträngningar som USA och andra västliga stater gör i syfte att förmå andra 

människor att anamma västliga idéer rörande demokrati och mänskliga rättigheter. 

Och än en gång, påpekar Huntington, kommer framtidens konflikt stå mellan 

västerlandet och den islamska världen. 

Med hänsyn till vad som här sagts om civilisationernas kamp, menar Huntington, 

att det av västerlandet kommer krävas att utveckla en mer djupsinnig förståelse av 

de grundläggande religiösa och filosofiska antaganden som är de förhärskande i 

andra civilisationer, och hur människor i dessa civilisationer ser på sina intressen. 

Att finna ömsesidiga drag mellan väst och andra civilisationer kommer kräva 

ansträngning. 

Sammanfattningsvis. I den förra delen presenterades framing theory och i 

synnerhet Entman och hans definition av begreppet. I den senare delen 

presenterades Huntingtons tes om en civilisationernas kamp. Denna teori är ett 

exempel på ett ramverk som hjälper folk att förstå och tolka omvärlden i en viss 

riktning. För vårt vidkommande sammansmälter dessa båda teorier genom 

granskningen av Memri; i fokus står att spåra karaktäriserande drag i Memris 

ramverk samtidigt som den motsättning mellan väst och muslimvärlden 

Huntington talar om gör sig gällande på ett övergripande plan i uppsatsens 

problemformulering. 

1.3 Metod och material 

Med föreliggande problemformulering och frågeställning kopplat till Memri kan 

konstateras att det handlar om att granska bakomliggande förståelsemönster, 

tankestruktur, argumentation och världsuppfattning hos vårt studieobjekt – 

Memri. En kvantitativ innehållsanalys får stå tillbaka till förmån för en kvalitativ 

textanalys med avsikten att systematisera innehållet och klargöra den 

bakomliggande tankestrukturen.
24

 Till analysen använder jag fyrafrågeställningar 

vilka är hämtade från Entmans definition av ramverk. Frågeställningarna lyder: 

 Vad är problemet? 

 Vad är orsaken till problemet? 

 Vad är moraliskt rätt? 

 Vilken är den lämpliga utvägen? 

                                                                                                                                                         

 
24

 Esaiasson, Peter – Gilljam, Mikael – Oscarsson, Henrik – Wängerud, Lena, Metodpraktikan. Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, 2007, s. 238. 
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Beträffande materialet står Memri och dess hemsida (www.memri.org) i 

centrum. Men, som redan nämnts kommer ytterligare ett nyhetsmedium användas, 

nämligen Svenska dagbladet (www.svd.se). I båda fallen hämtas materialet 

uteslutande från respektive nyhetsmediums sida på internet. Tanken är att först 

och främst studera Memri, vilket också kommer vara den primära uppgiften i 

granskningen. Men utan något att spegla och jämföra Memri med torde bilden av 

Memri bli något diffus och intetsägande. Därför har jag med ytterligare ett 

nyhetsmedium att jämföra med. Att det blev just Svenska dagbladet som 

jämförelseobjekt beror på att jag vill ha en representant från den kontext och det 

sammanhang som uppsatsen publiceras i, d.v.s. det svenska samhället. För läsarna 

torde det vara den mest näraliggande och välkända nyhetsmiljön. En dagstidning 

från Sverige måste också anses representera en del av det västerländska samhället; 

även om både USA och Sverige räknas till västvärlden måste icke försumbara 

skillnader anses föreligga mellan de båda länderna avseende såväl 

omvärldsuppfattning, debatton som kultur. Att valet föll på just Svenska dagbladet 

hör samman med denna tidning tillsammans med Dagens nyheter är de enda två 

större rikstäckande dagstidningar med omfattande omvärldsbevakning. Det kunde 

således lika gärna blivit Dagens nyheter men söktekniska orsaker på gjorde att 

valet föll på Svenska dagbladet.
25

 En möjlig brist med Svenska dagbladet är att 

den stundtals och i vissa sammanhang skulle kunna anses vara, i alla fall ur ett 

svenskt perspektiv, något mer israelvänlig än t.ex. DN. Denna möjliga brist anser 

jag dock inte vara allvarliga än att den kan hanteras inom ramen för denna 

uppsats. 

Metodologiskt är alltså uppsatsen i första hand en kvalitativ textanalys med 

primärt fokus på Memri och sekundärt på Svenska dagbladet. I andra hand är det 

en komparativ studie mellan Memri Svenska dagbladet. 

I sökningen av artiklar har i Memris fall sökorden ”denmark” respektive 

”danish” använts i två separata sökningar. Sammantaget ger detta 87 träffar.
26

 

Efter gallring kvarstår 36 artiklar som utgör det primära granskningsmaterialet. I 

fallet Svenska dagbladet används sökfrasen ”danmark +muhammed” vilket ger 

195 träffar på Svenska dagbladets hemsida.
27

 Här granskas artiklarna i urval med 

särskilt fokus på den inledande rapporteringen under vintern 2005-06; denna 

avgränsning gör också det omfångsrika materialet mer hanterbart. Ingen åtskillnad 

görs mellan nyhetsartiklar respektive ledare/opinion utan Svenska dagbladet 

behandlas som en enhet. En ledare torde vara starkare präglad av ideologi och 

partipolitik än en nyhetsartikel men de verkar för denna uppsats vidkommande 

inte menligt utan snarare gynnande då det bidrar till att få en klar och tydlig bild 

av Svenska dagbladets ställningstagande. Rent generellt vad avser såväl Memri 

som Svenska dagbladet sätts respektive mediekälla som ansvarig för allt 

                                                                                                                                                         

 
25

 Dagens nyheters sökfunktion tillåter inte sortering efter datum vilket Svenska dagbladets gör. 
26

 Antal träffar: ”denmark” = 39 träffar, ”danish” = 48 träffar. Somliga träffar dock överlappande varför det 

totala antalet artiklar blir färre än 87. 
27

 Samtliga sökningar och träffar per 2010-04-23. 

http://www.memri.org/
http://www.svd.se/
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publicerat material. När således t.ex. Svenska dagbladet citerar Saudiarabiens 

ambassadör görs gällande att ”Svenska dagbladet skriver…”. 

Om Memri som avsändare vet vi lite. Vi har kort bakgrundshistorik liksom 

vissa namn, allt enligt egen utsago. I övrigt vet vi inte mycket. Beträffande 

Memris mottagare vet vi ännu mindre. Det enda vi vet är det som Memri självt 

redogör för på dess internetsida (se nedan). Frågetecken kan resas kring Memris 

urvalsprocess; d.v.s. hur går det till när Memri väljer ut vad som skall översättas 

och publiceras respektive lämnas dithän. Vidare kan frågetecken resas kring hur 

stort utbud av nyhetsmaterial som finns att tillgå. Förutom att det sannolikt finns 

bra mycket mer material att tillgå än Memri publicerar, kan vi inte säga något om 

dessa frågor. Med denna ovisshet reses kanske frågan varför Memri ändå är så 

intressant. Orsakerna är flera och har att göra med Memris självpåtagna roll som 

språklig men därmed också kulturell brygga, men också med dess omfattande 

rapportering.
28

 Memri vill vara en brygga mellan Mellanöstern och 

USA/västvärlden – två geografiska områden som även gett upphov till, 

åtminstone menar somliga så, två civilisationer. Västs tolkning av Mellanöstern, 

islam och muslimerna är något ständigt aktuellt inom såväl världs- och 

utrikespolitiken som på hemmaplan, inte minst genom omfattande migration 

främst på senare tid. 

Till sist bör påpekas något kort om det resultat analysen kommer leda fram 

till. För det första handlar det inte om några objektiva sanningar. Ramverk handlar 

inte om objektiva sanningar utan snarare om subjektiva förståelseraster som inte 

kan anses vara mer eller mindre rätta eller sanna ur ett absolut perspektiv. Ett visst 

specifik ramverk tas alltid för gällande och sant i den kontext det är det 

dominerande ramverket. För det andra bör det påpekas vad resultatet anger 

respektive inte anger. Resultatet säger något om Memri liksom något om Memri i 

jämförelse med Svenska dagbladet. Krasst sett är det också allt resultatet säger 

oss. 

                                                                                                                                                         

 
28

 Läsaren uppmanas själv besöka www.memri.org och få en överblick över materialet, inkl. dess stora arkiv. 

Memri erbjuder också prenumeration på sitt nyhetsbrevs om utkommer flera gånger dagligen med nytt material. 

http://www.memri.org/
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2 Bakgrund 

2.1 Memri 

Memri är ett webbaserat nyhetsinstitut.
29

 Även om medarbetarna bakom kan 

förekomma i andra sammanhang liksom nyheter från Memri ibland kan återfinnas 

i tidningar och tv-kanaler måste webbsidan anses utgöra grunden för institutets 

existens. Själva grundtanken är att utforska Mellanöstern genom regionens egna 

kanaler oavsett om det handlar om medier som tidningar och tv, webbsidor, 

religiösa predikningar eller skolböcker. Memri vill överbrygga den språkliga 

klyftan mellan västvärlden och Mellanöstern genom att erbjuda översättningar 

från bl.a. arabiska, farsi och turkiska
30

 till flera västerländska språk, i synnerhet 

engelska
31

. Memri erbjuder också analyser avseende den politiska, ideologiska, 

sociala, kulturella och religiösa utvecklingen i Mellanöstern. 

Institutet grundades 1998 i syfte att bidra med information till debatten kring 

USA:s Mellanösternpolitik. Memri är en fristående, partipolitiskt oberoende, icke 

vinstdrivande s.k. 501(c)3-organisation
32

. Huvudkontoret är beläget i Washington 

D.C. med en dryg handfull distriktskontor på andra platser i världen, mestadels 

västvärlden. Memri har en form av bolagsstyrelse (Board of Directors) bestående 

av ett drygt fyrtiotal välrenommerade rådgivare vilka har kopplingar till såväl 

amerikanska som andra regeringar, myndigheter, universitet, underrättelsetjänster 

m.m. Bland rådgivarna, vilka alla är namngivna på hemsidan, kan återfinnas 

personer som Elie Wiesel, John Bolton, Ehud Barak, Paul Bremer och Yohanan 

Friedmann. Richard Holbrooke var tidigare rådgivare. Memris egen personal 

uppgår till mer än 80 anställda världen över, varav sju är namngivna och närmare 

beskrivna på hemsidan. Den mest framstående är den som idag är huvudansvarig 

för institutet tillika dess grundare Yigal Carmon. 

Memri har ett online-arkiv på för närvarande över 6000 artiklar fördelade på de 

olika områden Memri publicerar material inom. Dessa är specialrapporter (Special 

Dispatch Series), undersöknings- och analysserier (Inquiry & Analysis Series) och 

tv-projekt (MEMRI TV Project). Därutöver driver Memri ett terroristprojekt (The 

Jihad & Terrorism Project), ett projekt om reformrörelser i arab- och 

                                                                                                                                                         

 
29

 All information under avsnittet hämtad från www.memri.org såvida inget annat sägs. 
30

 Även urdu, pashto, dari och hindu. 
31

 Även franska, spanska, tyska, italienska, polska, ryska, kinesiska, japanska och hebreiska. 
32

 En inom amerikansk lagstiftning skattebefriad icke vinstdrivande förening. 

http://www.memri.org/
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muslimvärlden (The Reform Project), ett projekt om antisemitism (The 

Antisemitism Documentation Project) samt tre regionala projekt. Enligt institutets 

egna uppgifter utgörs läsekretsen och publiken, förutom av besökarna på 

hemsidan, av myndigheter och lagstiftare, amerikanska försvaret, 

universitetsvärlden samt tv-stationer och tidningar över hela världen (alla listade 

på hemsidan). 

2.2 Muhammedkarikatyrerna 

Fredagen den 30 september 2005 publicerade danska Jyllandsposten tolv 

satirteckningar över profeten Muhammed. Vissa av bilderna antydde ett samband 

mellan islam, terrorism och kvinnoförtyck. Syftet med publiceringen var att väcka 

debatt kring yttrandefriheten. Publiceringen ledde dock till häftiga reaktioner från 

den muslimska världen. 

Bakgrunden till publiceringen var att författaren till boken Koranen og 

profeten Muhammeds liv till en början inte lyckades hitta någon som ville rita 

illustrationerna till boken. Flera tecknare avböjde med hänvisning till mordet på 

Theo van Gogh.
33

 I Danmark sågs detta som självcensur och väckte debatt. Därav 

startade Jyllandsposten en artikelserie om händelsen. Kulturredaktören Flemming 

Rose uppmanade danska tecknare att skicka in bilder på Muhammed så som de 

såg honom. Ett fyrtiotal bidrag kom in, varvid tolv publicerades. I Norge 

publicerade tidningen Magazinet alla bilderna medan svenska dagstidningar 

publicerade enstaka bilder i samband med debatten. Även flera andra tidningar i 

Europa publicerade bilderna när frågan var som allra hetast. 

Enligt muslimsk sunni-tradition får man inte avteckna profeten Muhammed. Shia-

traditionen som tillåter avbildning, har dock försvagats kontra sunni-traditionen 

relativt sett. Omvärlden, i form av muslimska grupper, reagerade kraftigt om än 

med viss fördröjning. Reaktionen stod som starkast i början av 2006 men fortsatte 

under lång tid, ända in under år 2008, även om de avtog efter hand. Den utdragna 

reaktionen kan åtminstone till viss del förklaras av att ytterligare elva danska 

dagstidningar liksom Sydsvenska dagbladet i februari 2008 publicerade 

Muhammedbilderna. 

I grova generellt övergripande ordalag kan man sammanfatta händelsen med att 

muslimska grupper och den islamska världen mer eller mindre kraftigt fördömde 

publiceringen med hänvisning till att visa respekt för religionen och mer specifikt 

islam medan västvärlden försvarade publiceringen med hänvisning till press- och 

yttrandefriheten. 

                                                                                                                                                         

 
33

 Theo van Gogh, Nederländerna, dödades 2004 på öppen gata av en muslimsk fanatiker p.g.a. av sin kritik mot 

islam. 
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3 Analys 

3.1 Memri 

3.1.1 Problemet 

Den 7 februari 2006 publicerade Memri den första artikeln
34

 som tog upp 

Jyllandspostens publicering av Muhammedkarikatyrerna. Artikeln består av två 

tal hållna av Hizbollahs ledare Nasrallah hämtade från tevestationerna al Manar 

respektive al-Jazira. Den uppkomna problematiken beskrivs tidigt i artikeln, där 

det förklaras att det som skett handlar om en förolämpning av profeten 

Muhammed. 
 

…those despicable people would not have dared to insult the Prophet Muhammad - 

not in Denmark, not in Norway, and not in France. 

 

Två dagar senare publicerades en artikel
35

 där shejk al-Qaradhawi tillåts komma 

till tals; al-Qaradhawi är ledare för European Council for Fatwa and Research 

(ECFR, Europeiska fatwarådet), ordförande för International Association of 

Muslim Scholars (IAMS) och därtill andlig ledare för flera islamska 

organisationer världen över. I artikeln berörs samma tematik, nämligen beteendet 

– uttryckt som ett brott – att förolämpa islams Profet och hans väldiga folk. 
 

…such crimes, which offend the Prophet of Islam and insult his great nation is what 

begets violence, generates terrorism… 

 

Här konstateras alltså inte bara problematiken i sig (som alltså betraktas som ett 

brott) utan även att det är förolämpandet av islam och Muhammed som ligger 

bakom våld och terrorism. Artikeln avslutas med ett till européerna riktat 

budskap, där sägs att muslimerna klarar sig utan européerna, de kan handla sina 

varor av exempelvis asiatiska länder, men däremot européerna klarar sig inte utan 

muslimerna. Detta blir aktuellt i synnerhet då det föreligger hot mot islamisk ära, 
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 16 

muslimska profeter och den muslimska religionen, underförstått: Europa hotar 

islam genom publiceringen av Muhammedkarikatyrerna. 

När Irans president Mahmoud Ahmadinejad refereras i den tredje publicerade 

artikeln
36

 i ämnet, reder han tydligt ut vad det handlar om. 
 

The affront to the honor of the Prophet of Islam is in fact an affront to the worship of 

God, and to the seeking of truth and justice, and an affront to all the prophets of 

God. Obviously, all those who harm the honor of the prophet of Islam..." 

 

Publiceringen, enligt Ahmadinejad, är en skymf mot profeten Muhammeds ära, 

mot dyrkan/tillbedjan av gud (Allah) och mot alla guds profeter. Det är t.o.m. en 

skymf mot sökandet efter sanning och rättvisa. Med en sådan tolkning av 

publiceringen är det lätt att förstå Ahmadinejad med fleras upprördhet. 

Uppfattningen att publiceringen av Muhammedkarikatyrerna handlar om en 

förolämpning, en förödmjukelse och en skymf mot profeten Muhammed, islam 

och muslimerna, liksom att publiceringen är att betrakta som ett brott, en kriminell 

handling, framträder i flera ytterligare artiklar.
37

 

I en något senare publicerad analyserande artikel
38

 citeras Muhammed Foda i den 

egyptiska tidningen al-Gumhuria som placerar in händelsen i ett nytt slags korståg 

där vapnen är pennan snarare än geväret. 
 

The Muslims worldwide - some billion and a half... are facing a new kind of 

Crusader war, whose weapon is the pen, not the rifle, 

 

Även Usama bin Ladin citeras i artikeln då han anser den inträffande händelsen 

handlar om förtal och ärekränkning av muslimernas Profet. 

Sammanfattningsvis kan alltså problemet anses bestå i ett offensivt om inte 

aggressivt väst som förolämpar och kränker inte bara profeten Muhammed utan 

även islam, muslimerna och hela det islamska folket. Väst beter sig hotfullt vilket 

leder till våld och terrorism emedan sökandet efter sanning och rättvisa skymfas. 

Händelsen kan placeras in en korstågskontext. 

3.1.2 Orsak till problemet 

Även när det gäller den bakomliggande orsaken till det problem som ovan 

beskrivits tas detta upp i redan i artikeln
39

 publicerad den 7 februari där Nasrallah 

tillåts komma till tals. Orsaken är västs dubbla standards och dess skenhelighet. 
 

The truth is that we face a new phenomenon, or rather a new example of the West's 

hypocrisy. Its slogans constitute hypocrisy. This has come to be known in the Arab 

region as 'double standards.' They weigh things differently with us and with others. 
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Med oss (’us’) åsyftas muslimer medan andra (’others’) i synnerhet åsyftar judar 

vilket framkommer längre fram när Nasrallah belyser ett exempel på en fransk 

forskare som ”bevisade” att förintelsen aldrig ägt rum varpå han blev ställd inför 

rätta. Väst hycklar och väger saker olika mycket beroende på vem saken gäller; 

när det gäller muslimer diskriminerar väst dessa medan när det gäller andra (i 

synnerhet judar) betonar väst yttrandefriheten. Detta drag av dubbla standards och 

skenhelighet hos väst kan påvisas även i ytterligare artikel.
40

 

I en senare artikel
41

 från april 2006 anförs att publiceringen i Jyllandsposten var 

vad gäller tidpunkten väl planerad i syfte att avleda såväl global som arabisk 

uppmärksamhet från de ”brott” och ”massakrer” som begås i Irak, Palestina, Abu 

Ghureib-fängelset och många ockuperade arabterritorier. Underförstått här att 

Danmark står i koalition med övriga Europa och – kanske främst – USA och 

judarna. 

Omnämnas bör ytterligare en orsak vilken förvisso sätts i starkt samband med den 

lämpliga utväg som anmodas men som samtidigt hör ihop med orsaken till 

problemet. Tydligast framkommer detta i Nasrallahs kommentar i artikeln
42

 från 

den 7 februari. 
 

If any Muslim had carried out the fatwa of Imam Khomeini against the apostate 

Salman Rushdie, those despicable people would not have dared to insult the Prophet 

Muhammad. 

 

Vad det handlar om här är att om muslimerna bara trätt fram och agerat så hade 

publiceringen av karikatyrerna aldrig ägt rum. Till detta återkommer vi lite 

längre fram när vi tar upp vilken lämplig utväg som föreslås. Här kan vi nöja oss 

med att konstatera att muslimernas uteblivna agerande, handlingsförlamning, sätts 

som en orsak till att problemet uppstod. 

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att huvudorsaken är att väst har satt 

upp dubbla standards och behandlar människor och folk olika. Muslimer 

diskrimineras medan andra – i synnerhet judarna – favoriseras. Ytterligare orsak 

är att väst lät publicera karikatyrerna för att avleda uppmärksamheten från brott 

som begås på andra ställen runt om i världen utförda av väst gentemot araber. Till 

sist anges även muslimernas uteblivna agitation som orsak till att väst vågar 

konfrontera Muhammed. 

3.1.3 Moraliskt rätt 

Om såväl problembilden som den bakomliggande orsaken inte är något som 

betonas överdrivet ofta, är den normativa frågan, vad som är rätt och fel, något 

som ständigt återkommer. 
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I en artikel
43

 publicerad den 6 april 2006 refereras till en intervju med 

islamisten Mullah Krekar, en man ursprungligen från det irakiska kurdistan men 

sedermera utvisad från Europa dit han kom som flykting 1991. I intervjun 

förklaras på vilken stadig och stabil grund islam står på med en gud, en profet, en 

koran och en tradition. Vidare påpekas hur överlägsen den muslimska tron är och 

att islam och muslimerna kommer att segra. Det sistnämnda ses som bevis på att 

man har rätt ty den som har rätt segrar. Som exempel på hur muslimerna tågar 

fram längs segerns väg nämns muslimernas växande andel av befolkningen i 

Europa där det sägs att muslimerna förökar sig som myggor och kommer utgöra 

30% av Europas befolkning år 2050. 

I ett antal artiklar
44

 rättfärdigförklaras sedan islam, muslimerna men även det 

arabiska folket (som ju i mångt och mycket är just muslimsk). Islams lärjungars 

hjärtan slår med kärlek. Islam står för stolthet och nåd. Allah är älskvärd och 

nådefull. Muslimerna är inga terrorister, utan det är väst som är terrorister. Vidare 

blandar sig islam inte i andras tro (underförstått: vilket väst gör). Det arabiska 

folket är ett känslosamt och medlidande folk. Muslimerna är starka medan väst är 

svaga. Slutligen slås också fast att muslimerna aldrig begått blasfemi (hädelse). 

Just detta att muslimerna aldrig begått blasfemi kan direkt knytas till vad som sägs 

om Danmark och danskarna med anledning av publiceringen av karikatyrerna. I 

en artikel
45

 från 6 augusti 2008 sägs rakt ut att danskarna är blasfemiska. Vidare 

sägs att danskarna överger koranens och islams sanning.
46

 Frågan kan då ställas 

vad danskarna egentligen är, i meningen vad de tror på. Här presenteras två svar, 

vilka möjligen skulle kunna betraktas som ett. Väst (Danmark) har pengarna som 

gud.
47

 Danmark och danskarna är hedningar.
4849

 Att vara hedning och inte ha 

någon religion alls förklaras vara det värsta som finns, ty det förödmjukar 

Profeten (Muhammed). Med detta som bakgrund är det således inte särskilt 

förvånande när det i två andra artiklar
50

 förklaras att publiceringen av de danska 

Muhammedkarikatyrerna är bland det värsta som har hänt. Danmark och 

danskarna betraktas som såväl kriminella som terrorister.
51

 Vidare förklaras 

Europa bestå av aggressiva regeringar medan USA är den store satan. Såväl 

Europa som USA skadar den gudomliga profetens ära. Européerna ljuger och är 

tagna som gisslan av sionisterna, vars regim är plundrare.
52

 

Men när det gäller det moraliskt rätta låter Memri också en – låt oss kalla det – 

oppositionell röst komma till tals. Man får uppfattningen att detta är en 

minoritetsröst härrörandes från samma håll som det övriga materialet, d.v.s. från 
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det muslimska och/eller arabiska samhället och dess befolkning. Det budskap 

denna opposition låter ljuda kan betecknas som av frihetlig/liberal karaktär och 

gentemot islam och dess anspråk och uttryckssätt ifrågasättande; i mångt och 

mycket i liknande de tongångar man kan höra från västligt håll. 

Den första artikeln av denna karaktär publicerades den 28 april 2006. I denna 

artikel
53

 återges yttranden från en muslimsk förening för frihet i arabvärlden 

(Manifeste des Libertés) som kommenterat händelserna i samband med 

publiceringen av de danska Muhammedkarikatyrerna, där det står: 
 

The modern history of censorship in the name of Islam is marked by murders, 

attacks, and a ban on free thinking. 

 

Att man här är kritisk till den censur som frammanas från muslimskt håll råder det 

ingen tvekan om. Därtill sammankopplas censuren med diverse icke önskvärda 

ting. Kritiska tongångar gentemot den muslimska censuren framkommer även i en 

artikel
54

 från maj 2006 där en Tunisienfödd reformist i en kommentar skriver att 

varje artist och varje forskare borde vara fri att skriva om alla religioner utan 

någon restriktion. Beträffande reaktionerna efter publiceringen av de danska 

karikatyrerna återkommer detta i en artikel
55

 vid årets slut, i december 2006, där 

de illdåd publiceringen gett upphov till i den muslimska världen listas. 

Tankegången är att Jyllandsposten publicerade medan muslimerna hotade, 

startade upplopp och stack ambassader i brand. 

Lite senare i den först nämnda artikeln från 28 april 2006 kommenteras vad de 

danska Muhammedkarikatyrerna och reaktionerna på dem egentligen har lett fram 

till: 
 

Far from putting the unbelieving West in opposition to Islam... the Danish cartoons 

affair put Muslims in opposition to themselves. 

 

Reaktioner från muslimskt håll har alltså skadat muslimerna själva och lett till att 

muslimer hamnat i opposition mot sig själva. Samma tanke, i än mer tillspetsad 

form, presenteras i en artikel
56

 från juni 2008 där flera arabiska kolumnister 

förklarar att islams värsta fiender är muslimerna själva. I ytterligare fyra artiklar
57

 

förs liknande tankegångar fram; den muslimska reaktionen förklaras vara en svart 

bild av islam, de våldsamma reaktionerna anses stå bakom det försämrade 

klimatet för muslimer i Europa och det muslimska gensvaret var överdrivet. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att stor vikt läggs vid vad som är 

moraliskt rätt. Islam presenteras som den enda rätta och sanna religionen och 

muslimerna blandar sig inte i andras angelägenheter. Muslimer är definitivt inga 

terrorister utan är känslosamma och medlidande människor. Muslimerna är starka 

och kommer att segra, som intäkt för detta tas den pågående demografiska 
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omvandlingen av Europa mot en alltmer muslimsk kontinent. Det värsta man kan 

göra är att begå blasfemi, vilket är just vad Danmark och danskarna har gjort. 

Därför skall danskarna betraktas som kriminella och terrorister. 

Danskarna/européerna är tagna som gisslan av sionisterna. 

Samtidigt presenteras en oppositionell röst som är kritisk till den muslimska 

censuren och förklarar att muslimerna skadar sig själva genom sina överdrivna 

och våldsamma reaktioner. 

3.1.4 Lämplig utväg 

Likt i föregående avsnitt om vad som är moraliskt rätt, sker beträffande en lämplig 

utväg återkommande kopplingar i materialet. Texten genomsyras i många fall av 

uppmaningar, antydningar och förslag på hur man skall ta sig vidare framåt. 

Författarna till källmaterialet synes vara fokuserade på att ge 

handlingsuppmaningar och vägledning i hur läsaren skall agera. 

Än en gång måste den första publicerade artikeln
58

 i ämnet, publicerad i 

februari 2006, anses utgöra en god startpunkt. Nasrallah förklarar att om fatwan 

mot Rushdie
59

 hade utförts, hade förolämpningen mot Muhammed aldrig blivit av. 

Detta i sig ger en stark antydning om att muslimer måste reagera och genom 

aktion, våld om så krävs, skipa vad man menar vara rätt. Bara några rader längre 

ner förklarar Nasrallah rakt på sak vad det handlar om. 
 

I am certain that not only millions but hundreds of millions of Muslims are ready 

and willing to sacrifice their lives in order to defend the honor of their Prophet. And 

you are among them." 

 

Rakt på sak pekas var och en ut (’you’) och sammankopplas till uppmaningen att 

ge sitt liv för att försvara Muhammeds ära. Nasrallah uppmanar också var och en 

att sluta tolerera ”sådana här” saker. I samma artikel, något längre ner ges 

ytterligare ett mycket konkret handlingsråd. Efter att ha förklarat att pengar är 

detta folks (västerlänningarnas) gud uppmanas att bojkotta varor från varje land 

som låter publicera karikatyrerna. Just uppmaningen att bojkotta varor från 

Danmark/de länder som låter publicera karikatyrerna återkommer i många 

artiklar
60

. Men att bojkotta varor är inte nog.
61

 

På flera ställen återkommer uppmaningar till att ytterligare reaktioner behövs. I en 

artikel
62

 från februari 2006 förklaras att muslimer måste visa vrede och rasa. 
 

We are a nation that should rage for the sake of Allah, His Prophet, and His book. 

We are the nation of Muhammad, and we must never accept the degradation of our 

religion. 
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Vidare förklaras att muslimer måste sätta press på FN att anta en resolution som 

förbjuder förolämpning av profeter. Till sist riktar shejk al-Qaradhawi i artikeln 

två varningar, dels till regeringar i muslimska länder som uppmanas stå upp för 

och skydda islam och dels till västerlänningar, amerikaner och européer vilka 

måste upphöra med tystnaden mot sådana här brott ty det är den rådande 

tystnaden som genererar terrorism. 

Härnäst följer talrika uppmaningar till hur enskilda muslimer borde reagera över 

publiceringen av Muhammedkarikatyrerna. På flera håll kan återfinnas 

uppmaningar att protestera
63

, bränna danska flaggan
64

, attackera och bränna 

danska ambassader
65

 men också kidnappa danska ambassadörer
66

. Detta är dock 

inte nog, utan på några håll kan även återfinnas uppmaningar till att antingen begå 

självmordsoperationer eller att döda danskar.
67

 I artikeln från 3 maj 2006 kan 

följande återfinnas. 

 

Therefore, you must fear Allah and do His will. Do not consult anyone about the 

killing of these heretics. Be secretive in carrying out that which is required of you. 

 

Alla dessa uppmaningar till handling stannade inte bara vid uppmaningar utan 

ledde fram till konkreta handlingar. Utöver rapporterade fall i ovan citerade 

artiklar kan ytterligare två artiklar återfinnas hos Memri. Den ena artikeln
68

 lyfter 

frågan om kopplingar mellan reaktionerna efter publiceringen av 

Muhammedkarikatyrerna och bombandet av kristna kyrkor i Irak, medan den 

andra artikeln
69

 konstaterar att Danmark led ekonomisk skada av 

handelsbojkotten. 

Sammanfattningsvis utgör den lämpliga utvägen något centralt som 

genomgående återkommer i artiklarna. Lösningen ligger i att muslimerna börjar 

agera och visa sin avsky i handling. Detta kan bestå både i fredliga metoder som 

t.ex. bojkott eller protester, men också i våldsamma metoder som att sätta eld på 

flaggor och ambassader, kidnappa ambassadörer eller t.o.m. döda eller begå 

självmordsattentat. Det viktiga är att agera. 

3.2 Svenska dagbladet 

3.2.1 Problemet 
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I Svenska dagbladet publicerades den första artikeln
70

 om de danska 

Muhammedkarikatyrerna den 2 december, då med rubriken ”Danska tecknare 

hotas av extremister”. Huvudpoängen i artikeln är just den kontrovers som 

uppstått i och med Jyllandspostens publicering vilket framkommer redan i 

ingressen där det står. 
 

Det extremistiska pakistanska partiet Jamaat-e-Islami utlovar en belöning på 60 000 

kronor till den som dödar en grupp danska tidningstecknare som avbildat profeten 

Muhammed. Statsminister Anders Fogh Rasmussen ser mycket allvarligt på hotet. 

 

Redan här kan anas den problemframställning som sedan genomsyrar resten av 

tidningens artiklar om konflikten. Problemet är just själva kontroversen d.v.s. att 

människor/länder/aktörer hamnar i konflikt med varandra. Detta både bekräftas 

och förstärks när tidningen lägger in Fogh Rasmussens kommentar att han ser 

allvarligt på hotet. Kontroversen uttryckt i termer av hot går att återfinna i fler 

artiklar
71

. 

Ganska snart övergår dock hoten i mer konkret handling. Det kanske mest 

utbredda och omskrivna sättet att visa sitt missnöje är genom bojkott. Hot om 

bojkott framställdes tidigt
72

 men verkställdes också på olika sätt ganska snart. 

Först ut var en dansk festival om Mellanöstern som Islamiska konferensen beslöt 

uppmana sina medlemmar att bojkotta
73

. Därefter följde handelsbojkott mot 

danska varor
74

 vilket visade sig bli kännbart för Danmark när tusentals 

arbetstillfällen hamnade i farozonen
75

. Kontroversen yttrade sig även på det 

diplomatiska planet genom att Saudiarabien kallade hem sin ambassadör och 

Libyen stängde sin ambassad i Danmark.
76

 Därtill kritiserade en rad arabstater 

Danmark, bl.a. genom sina ambassadör, och såväl Islamiska konferensen som 

Arabförbundet ville driva ärendet till FN.
77

 Folkliga protester kom också till 

uttryck genom gatuprotester, flaggskändning och angrepp på danska 

ambassader/konsulat.
78

 Dessutom uppmanades, inte bara danskar utan även 

nordbor i allmänhet, att lämna Gaza.
79

 Publiceringen av karikatyrerna liksom 
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reaktionerna i form av protester kom att förorsaka en intensiv debatt
80

, som 

sedermera kom att resultera i en fullskalig politisk kris.
81

 

Sammanfattningsvis kan sägas att problembilden består i den konflikt, det 

bråk, den kontrovers och de protester som uppkom i samband med och efter 

publiceringen av Muhammedkarikatyrerna. 

3.2.2 Orsak till problemet 

Om problembilden på sätt och vis är enkel även om den består av många olika 

uttryckssätt är den bakomliggande orsaken än enklare vilket återspeglas i en 

sparsam om inte nästintill förbihastande rapportering hos Svenska dagbladet. Det 

vore som om orsaken synes så självklar att det vore att idiotförklara läsarna att 

skriva mer än någon kort rad här och där om saken. 

I en av de först publicerade artiklarna
82

 om konflikten går att läsa 
 

Chefen för FN:s kommissariat för mänskliga rättigheter Louise Arbour säger att hon 

kan förstå att muslimer kan känna sig kränkta. 

 

Att orsaken nämns i en mening vars egentliga budskap är något annat (här: att 

bekräfta FN:s medkänsla med muslimerna) är karaktäristiskt för Svenska 

dagbladet när de söker beskriva orsaken till problemet. Som framgår är alltså 

orsaken till problemet att människor blir kränkta, här av religiösa skäl. Detta kan 

dock uttryckas på lite olika sätt; som här att människor blir kränkta vilket även 

kan återfinnas i ytterligare artiklar
83

, att teckningarna väcker anstöt som i andra 

artiklar
84

 eller som i ytterligare några andra artiklar
85

 att människor blir sårade 

eller tar illa vid sig. 

Även mer moderata sätt att uttrycka orsaken kan återfinnas, som t.ex. i en artikel
86

 

där Abd al Haqq Kielan, ordförande för Svenska islamiska samfundet får komma 

till tals 
 

Kielan säger att han försvarar yttrandefriheten, men att även den har 

anständighetsgränser. 

-Visst får jag väl rapa kungen i ansiktet, men det är ohyfsat. Man frågar sig vad som 

är avsikten. 

 

Poängen i detta uttalande är att publiceringen passerat anständighetens gränser; 

orsaken är alltså att karikatyrerna är oanständiga. 
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På några håll
87

 kan också återfinnas starkare uttryck som att det handlar om 

hädelse eller som i något
88

 fall där publiceringen av de danska 

Muhammedkarikatyrerna likställs med de antisemitiska bilder som föregick 

förintelsen. 

Sammantaget kan orsaken till problemet kort och gott sägas bestå i att 

människor bli kränkta. 

3.2.3 Moraliskt rätt 

När det gäller vad som är moraliskt rätt presenteras en tvetydig bild. Å ena sidan 

kritiseras Jyllandspostens publicering och Danmarks hantering därefter, å andra 

sidan ifrågasätts och riktas kritik mot de häftiga protesterna i eftermälet. 

Genomgående riktas en klar kritik mot publiceringen och Danmark. Kritiken 

bottnar kort och gott i att det är fel att kränka människor och om man gör det skall 

man be om ursäkt. På spridda ställen lite varstans förklaras att det var fel att 

publicera karikatyrerna eftersom det kränkte människor.
89

 Att man skall be om 

ursäkt om man ändå låter publicera karikatyrerna framkommer tydligast när 

Jyllandspostens chefredaktör Carsten Juste i en artikel
90

 ber om ursäkt. 
 

De [karikatyrerna] stred inte mot dansk lag, men det kan inte förnekas att de har 

kränkt många muslimer, vilket vi måste be om ursäkt för. 

 

Även om det här är Jyllandspostens chefredaktör som får komma till tals 

sammanfattar det bra den bild som framträder i Svenska dagbladet. Att man skall 

be om ursäkt när människor tar illa vid sig och/eller blir kränkta framkommer i 

många artiklar.
91

 Därtill kritiseras direkt Anders Fogh Rasmussen, dåvarande 

statsminister i Danmark, i ett par artiklar för hans hanterande av konflikten.
92

 Vad 

det handlar om är att respektera andra människors religion och deras rätt att utöva 

den, vilket framkommer när dåvarande chefen för FN:s kommissariat för 

mänskliga rättigheter Louise Arbour kommenterar händelsen:
93

 
 

Jag förstår er oro och vill gärna understryka att jag beklagar varje uttalande eller 

handling som innebär bristande respekt för andras religion. 

 

Att Jyllandsposten/Danmark hanterade kontroversen dåligt (”gjorde fel”) 

framkommer även i en ledarartikel
94

 som i grund och botten försvarar rätten att 
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driva med islam men samtidigt sammanfattar kritik från flera håll (FN, EU-

kommissionen, Arabförbundet) gentemot Danmark där poängen är att Danmark 

hanterade konflikten klandervärt. 

Men Svenska dagbladet presenterar också som sagt en annan bild där 

huvudpoängen är att yttrandefriheten måste försvaras. Tydligast framkommer 

detta i en artikel
95

 där Svenska dagbladet kommenterar sin egen inställning. 
 

Vi tror på en vidsträckt yttrandefrihet. Den som vill måste kunna få trycka dem. Det 

är oacceptabelt att man med våld och hot försöker inskränka den rätten, säger 

redaktionschef Mats-Eric Nilsson. 

 

Detta förstärks i en annan artikel
96

 där Fogh Rasmussen förklarar sin ståndpunkt 

och varför han vägrade be om ursäkt tillika att träffa de arabiska ambassadörerna. 
 

Men den danske statsministern vägrade. Det finns ingenting att diskutera, sade Fogh 

Rasmussen. […] Att träffa dem hade inneburit ett erkännande om att det finns laglig 

grund för deras krav och det ville jag inte, säger han. 

 

På ytterligare ett annat håll jämförs en eventuell ursäkt för 

Muhammedkarikatyrerna med att ett våldtäktsoffer skulle be om ursäkt för att hon 

haft kjol på sig.
97

 

Kritiken mot protesterna kopplas också till ett försvar för den form av 

statsbildning och demokrati västerlandet präglas av med en tydlig åtskillnad 

mellan stat och civilsamhället utgörandes något fundamentalt. Denna diskussion 

förs fram i mer analyserande artiklar.
98

 I detta sammanhang riktas också kritik 

mot att FN, EU och muslimska företrädare tycks agera som att skämtteckningarna 

är en större kränkning än de därpå följande mordhoten. 

Här, i det som kan klassificeras som en moralisk bedömning och i samband med 

att kritik mot protesterna förs fram, kan på sina håll också skymtas direkt kritik i 

termer av västerlandet mot muslimvärlden. Framförallt sker det när Pia 

Kjärsgaard från Dansk Folkeparti får komma till tals. I två artiklar
99

 kallar hon 

danska muslimer med kopplingar till Mellanöstern förrädare varpå Fogh 

Rasmussen ger visst försvar för Kjärsgaards uttryckssätt. Men det sker även i en 

ledarartikel
100

 där arab- och muslimländerna kritiseras för att inte rikta samma 

kritik mot dem som vill utplåna staten Israel eller den kränkning som det innebär 

när den iranska statsledningen förnekar Förintelsen, som man gör mot 

publiceringen av Muhammedkarikatyrerna. 

Sammanfattningsvis presenteras en bild där det är fel att kränka människor, 

gör man det skall be om ursäkt. Däremot är det i sin fulla rätt att försvara 

yttrandefriheten och fria mediers plats i samhället. 
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3.2.4 Lämplig utväg 

När vi kommer till föreslagen väg framåt, vilken den lämpliga utvägen är, är det 

tunnsått bland Svenska dagbladets artiklar. Det som presenteras berör i mångt och 

mycket hur yttrandefriheten skall hanteras. 

Mycket tidigt slås fast att rättssystemet får avgöra saken, d.v.s. om 

publiceringen strider mot yttrandefriheten.
101

 Det visade sig snart att 

publiceringen inte bröt mot yttrandefriheten
102

 varvid det tydligt och klart slås fast 

att yttrandefriheten skall försvaras och respekteras.
103

 Diskussionen hamnar därför 

i hur denna spänning skall hanteras, d.v.s. spänningen mellan hur yttrandefriheten 

skall försvaras samtidigt som människor inte skall bli kränkta.
104

 I en 

ledarartikel
105

 slås fast just att kärnfrågan handlar om yttrandefriheten men även 

att människor måste vilja och våga använda den. Detta inkluderar att driva med 

islam. Här förs fram ett citat av komikern Rowan Atkinson: 
 

Rätten att driva med något är mycket viktigare för ett samhälle än rätten att inte bli 

förlöjligad, eftersom det första är frihet och det senare förtryck. 

 

Med detta för handen känns det helt naturligt när det sedan sägs att en 

inskränkning av yttrandefriheten inte är någon väg framåt. Tvärtom är det i en tid 

av islamisk väckelsevåg viktigt att stå fast vid försvaret av yttrandefriheten och 

Jyllandspostens rätt att publicera dylika karikatyrer.
106

 Samtidigt som detta anförs 

försvarar Svenska dagbladet paradoxalt nog att man själva inte publicerade 

karikatyrerna. Motiveringen är att man inte ville kränka människor.
107

 

Sammantaget kan konstateras att Svenska dagbladet är sparsamma med att 

staka ut en lämplig väg framåt. I den mån man gör det försvarar man 

yttrandefriheten och står fast vid att dylika karikatyrer måste få publiceras. 

Samtidigt försvaras ställningstagandet att inte publicera karikatyrerna med hänsyn 

till att människor inte skall bli kränkta. 
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4 Resultat 

Efter att ha gått igenom material från såväl Memri som Svenska dagbladet kan 

konstateras hur konsekventa båda är i sin rapportering. Redan efter enstaka 

artiklar framstår en klar bild av karaktärsdragen hos respektive ramverk, en bild 

som sedan befästs i artikel efter artikel. För den ramverksobservante läsaren kan 

renlärigheten i ramverksframställan framstå något fascinerande. Vad kan vi då 

säga om Memris respektive Svenska dagbladets ramverk? 

4.1 Sammanfattning 

Hos Memri är problemet att väst förolämpar och kränker inte bara profeten 

Muhammed utan hela det islamska folket, muslimerna. Danmark och väst beter 

sig hotfullt och skymfar sökandet efter sanning och rättvisa. Den bakomliggande 

orsaken är att väst misskrediterar och diskriminerar muslimerna samtidigt som 

man favoriserar andra grupper som t.ex. judarna. Islam, som framställs som den 

enda sanna och rätta religionen, står i opposition mot väst vartill Danmark 

inkluderas. I denna kampsituation kommer islam en dag att segra; faktum är att 

segertåget redan börjat. För att nå fram till målet, segern, är det av yttersta vikt att 

muslimer börjar agera och gör så än kraftfullare än man redan gjort genom att i 

handling visa sin avsky mot väst. 

Som ett alternativ på vad som är moraliskt rätt presenterar Memri en bild där 

muslimerna och islam egentligen har fel och mest är sina egna värsta fiender 

genom sitt aggressiva och fientliga beteende. 

I Memris rapportering är distinktionen mellan Danmark, Europa, USA och väst 

vag, ofta mycket vag. Mestadels behandlas alla som en enhet. 

För Svenska dagbladet är bilden en annan. Problemet består i den uppkomna 

konflikten/kontroversen i sig. Denna har orsakats av att Jyllandsposten kränkt 

människor. Att kränka människor är fel. Samtidigt är yttrandefriheten något 

essentiellt viktigt som måste försvaras. Frågan hur spänningen mellan 

yttrandefrihet å ena sidan och att inte kränka människor å andra sidan skall 

hanteras såväl nu som i framtiden lämnas öppen. 

En jämförelse mellan de båda ramverken ger vid handen några intressanta 

skillnader. Den allra mest uppenbara är vara uppdelningen i ”vi mot dem” som 

framkommer i Memri. Det är inget snack om saken utan det är muslimer, araber 

och företrädare för islam som står i klar opposition mot Danmark, Europa, USA – 

kort sagt väst. Hos Svenska dagbladet finns denna bild knappt alls undantaget 

enstaka artiklar där den skymtar fram när man (tvingas?) rapportera om Dansk 

Folkeparti. Istället för att sätta människor mot människor sätter Svenska dagbladet 
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istället alla människor som en enhet vilka gemensamt står i opposition mot en 

verklighet fylld av konflikter, kontroverser och bråk som det gäller att göra allt för 

att undvika. En andra skillnad är religionens roll och i slutändan vad som anses 

vara den högsta norm att förhålla sig till. Hos Memri är det solklart att religionen 

spelar en helt avgörande roll där en gud, Muhammed, är den allra högsta norm att 

förhålla sig till. Tillvaron blir ”enkel” och kanske något fyrkantig. I Svenska 

dagbladet däremot har religionen en marginaliserad om ens någon roll. Tillvaron 

ses istället på ett mellanmänskligt plan med människan i centrum. Människor 

måste kunna leva med varandra utan att kränka varandra och börja bråka. 

Tillvaron präglas mer av diskussion och resonemang vilket förmodligen hänger 

samman med att någon överordnad gud inte finns på samma sätt. En tredje 

skillnad är uppmaningen till handling. Medan Memri med all önskad tydlighet 

genomgående presenterar en uppmaning till muslimer att träda fram, handla och 

agera är Svenska dagbladet märkbart tyst. Det närmaste handlingsuppmaning 

Svenska dagbladet kommer är en uppmaning till folk att respektera 

yttrandefriheten och inte kränka varandra, men inte ens detta framställs särskilt 

tydligt utan mer som något att förhålla sig till. En fjärde skillnad är slutmålet. Hos 

Memri är slutmålet klart och tydligt utkristalliserat som islams seger som en dag 

skall inträda; faktum är att vi redan är på väg mot detta mål. Hos Svenska 

dagbladet finns över huvud taget inget slutmål. Det enda som finns är en 

”spänning” mellan yttrandefrihet och kränkning, men det kan knappast anses vara 

något slutmål utan bara något att beakta längs vägen. Möjligtvis att en tillvaro 

utan konflikt kan ses som slutmål på samma sätt som konflikt rent allmänt anses 

vara problemet. 

Sammanfattningsvis karaktäriseras det hos Memri framträdande ramverket av 

ett tydligt civilisationsperspektiv där muslimvärlden står mot västvärlden. 

Religionens roll är helt central och något som påverkar hela samhället. Vägen 

framåt är tydligt utstakad såsom en handlingens och agerandets väg fram mot 

slutmålet där islam vunnit seger. 

Huntingtons tes om civilisationernas kamp framträder helt klart och tydligt hos 

Memri. Detta åskådliggörs genom den mycket tydliga uppdelningen mellan den 

muslimska världen och västvärlden, vilka står i opposition mot varandra. Flera av 

Huntingtons kännetecken känns igen såsom religionens centrala roll, ett ”vi mot 

dem”-tänk och uppdelningen i civilisationer snarare än nationer. 

4.2 Förslag till fortsatt forskning 

Memri menar sig vara en brygga, språklig sådan, mellan västvärlden och 

Mellanöstern. Genom att använda sig av Memri överlåter mottagaren åt Memri att 

gallra och välja ut vilka nyheter från Mellanöstern som är av intresse. Då 

nyhetsflödet rimligen torde bestå av mer om inte mycket mer material reser sig 

frågan huruvida Memris artiklar är representativa för nyhetsflödet i stort i 

Mellanöstern. Frågeställningen kan avgränsas genom att välja ett specifikt 
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nyhetsmedium och jämföra dess rapportering i allmänhet med Memris återgivning 

av dito. Ett eventuellt problem kan dock vara just språkbarriären. 
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