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Abstract  

 
I Sverige lever det idag en minoritet av personer som uppfattar sig själva som muslimer, troende 

eller kulturellt. Till följd av detta har jag valt att analysera hur gestaltningen har sett ut av islam 

och muslimer under perioden 1 januari 1994 till den 31 december 2019. Det är i synnerhet  

innehållet från tidningarna Göteborgs-Posten och Aftonbladet som har analyserats. Totalt har 8694 

stycken artiklar innehållit ordet muslim- eller islam i de båda tidningarna tillsammans.  

 

Undersökningens artiklar har sedermera analyseras med hjälp av Björn Hägers 

närhetsprincipsteori, men även med hjälp av James Smithies tankar om metoder inom digital 

humaniora. Artiklar har utifrån denna metod lagts in i diagram för att se vilka år det varit en ökad 

rapportering kring islam och muslimer i de två ovan nämnda tidningarna. Sedan har dessa årtal 

analyserats mer på djupet och tydliga ämnen och kategorier har sedan hittats, det vill säga 

orsakspunkter till varför det ökad.  

 

Resultatet visar att islam och muslimer ofta representeras i tidningarna i samband med negativa 

händelser, det är då det skrivs mer om denna religion och dess anhängare. Den bilden bekräftas 

också av undersökningens tidigare forskning. Gällande Björn Hägers närhetsteori går det att se 

tydliga samband med en nyhets närhet och dess spridning eller icke-spridning.  

 

Nyckelord: religionsvetenskap, journalistik, media, muslim, islam.  
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1 Inledning 
 

Människor har sedan långt tillbaka flyttat runt och hittat nya platser att bo på, därför har begrepp 

som emigration och invandring dykt upp under modern tid. I en allt mer globaliserad värld har 

denna trend inte avtagit utan snarare tilltagit. Med dem flyttande människorna följer en hel del 

olika kulturer och religioner med till nya platser, där de i vissa fall inte funnits tidigare. Här möts 

de av redan exciterande samhällen, med sina kulturer och religioner och dessa interagerar då med 

varandra för att i många fall bilda något nytt. På detta sätt har det alltid fungerat och gör så än idag 

och det kommer, med största sannolikhet, även att vara så framöver. I Sverige har det inte alltid 

varit som det är idag, att vi har en större immigration än emigration. Mellan år 1850 och 1910 

emigrerade ungefär en miljon från Sverige till USA, vilket ett populärt land att åka till på den tiden 

(Statistiska centralbyrån, 2013).  Sedan många år tillbaka är dock immigrationen till Sverige större 

än emigrationen från Sverige.  

 

De senaste åren har en del fokus varit på dem människor från Mellanöstern som sökt sig hit till 

Sverige, detta till följd det krig som pågått och som fortfarande, i viss utsträckning, pågår i länder 

så som Syrien och Irak. Sverige hade därför 2015 totalt 72 196 asylsökande från Syrien och Irak 

varav personer från Syrien uppgick till 51 338 av dessa och var därmed den största 

invandrargruppen det året (Statistiska centralbyrån, 2016). Eftersom att den dominerande 

religionen i Syrien är islam har fokus i media, medvetet eller omedvetet, ofta kommit att i någon 

mån handla om religion, vilket går att tyda i flertalet studier vilka kommer att tas upp i denna 

undersökning. Detta är dock inte ett nytt fenomen, redan 1998 skrev bland annat Håkan Hvitfelt 

om att Islam och ”den tredje världen” har fått ett ökat nyhetsvärde i svensk media när det funnits 

en koppling till Sverige (Håkan Hvitfelt 1998, s. 74). Detta har således väckt ett intresse hos mig 

gällande hur medierapporteringen varit i Sverige när det kommer till islam och muslimer.  

 

I och med mina studier i både religionsvetenskap och journalistik är detta, bland andra ämnen, 

något som naturligt intresserar mig. Det är därför intressant att undersöka om det går att hitta data 

på när det rapporterats om islam och muslimer i svensk media och hur en sådan rapportering ser 

ut. Men även vad finns det för aspekter som påverkar till en viss typ av rapportering. 
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2 Bakgrund 
 

För att kunna gå in djupare på detta ämne, krävs en viss förförståelse om medias roll i samhället 

samt tydliga begreppsdefinitioner av hur islam och muslimer förstås i denna uppsats. 

2.1 Medias roll 
 

Media - eller medierna - har sedan dess uppkomst haft en central roll i människans liv i det moderna 

samhället. Det kan ses som våra fönster till den värld eller erfarenheter vi inte sett eller upplevt 

själva (Nord Lars och Strömbäck Jesper 2015, s. 11). De flesta medieföretagen i Sverige är 

medvetna om dess inflytande i samhällsdebatten och hur de påverkar vad befolkningen får se och 

läsa, men även att den journalistiska friheten bidrar till en starkare demokrati. Dock krävs det en 

stor insats för att uppfylla dessa ideal: dels kämpar mediehusen med företagsekonomiska 

svårigheter, samtidigt som de ska upprätthålla nyhetsvärderingskriterierna för god journalistik 

(Nord & Strömbäck 2015, s.33). Det har den senaste blivit svårare att upprätthålla dessa ideal i 

och med en stor avsaknad av prenumerationsintäkter som man haft tidigare. Mycket på grund av 

nya plattformar så som gratis onlinetidningar, appar, TV med mera och publikens avtagande 

betalningsvilja för innehållet. Detta i form av till exempel prenumerationer, därmed kommer de 

stora intäkterna istället från reklam, vilket gör att nyheterna i större utsträckning än tidigare måste 

vara säljande för att generera klick, vilket i sin tur generar pengar från reklamen som då syns oftare 

(Wadbring och Weibull 2014, s. 117).   

2.2 Centrala begrepp: Islam och muslim 
 

I de flesta studier om religion finns det i många fall någon form av avgränsning gällande studiens 

centrala begrepp och ämnen. Genom att göra detta blir begreppen användbara och lättare att förstå 

i dess sammanhang. Denna studie kommer att använda sig av Marta Axners (Marta Axner 2015, 

s. 3) definition av vad som är islam och vem som är muslim. På så sätt går det att identifiera texter 

som innehåller dessa begrepp eller teman. Muslimer i denna studie kommer vara de som har 

trosföreställningar eller/och följer muslimska praktiker vilka finns eller kommer från islam. Det är 

alltså skildringen av islam och muslimer, såsom grupper, individer, uppfattningar, beteenden och 

trosföreställningar som associeras med orden ”muslim” och ”islam”. Mer konkreta exempel på 

detta kan vara religiös utövning, vilket är trosuppfattningar och sedvänjor som har med något 
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andligt eller gudomligt att göra. Det kan även vara ting såsom texter och sociala strukturer som 

har i sin grund i islam (Axner 2015, s. 27–28.) 

 

Det ska även sägas att personer som inte ser sig själva som religiösa muslimer kan komma att 

hamna inom denna avgränsning ändå, detta för att de har en muslimsk kulturell bakgrund och 

därför kan uppfattas som muslimer. Detta är enligt David Thurfjell något som vuxit fram efter 

kalla kriget, där en homogeniserande bild av muslimska- och orientaliska kulturer uppkommit, 

men även ett allmänt ökat fokus på religionstillhörighet efter denna period. Detta gäller enligt 

Thurfjell även i det svenska offentliga samtalet (David Thurfjell 2015, s. 216–217). Med detta sagt 

kan personer som inte själva ser sig som religiösa muslimer skildras i undersökningens artiklar 

som muslimer även om det själva i ser sig som detta.  

 

Det krävs även en förklaring av vad islam är, vilket är den religion muslimer tillhör, antingen 

religiöst eller kulturellt som nämnt ovan. Islam är en religion och det är således ett utryck för en 

del av en kultur, där människor tror och tolkar heliga texter. Det är texter och traditioner som har 

skapats och ärvts från generation till generation. Islam kan därför ses och utövas på olika sätt 

världen över, beroende på av vem och var den utövas (Olsson & Sorgenfrei 2015, s. 5). Detta är 

därför en logisk förklaring till det ovanstående om komplexiteten med att definiera vem som är 

muslim och inte.  

 

2.3 Undersökningens övriga begreppsdefinitioner 
 

Triggerpunkt: Den punkt i undersökningens grafer som påvisar en drastisk ökning i medial 

rapportering. Kan även kallas orsakspunkt. 

 

Kategori: De kategorier som går att utläsa i en triggerpunkt.  

3 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns specifika tillfällen (triggerpunkter), under 

en avgränsad period, då orden islam och muslimer nämns oftare i svensk nyhetsrapporteringen. 

Detta gäller specifikt för tidningarna Göteborgs-Posten och Aftonbladet vars material analyserats 

i undersökningen. Uppsatsens syfte är också att se om Björn Hägers princip om en nyhets närhet 
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spelar roll när det rapporteras om islam och muslimer i svenska media. Undersökningen kommer 

därefter att undersöka om rapporteringen om islam och muslimer är negativ eller positiv.  

 

Utifrån ovanstående material ska följande forskningsfrågor besvaras: 

• Vilka typer händelser har lett till en ökad rapporteringen om muslimer och islam i 

Göteborgs-Posten och Aftonbladet?  

• Har detta fått större spridning i enlighet med närhetsprincipen?  

• Hur ser gestaltningen av islam och muslimer ut i dessa två tidningar?  

4 Tidigare forskning  
 

Den tidigare forskning har haft liknande syften som denna undersökning, men har använt sig av 

olika tillvägagångsätt och på så sätt kunnat dra både liknande och skiljaktiga slutsatser i och med 

detta. Nedan presenteras även tidigare forskningen från andra länder än Sverige för att ge ett 

bredare perspektiv beträffande detta fenomen.  

4.1 Svensk analys av nyheter  
 

Rapporten Representationer, stereotyper och nyhetsvärdering: Rapport från medieanalys om 

representationer av muslimer i svenska nyheter från Diskrimineringsombudsmannen (DO), som 

publicerades 2015, syftar till att undersöka hur den svenska rapporteringen av Islam och muslimer 

var under hösten 2014 då en stor del flyktingar från Mellanöstern tog sig till Sverige. I rapporten 

använder sig Marta Axner av två metoder: dels en innehållsanalys av nyhetsartiklar från hösten 

2014 i vilka Axner sökt efter nyckelord såsom islam och muslim (Axner 2015, s. 3). 

 

Tidsperioden som har granskats är hösten 2014 när en stor del av invandringen till Sverige från 

Mellanöstern skedde. I rapporten representeras främst medieforskning och religionsvetenskapliga 

forskningsfält, men även andra vetenskapsfält som berör kultur, makt och samhälle (Marta 2015, 

s. 21). Metoden hur man fått fram informationen i rapporten är en blandning av intervjuer och 

innehållsanalys av ett avgränsat antal nyheter som studerats från hösten 2014, detta 

tillvägagångssätt förklaras som ”mixed methods” (Axner 2015, s. 29).  
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Axner redogör bland annat för representation och medielogik om varför vissa nyheter sprids mer 

än andra, och här ges tio olika aspekter till varför en nyhet sprids. Några av dessa är politik och 

negativitet och så vidare. Detta är två av de tio parametrar som spelar roll, enligt Axners 

undersökning för att en nyhet i huvud taget ska produceras (Axner 2015, s. 24). Det ges även en 

tydlig begreppsdefinition och avgränsning gällande ordet muslim och vem som är muslim. Dessa 

två delar, alltså nyhetsvärdering och begreppsdefinitioner är relevanta även för min uppsats. Att 

man tydligt definierar två så centrala delar i en uppsats är för att det inte ska uppstå några 

frågetecken och oklarheter hos den som läser uppsatsen. Det underlättar även själva sökandet av 

de artiklar eller de källor man ska studera (Axner 2015, s. 27). 

 

Analysen och slutsatserna visar att Islam och muslimer ofta används, vilket nämns tidigt i 

rapporten som en homogen grupp, vilket stärker eller till och med bekräftar den tidigare forskning 

som finns inom området enligt rapporten. Den visar även att muslimer och islam till största del 

nämns i negativa sammanhang, i samband med krig, våld etc. Enligt Axner har nyheterna oftast 

tydliga samband med terror, militär och säkerhet när muslimer och islam omnämns. En liten del 

av rapporteringen handlar om muslimer som utsätts för våldsbrott eller trakasserier (Axner 2015, 

s. 67–70). 

4.2 Amerikansk analys av nyheter  
 

Mahmoud Samaie och Bahareh Malmir skrev 2017 US news media portrayal of Islam and 

Muslims: a corpus-assisted Critical Discourse Analysis. Det är en vetenskaplig artikel som 

behandlar en tidsperiod mellan 2001 och 2015 där texter/artiklar som publicerats i amerikansk 

media analyserats. Syftet var att se hur islam och muslimer gestaltas i amerikansk media och 

specifikt CNN, Newsweek och New York Times (Malmir Bahareh och Samaie Mahmoud, s. 

1355). I undersökningen har, likt i rapporten från DO, nyckelorden varit islam och muslim. Totalt 

har dessa ord dykt upp totalt 670 000 gånger i de artiklar som sedan kategoriserats och kodats 

(Malmir & Samaie 2017, s. 1351).  

 

Resultatet visade att muslimer och Islam ofta nämndes i negativa sammanhang så som krig, 

attacker och våld (Malmir & Samaie 2017, s. 1356). För att komma fram till detta använde sig 

Malmir och Samaie av en kritisk diskursanalys, vilket är en metod inom området kritisk teori. 

Syftet var, enligt Samaie och Malmir, att undersöka hur relationen mellan människans sociala 
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konstruktioner är och hur de påverkar varandra, i detta fall hur islam och muslimer skildras i media 

på grund av ett samhälles strukturella ”problem”. (Malmir & Samaie 2017, s. 1353). Källorna som 

analyserats valdes av den enkla anledningen att dessa medier har störst publik i USA och har mest 

spridning av sitt material. Dess läsare/tittare är oftast, enligt Samaie och Malmir, i större 

utsträckning liberala än konservativa vilket innebär en mer globaliseringspositiv inriktning 

(Malmir & Samaie 2017, s. 1355).  

 

Undersökningens viktigaste slutsats är att det amerikanska utbildningssystemet och dess syn på 

minoriteter, och i denna framförallt muslimer, är bristfällig. Utifrån resultatet vill författarna att 

utbildningsplanens representation av minoriteter ska granskas på en mer självkritisk och djupare 

nivå. De menar på att den kritiska diskursanalysen kan påvisa att den amerikanska skolplanen, 

gällande undervisning i religion, hjälper till att reproducera bilden av att minoriteter och speciellt 

islam och muslimer som något negativt, vilket följer med amerikaner upp i vuxen ålder. Detta 

menar man även gäller för de som sedan blir till exempel politiker eller skribenter (Malmir & 

Samaie 2017, s. 1363). 

4.3 Skandinavisk studie 
 

Knut Lundby från Oslo universitet, Stig Hjavard från Köpenhamns universitet, Mia Lövheim från 

Uppsala universitet och Haakon H. Jernsletten från Oslo universitet skrev tillsammans en 

vetenskaplig artikel om gestaltningen av muslimer och islam i skandinavisk media. Artikeln är 

baserad på en komparativ studie om media och religion i Danmark, Norge och Sverige. Frågan 

som besvaras i artikeln är hur representationen av islam och muslimer är i dessa skandinaviska 

länder. Det insamlade materialet som analyserats kommer från en stor surveyundersökning som 

gjorts i de tre länderna. Syftet med frågorna som ställdes i undersökningen, som vuxna (över 18 

år) svarat på, var att ta reda på hur relationen mellan religiös identitet, uppfattning av media och 

politisk orientering spelar roll (Hjavard Stig, Jensletten H. Haakon, Lundby Knut och Lövheim 

Mia 2017, s. 441).   

 

Undersökningen kommer fram till att de flesta respondenterna relaterar religion med en konflikt 

eller problem och att islam i vissa fall ses som ett nationellt hot. Undersökningen visar även att 

intresset för nyheter eller artiklar som handlar om religion är lågt i de skandinaviska länderna, det 

är istället de politiska frågorna om religion som engagerar till opinion och debatt i media och hos 
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publiken (Hjavard, Jernsletten, Lundby & Lövheim 2017, s. 454). Där man i alla tre länder ser 

religion som ett hot mot den nationella identiteten och normen om att vara sekulära stater. 

Befolkningen är framförallt rädda för att religioner kan framhäva religiös extremism i olika former. 

Därför nästan kräver respondenterna att skandinavisk media ska ha kritiska ögon när man 

diskuterar och skriver om religion (Hjavard, Jernsletten, Lundby & Lövheim 2017, s. 445–447). 

5 Teori 
 

Den teorin som kommer appliceras på undersökningens material är en nyhetsvärderingsteori, 

närmare bestämt närhetsprincipen. Den bygger på Björn Hägers och Håkan Hvitfelts förklaringar 

om detta. 

 

5.1 Närhetsprincipen 
 

Reporter är en bok skriven av Björn Häger som är bland annat är journalist, författare och 

föreläsare. Boken är skriven främst för journalister och om det journalistiska verktyget, men boken 

ger även allmän kunskap om ämnet journalistik och dess historia (Björn Häger 2016, s. 586). Det 

finns även delar som går att koppla till ämnet religionsvetenskap, och framförallt nyheter som är 

kopplade till religion i media. Häger förklarar att det finns olika typer av nyhetsprinciper, alltså 

anledningar till varför något blir en nyhet. Han nämner sju punkter som ofta avgör varför det skrivs 

om en nyhet och hur den har störst chans att få spridning: Vikten, Icke-normalt, Närhet, Konflikt, 

Elitpersoner, Nytt och Lättbegripligt (Häger 2014, s. 95).  

En av dessa är alltså närhet och denna kategori delar Häger upp i tre olika underkategorier vilka 

är (1) tid, (2) geografi samt (3) kulturell- och politisk närhet (ordningen har ingen påverkan). Alla 

kategorier måste inte förekomma för att närhetsprincipen ska gälla, dock ger det en större chans 

om alla tre belyses i någon form. Med tid menar Häger att en nyhet är mer intressant ju nyare den 

är och finns det inte något att tillföra en nyhet en kort tid efteråt så kommer den att dö ut (Häger 

2016, s. 101). Gällande geografi så är det just det geografiska avståndet som spelar roll: ”För en 

indisk radiolyssnare är en tågolycka utanför Calcutta med tjugo dödsoffer en större nyhet än en 

färjekatastrof i Östersjön med flera hundra döda. Detta inte för att värdera människoliv, utan som 

ett konstaterande av hur nyhetsvärderingen faktiskt fungerar” (Häger 2016, s.101).  
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Den sista kategorin gäller den kulturella- eller politiska närheten till en nyhet, alltså vilka vi i 

Sverige tycker att vi liknar mest kulturellt, religiöst, politiskt och ekonomiskt (Häger 2016, s. 

102). I och med att islam är Sveriges näst största religion har dess geografiska och kulturella 

närhet fått en större betydelse i Sverige än tidigare (Hvitfelt 1998, s. 72). Renodlade islamiska 

och muslimska nyheter har tidigare inte haft något stort nyhetsvärde. Det har dock succesivt, i 

och med den större närheten, enligt Hvitfelt fått ett större nyhetsvärde tillsammans med att 

dramatik och våld varit mer vanligt i den ”muslimska världen” (Hvitfelt 1998, s. 74), till 

exempel Mellanöstern.  

 

Denna teori kommer i undersökningens analys- och resultat prövas emot undersökningens 

material. Den kommer även att vara med i diskussion- och slutsats för att se om detta stämmer 

överens eller inte jämt emot materialet som presenteras nedan. 

 

6 Metod och avgränsningar 
 

Under denna rubrik kommer undersökningens metod att förklaras, men även de avgränsningar 

och val som gjorts när det kommer till vilka databaser och tidningar som använts och varför.  

6.1 Digital humaniora 
 

Metoden som använts i denna uppsats kommer från forskningsinriktningen digital humaniora (eng; 

digital humanities), vilket är ett relativt obeprövat forskningsområde, men med stor potential och 

flexibilitet i användandet av digitalt material och data (James Smithies 2017, s. 8). Digital 

humaniora är en tvärvetenskap som innefattar den moderna digitala tekniken och humaniora. Det 

är ett sätt att beskriva och analysera digital information (data) ur ett humanvetenskapligt 

perspektiv. I denna undersökning är detta således strukturering och analysering av de termer och 

begrepp som är centrala för uppsatsens syfte (Lunds Universitet 2014) alltså islam och muslimer. 

Till skillnad från en klassisk datainsamling där en undersökare presenterar insamlade data och 

fakta rakt av, så använder en forskare inom digital humaniora den precist uppsökta data (fakta) 

och analyserar sedan detta med ståndpunkt i ett ämne/ämnen inom humaniora.   
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I James Smithies bok The Digital Humanities and The Digital Modern beskriver Smithies denna 

typ av datainsamlingsmetod och vad en undersökare bör tänka på när metoden används vid en 

undersökning. Metoden kräver, enligt Smithies god kunskap inom forskningsområdet humaniora, 

men även förståelse och kunskap i det dataprogram som används vid datainsamlandet, för att på 

så sätt höja undersökningens validitet (Smithies 2017, s. 10–11). I denna undersöknings fall gäller 

det programmet (mediearkivet) Retriever. I boken skriver Smithies följande om förkunskapens roll 

i användandet av ämnets metoder.  

 

“Digital humanities methods, from simple word clouds to the algorithmic analysis of millions 

of texts, create a bewildering array of problems […] Methods have to take account of not only 

the range of techniques available to researchers, but also the level of technical understanding 

individual researchers possess” (Smithies 2017, s. 11).  

 

Det betyder att det finns flera sätt att gå tillväga på vid användandet av en metod framtagen ur 

digital humaniora och att en undersökare måste ha goda kunskaper i det dataprogram som 

används vid datainsamlingen. Med hjälp av denna metod går det följaktligen att få fram antalet 

gånger ett nyckelord har nämnts i de utvalda tidningarna under den ovan nämnda avgränsade 

tidsperioden. För att sedan ta stickprov från dessa perioder som därefter kvalitativt kan 

analyseras och på så sätt se om det finns specifika triggerpunkter som gjort att frekvensen ökat 

eller minskat. Resultatet av detta kan sedan analyseras med hjälp av den teori som applicerats 

på materialet, i denna undersöknings fall närhetsprincipen.  

6.2 Val av tidningar och avgränsningar 
 

För att svara på undersökningens frågeställningar har två svenska tidningar valts ut, en med bas i 

Stockholm nämligen Aftonbladet och en i Göteborg, Göteborgs-Posten. De två tidningarna har 

såväl internationella, nationella som lokala nyheter. De har även debattsidor som har olika politiska 

inriktningar, där Göteborgs Posten ses som liberal och Aftonbladet som socialdemokratisk. 

Aftonbladet är också en kvällstidning medan Göteborgs-Posten är en morgontidning (Svenska 

dagstidningar 2019). Detta ger en bredare bild av materialet och är anledningen till att andra stora 

tidningar, som till exempel Expressen eller Svenska dagbladet, valts bort. Aftonbladet är den 

tidning som har mest spridning av sitt material i Sverige och Göteborgs Posten ger som sagt en 
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geografisk variation, samtidigt som det är en av tidningarna utanför Stockholm som har mest 

spridning av sitt material (Mikael Karlsson 2016).  

 

För att hitta artiklar från de båda tidningarna har sökningar gjorts i mediearkivet Retriever. 

Retriever är den största databasen i norden för analysering och mediebevakning av tidningar och 

dess material (Retriever 2019). Bland annat de artiklar som trycks eller läggs upp online i Sverige 

går att finna i Retrievers databas. Aftonbladets och Göteborgs-Postens material från den 

avgränsande perioden har därför gått att hitta i denna databas. Detta ger merträffsäkerhet än om 

sökningar hade gjorts via en sökmotor, så som Google, Bing, Yahoo etc.   

 

De sökord som använts har varit: muslim och islam, två sökningar från vardera tidningen har gjorts 

med sökorden. Totalt gav de fyra sökningarna 8694 träffar i Aftonbladet och Göteborgs Posten. 

Den avgränsade tiden var mellan datumen 1994-01-01 till 2018-12-31. Anledningen till denna 

avgränsning var att det var så långt det gick att gå tillbaka i tiden för den tryckta pressen i 

databasen. Skälet till att inte 2019 inte tagits med är för att året inte är till ända i skrivande stund 

och har därför valts bort.  

 

I och med detta har det gått att gå in närmare på de triggerpunkter som uppkommit och dessa har 

sedan mer djupgående enligt Smithies metod gått att analysera till exempel varför det skrivits fler 

artiklar ett visst år och mindre ett annat.  

 

En annan databas som bör nämnas är Svenska Dagstidningar, anledningen till att detta 

mediearkiv inte använts i uppsatsen är på grund av de bortfall av artiklar som finns mellan år 

2001 och 2012 för Göteborgs-Posten. I övrigt går det att hitta artiklar som är äldre än de äldsta 

som går att söka sig till i Retriever, men då detta bortfall avser en essentiell tidsperiod i 

undersökningen har denna databas valts bort (Svenska dagstidningar 2019). 

6.3 Metoddiskussion 
 

Jag har i ett tidigare kandidatarbete, då inom journalistik, använt mig av Retriever vilket stärker 

undersökningens validitet sett till Smithies ovan nämnda principer om förkunskap. Gällande 

undersökningens reliabilitet har ett följdriktigt och metodiskt tillvägagångsätt hela tiden följts vid 

analysen och kategoriseringen av materialet. Det har även funnits i åtanke att undersökarens egna 
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förståelse kan påverka ett utfall i analyserna, det metodiska arbetssättet är därför en anledning till 

att på bästa möjliga sätt försöka undvika denna påverkan (Bergström Göran och Boréus Kristina 

2017, s. 88) 

 

Genom insamlande av digitalt material med hjälp av nyckelord eller sökord kan det vara svårt att 

veta vilken typ av artiklar en undersökare kommer att få fram. En datamaskin kan inte känna av 

om det finns eller är ett namn, ironi, satir eller liknande i en text utan utgår bara från att hitta det 

ord undersökaren lagt in i systemet för sökning. Detta menar Smithies är en begränsning av data 

som insamlingsform, men att det är här delar av ett mer humaniora inspirerat sätt att läsa av 

felpunkterna mer på djupet och förstå varför de har uppstått (Smithies 2017, s. 67). Det är på grund 

av detta som jag har valt att ta stickprov och gjort kategorier i de triggerpunkter som varit 

avvikande i antalet artiklar med de specifika nyckelorden, för att sedan se närmare vad som kan 

har orsakat en ökad rapportering, det vill säga om det är något fel eller om det faktiskt är en ökning 

som skett till följd av en händelse.  

 

I denna undersökningen kommer bara den tryckta pressen från de båda tidningarna för den 

avgränsade tidsperioden att undersökas. Anledningen till det längre bak i tiden (bland annat före 

1994) inte funnits digitalt material i samma utsträckning som den tryckta pressen, det vill säga att 

det inte funnits internet, datorer och andra typer av digitala plattformar tidigare, i samma 

utsträckning som det finns idag (Wadbring & Weibull 2014, s. 91).  

7 Resultat och analys 
 

Inledningsvis kommer resultatet av sökningarna som gjorts i mediearkivet Retriever att 

presenteras, detta i form av linjediagram med det exakta antalet artiklar i vilka något av de två 

sökorden påträffats i Aftonbladet och Göteborgs-Posten. Därefter presenteras analysen i form av 

innehållet i dessa huvudpunkter (triggerpunkter), det vill säga några exempel på artiklar som 

behandlat samma ämne från denna punkt presenteras.  

7.1 Göteborgs-Posten grafer 
 

Sökningen i Retriever gav med sökordet muslim i den tryckta pressen från Göteborgs-Posten, 

mellan 1994-01-01 och 2018-12-31, visade att ordet förekommer upp i 1509 artiklar under denna 
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tidsperiod (graf 1). Sökordet islam i artiklar mellan samma datum påträffades i 3963 artiklar (graf 

2).  

 

Graf 1. Göteborgs-Posten sökord: muslim. 

 

 
 

 

Graf 2. Göteborgs-Posten sökord: islam. 
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7.2 Aftonbladet grafer 
 

Sökningen i Retriever gav med sökordet muslim i den tryckta pressen från Aftonbladet mellan 

1994-01-01 och 2018-12-31 1060 artiklar under denna tidsperiod (se graf 3). Sökordet islam 

hittades i 2362 artiklar mellan samma datum (se graf 4).  

 

Graf 3. Aftonbladet sökord: muslim. 

 
Graf 4: Aftonbladet sökord: islam. 

 

5

29 27

45 46 45 44

61

73

48

33

53

45
42

48

24

38 36

45
48

41

64
67

45

29

Sökord: Muslim. Aftonbladet (tryckt press).

Sökord: Muslim. Aftonbladet (tryckt press).

5

72

46

63

85

63 65

173

130

94

71

125 125
112

74 71

97

138

88
77

103

175

116 112

79

Sökord: Islam. Aftonbladet (tryckt press).

Sökord: Islam. Aftonbladet (tryckt press).



 17 

 

7.3 Analys av graferna från båda tidningarna 
 

I de fyra graferna (graf 1–4) från Göteborgs-Posten och Aftonbladet går det går det att finna fyra 

gemensamma årtal eller punkter där artiklar med de utvalda sökorden har ökat mer än de närmaste 

föregående åren, där trenderna är mer stabila. Dessa punkter är årtalen är 2001 (och till viss del 

2002), 2005 (2006 islam i GP), 2011 (endast sökordet islam) och år 2015.  

7.3.1 2001  

 

Den första stora triggerpunkten ifrån graferna går att finna år 2001. Vid en närmare inblick och 

analys finner man flertalet artiklar från detta årtal (och även efterföljande år 2002) vilka direkt 

eller indirekt handlar om terrordådet den 11 september i New York (Björn Kumm 2019).  

Göteborgs-Posten 2001 

 

Sett till Göteborgs-Posten och sökordet muslim, skrevs totalt 72 artiklar under 2001 (se graf 1) 

varav 20 artiklar i september och tio i oktober det året, alltså 30 av 72 artiklar under dessa två 

månader. Gällande sökordet islam i samma tidning gav det totalt (graf 2) 175 träffar. Av dessa var 

det 38 i september och 42 i oktober 2001, vilket är 80 av totalt 175 artiklar det året. Det ska även 

nämnas att det i november och december skrevs 18 artiklar i respektive månad. Detta tyder på att 

det blev en ökning av artiklar på grund av terrordåden i New York den 11 september 2001. 

Aftonbladet 2001 

 

I Aftonbladet liknar trenden och triggerpunkten den i Göteborgs-Posten. Av totalt 61 artiklar (se 

graf 3), med sökordet muslim det året, skrevs och publicerades 39 stycken från den 1 september 

2001 till 31 december samma år. Endast 22 stycken artiklar skrevs från den 1 januari till den 31 

augusti 2001. Med sökordet islam går det ur graf 4 se att det skrevs totalt 173 artiklar där det i 

Retriever gick att få träff på en sökning med ordet islam i aftonbladets artiklar under det året. En 

ökning med 108 artiklar i jämförelse med året innan (2000). Av dessa 173 artiklar skrevs 137 

artiklar från den första september till den 31 december, medan det på året åtta första månader skrev 

36 artiklar. En viktig detalj är differensen mellan månaderna augusti och september, i augusti skrev 

en artikel där ordet islam kunde påträffas tillskillnad från 40 stycken månaden där på.  

 

Tydliga orsaker till triggerpunkter 
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Ett stort antal artiklar är sålunda skrivna i samband eller direkt i anslutning till terrordådet den 11 

september 2001. Dock finns det en skillnad mellan de båda sökorden. Sökordet muslim ger fler 

indirekta artiklar, det vill säga artiklar som skrivits som en reaktion till 9/11. Exempel på en sådan 

artikel är ”Jag vill att du ska se mig som människa” som är skriven av Al-Bayaty Zeid. I artikeln 

går det att läsa följande ”Jo, jag är arab och muslim. Men jag är ingen terrorist. Förvånade?” (Al-

Bayaty Zeid, 2001). Flertalet artiklar med liknande budskap där personer som ser sig själva som 

muslimer, antingen intervjuas eller berättar själva om deras syn på terrorism.  

 

Ordet islam ger dock en mer direkt rapportering om själva terrordådet 9/11. Flertalet artiklar, 

nämner terror, våld och krig, ett exempel är artikeln ”Experterna: Därför vill de dö för sin sak” 

skriven av Maria Trägårdh och publicerad i Aftonbladet. I artikeln görs en intervju med Per-Olof 

Mitchel som enligt artikeln är överpsykiatriker vid intervjutillfället, Mitchel säger följande i en 

kommentar ”Islam belönar martyrer, inom delar av islam finns lockelser för den som vill bli 

martyr” (Maria Trägårdh, 2001). Det ges alltså i artikeln en stark koppling till att vissa delar av 

islam bejakar ett våldsrelaterat beteende.  

 

Den tidigare forskningen kommer i alla tre studier fram till, trots att syftena är olika, att islam och 

muslimer i de flesta fall omnämns i negativa sammanhang i media (se avsnitt tidigare forskning). 

Våld, terror etcetera är vanligt förekommande teman även i artiklarna från triggerpunkten 2001. 

Gällande Björn Hägers närhetsprincipsteori uppfyller rapporteringen två av de tre principerna, 

nämligen tid och kulturell- och politisk närhet. Rörande den tredje principen geografi går det inte 

att säga att USA, där terrordådet skedde, ligger speciellt nära Sverige. Denna aspekt går därför 

emot närhetsprincipen (Häger 2016, s. 101). 

 

När det kommer till tid och att en nyhet är intressant så länge det går att tillföra något till den så är 

artikeln från Al-Bayaty Zeid ett prov på när något tillförts efteråt. Men det är framförallt den sista 

aspekten av närhetsprincipen, nämligen den kulturella- och politiska närheten till Sverige som går 

att hitta i denna nyhetsrapportering (Häger 2016, s. 102). Den kulturella och politiska relationen 

till USA var under denna tid (är även idag) stark, därför är en ökad rapportering i och med en sådan 

händelse inte något underligt (Sten Sjöström, 2004). Då många svenskar emigrerade till USA 

under 1800-talet har den kulturella närheten och utbytet funnits sedan långt tillbaka. 
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7.3.2 2005 och 2006 

 

Nästa triggerpunkt kommer från 2005 och 2006. Denna skiljer sig dock en del från föregående 

2001, då det istället är flera olika händelser som gett en ökad rapportering för enskilda månader 

och att det är två händelser som fått extra stort utrymme i Göteborgs-Posten 2006.  

Göteborgs-Posten 2005 och 2006 

 

För sökordet muslim är det tre månader som sticker ut i Göteborgs-Postens rapportering. Av de 

totalt 98 träffarna (graf 1) som dyker upp kommer 40 av dem från juli (13), november (14) och 

december (14), för övriga månader är medelvärdet 6,4 artiklar per månaden. Under alla tre 

månaderna finns det några huvudteman som diskuteras. I juli läggs stor vikt på den terrorattacken 

som skedde i London, där en hel del muslimer fått ta skulden för det terroristerna gjort som utger 

sig för att vara muslimer. En del rapportering gäller själva händelsen medan en viss rapportering, 

som till exempel artikeln ”Muslimsk oro för ökat våld”, vilken handlar om det ökade våldet och 

hatet mot Storbritanniens muslimska befolkning. Artikelns innehåll är taget direkt från 

nyhetsbyrån TT och följande går att läsa om detta ”Tre veckor sedan den första attacken mot 

Londons kollektivtrafik […] samtidigt kom igår rapporter om ökat våld mot muslimer i 

Storbritannien” (TT 2005).  

 

I november månad är det ett uttalande från politikern Nalin Pekgul som väckt skribenternas 

intresse. I artikeln ”Nalin Pekgul flyttar från Tensta” skriver Christopher Ahlqvist att ”Nalin 

Pekgul, som själv är muslim, reagerar också på hur fundamentalismen växt sig starkare” 

(Christopher Ahlqvist 2005) och menar att hon alltså valt att flytta från Tensta där hon bodde vid 

den tiden på grund av detta. Enligt artikeln har detta skapat diskussioner kring, vad man kallar för 

”ökad fundamentalism”.  

 

I december är det en lokal Göteborgsbaserad nyhet som ökat rapporteringen, nämligen planeringen 

av en ny moské på Hisingen. I artikeln ”Nytt Moskébygge planeras på Hisingen” får en imam 

berätta om att man länge velat detta, men att man inte har haft ekonomin för att få till det. Det 

förklaras även att det länge funnits ett starkt motstånd mot bygget (Jan Höglund 2005). I övrigt är 

det återigen en hel del av rapporteringen som går till negativa händelser, bland annat sprängdåd, 

självmordsbombare etcetera som kopplas samman med muslimer (Göteborgs-Posten (TT) 2005). 
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Sökordet islam genererade en större triggerpunkt 2006 än 2005, orsaken till detta är danska 

karikatyrmålningar av profeten Muhammed samt ett uttalande från den dåvarande påven 

Benedictus XVI. Denna triggerpunkt är unik för Göteborgs-Posten och ges lika stor plats i 

Aftonbladet, anledningen är att det skrivs fler debattartiklar i Göteborgs-Posten om ämnena. 

Totalt skrevs 299 artiklar 2006 med träff på sökordet islam (graf 2), av dessa skrevs 112 i 

februari (66) och september (46) vilket genererat totalt 112 artiklar, vilket ger ett medelvärde på 

18,7 artiklar per månad för årets övriga tio månader. I februari 2006 har de danska 

karikatyrmålningarna skapat debatt på flera fronter, bland annat i den svenska riksdagen, inom 

EU och bland debattörer på flera tidningar. Vissa anser att det är kultur och konst, medan andra 

anser att det är kränkande och rent av osmakligt (Göteborgs-Posten (TT) 2006). Påvens citat att 

”Mohamed införde endast omänskliga ting” väckte även en stor debatt i hela Europa vilket ledde 

till att påven bjöd in ett antal muslimer till Vatikanen (Anders Kilner 2006).  

 

Det ska även sägas att det 2005 hade en liknande fördelning gällande träffar för sökordet islam 

som för muslim, det var samma ämnen som nämndes ovan som det skrevs om mest.  

 

Aftonbladet 2005 

 

För sökordet muslim i Aftonbladet 2005 är det två av tre triggerpunkter samma som i Göteborgs-

Posten, nämligen terrorattacken i London och Nalin Pekguls flytt från Tensta. Av totalt 53 artiklar 

2005 så skrevs 17 i juli och november, för övriga månader (10) låg medelvärdet på 3,7 i månaden. 

Exempel på två artiklar från dessa händelser är ”Militanta islamister tros ligga bakom terrordåden” 

(Johannes Jakobsson 2005) och ”Våga satsa på förorts-Sverige” vilken handlar om Nalin Pekguls 

flytt från Tensta (Helle Klein 2005). För sökordet islam är det en månad från 2005 som sticker ut 

och det är samma händelse som för sökordet muslim som det rapporteras om och månaden är 

återigen juli. Här ges rapportering om händelsen i London, som hela tiden uppdateras med 

månadens gång med nya uppgifter, ett exempel är Mira Mrcic artikel ”Attacken kan vara betald 

av svenskar” (Mira Mrcic 2005). Av totalt 125 artiklar från 2005 med träff för sökordet islam 

skrevs 23 i juli, vilket ger ett medelvärde för övriga 11 månader på 9,3 artiklar per månad.  

I stort sett samma triggerpunkter 
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Likt år 2001 är det samma triggerpunkter som får igång artikelskrivandet i de båda tidningarna, 

men det är här fler händelser än 2001. I och med att Göteborgs-Posten till viss del även är en mer 

lokal tidning än Aftonbladet, skrivs artiklar om till exempel ett moskébygge på Hisingen vilket ger 

en lokaldebatt i Göteborg. Återigen är det negativa händelser som kopplats samman med Islam 

och muslimer som ger en debatt och diskussion, till exempel terrordådet i London och Nalin 

Pekguls tankar om en ökat ”fundamentalism” bland muslimer i det Stockholmsområdet.  

Sett till närhetsprincipen är tid, geografi och kultur- och politisk närhet uppfyllda i alla 

triggerpunkter, i och med att till exempel terrordåden i London får en mycket större spridning än 

en ett terrordåd som hände i Bangladesh samma år, vilket det skrevs om ibland annat Göteborgs-

Posten ”Nya sprängattentat i Bagladesh […] Bangladesh lägger skulden på den förbjudna 

islamistiska rörelsen Jamaat ul-Mujahidin”. Om detta skrevs det endast en artikel i Göteborgs-

Posten till skillnad mot det betydligt fler som siffrorna från i juli, vilket siffrorna från denna månad 

(juli) visar. Sverige är geografiskt närmare Storbritannien än Bangladesh, gällande tid tillfördes 

nya uppgifter och sidohändelser vilket gjorde att rapporteringen fortsatte, och Sverige är mer likt 

Storbritannien på det kulturella- och politiska planet med. Även Moskébygget är ett exempel på 

en väldigt lokal nyhet där närhetsprincipen gäller med, framförallt geografiskt och tidsmässigt, 

nämligen att bygget ska bli av i närtid.  

 

Det är dock intressant att se hur mycket större rapporteringen om de danska karikatyrteckningarna 

och påvens uttalande fått i Göteborgs-Posten än i Aftonbladet, där det 2006 inte skrevs om det i 

Aftonbladet i lika stor utsträckning. Det ska nämnas att de flesta av dessa artiklar är debattartiklar.  

 

7.3.3 2011  

 

I och med att det endast var för sökordet islam som rapporteringen ökade drastiskt år 2011, 

kommer inte någon analys att göras av sökordet muslim för samma år. Det finns en följdriktig 

förklaring till denna ökning för sökordet islam.  

Göteborgs-Posten och Aftonbladet 2011 

 

Av de totalt 240 artiklarna från Göteborgs-Posten år 2011, med träff på sökordet islam, handlar 53 

av dessa om den förre libyske presidenten Muammar Gaddafis son, Saif Al-Islam Gaddafi I 

Aftonbladet samma år, är den siffran 28 av 138 artiklar där Al-Islams namn dykt upp (Victor 
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Stenquist 2011). Det är således ett av de problem som kan uppstå vid en datainsamling enligt James 

Smithies (Smithies 2017, s. 67), vilket även nämndes i undersökningens metoddiskussion. 

Datainsamlingen känner alltså inte av om det är ett namn som snappas upp och därav blir statistiken 

från 2011 vilseledande i det avseendet. I övrigt är artiklarna lika dem från de andra 

triggerpunkterna, flertalet artiklar handlar om bland annat våld, krig och terror.  

 

7.3.4 2015 och 2016 

 

Den sista tydliga triggerpunkten från de fyra graferna är år 2015. Till stor del har dessa artiklar 

uppkommit på grund av den så kallade Islamiska statens (IS) framfart under hösten 2014 och 

början av 2015, då det självutnämnda IS-kalifatet var som störst och rekryterade som mest 

människor till gruppen (Skye Gould och Michal Kranz 2017). Detta har lett till artiklar om IS såväl 

som sådant som hänt i Sverige och Europa under denna period.  

Göteborgs-Posten 2015 

 

I Göteborgs-Posten dök ordet muslim upp 74 gånger under år 2015. Fördelningen mellan 

månaderna och artiklar var jämn, mellan 2–10 artiklar per månad skrevs. Det fanns dock tre 

kategorier som stod ut under detta år: (1) radikalisering (även omnämnt som fundamentalism, 

extremism och jihadism), (2) kritik mot hur vi i Sverige ser på muslimer, samt (3) Gina Dirawi 

som julvärd i SVT. Den första kategorin berör artiklar hänvisar till hur IS rekryterat personer från 

Sverige och Europa till kriget till Syrien. Stort fokus läggs även på de som åkt från Göteborg och 

hur vi i framförallt Sverige ska få bukt på problemet. Totalt skrevs 10 artiklar med denna koppling, 

och det fanns även artiklar som skulle kunna höra till denna kategori. ”Kurdistan är på flera sätt 

friare än Angered” är ett exempel på en artikel med den kopplingen och beskriver att utanförskapet 

i det svenska samhället har lett till att en del ungdomar i blivit ”radikala” och valt att ansluta sig 

till IS (Per Sydvik och Thomas Ohlsson 2015)  

 

Från den andra kategorin lyfts kritik fram mot hur en del svenskar ser på muslimer. I artikeln 

”Hatet ska mötas med mer demokrati och humanism” förklarar skribenten Jan Andersson att alla 

muslimer inte är terrorister och att vi med demokrati och humanism kan få bukt på den bild som 

han anser finns när det gäller detta (Jan Andersson 2015). Totalt skrevs det sju liknande artiklar på 

samma tema. Till sist så har fem artiklar skrivits om Gina Dirawi som julvärd, där kritik enligt 
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artikeln framförts för att en del människor  anser att en muslim inte bör vara julvärd. Jan Andersson 

skrev artikeln ”Varför vill ni inte ha Gina Dirawi som julvärd?” där Andersson för fram argument 

om varför Dirawi är ett bra alternativ.  

 

Gällande sökordet islam så är två av kategorierna desamma, nämligen radikalisering och kritiken 

mot svenskars syn på islam och muslimer. En ytterligare tydlig kategori var artiklar som handlade 

om IS, men där fanns många gånger svenska kopplingar i rapporteringen. Totalt skrevs 187 artiklar 

i GP år 2005 i vilka det går att finna ordet islam. Radikalisering var den största av de tre 

kategorierna där totalt 32 artiklar handlade om radikalisering, extremism och islamism. Exempel 

på teman är hur svenskar rekryteras till IS och hur en mer extrem och radikal islam utvecklats i 

Sverige men också mer lokalt i vissa av Göteborgs förorter.  

 

Artikeln ”Unga kvinnor åker till Syrien. De uppmanas gifta sig med jihadist krigare” är ett exempel 

på en sådan ”radikaliserings artikel” (Daniel Olsson 2015). 22 artiklar är direktrapportering om 

händelserna i Mellanöstern och IS, dock går det även i dessa artiklar att hitta kopplingar till Sverige 

och Europa, men de är inte huvudtemat som i föregående kategori (radikalisering), ”IS nya taktik 

hot mot hela Europa” är ett exempel på en artikel från denna kategori, i artikeln skriver Jan 

Höglund om IS framfart i Mellanöstern men även om det hot IS utgör i Europa i form av oanade 

terrordåd. Den tredje kategorin, där skribenterna lyfter fram kritik mot den svenska synen på 

muslimer och att vi i Sverige måste förstå att terrorister och IS inte får bli och vara den svenska 

(allmänna) bilden av muslimer och islam. I en del artiklar från kategorin får svenska muslimer dela 

med sig av sin syn på det hela, exempel på en artikel från denna kategori ”Vem är en riktig 

muslim?” (TT 2015). Det skrevs 11 artiklar i GP på temat 2015.  

Aftonbladet 2015 

 

I Aftonbladet är det exakt samma kategorier som går att finna i GP. Det vill säga för ordet muslim, 

som fick 64 träffar under 2015, är det Gina Dirawi (5), radikalisering (10) och kritik mot den 

svenska bilden av muslimer och islam (10). Även för sökordet islam gäller samma kategorier som 

i GP nämligen IS (22), radikalisering (43) och kritik mot den svenska bilden av muslimer och 

islam (14), det totala antalet träffar för ordet islam var 175.   
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Likt GP skrevs det om Gina Dirawi som julvärd, där man i artiklarna beskriver att det väckts 

reaktioner och hat mot att en muslim ska vara julvärd i SVT. I artikeln ” Det gör ont att hon vant 

sig vid allt hat” nämner skribenten Markus Larsson hur Dirawi tagit emot så mycket hat kring detta 

att hon blivit van med det, vilket Larsson problematiserar (Markus Larsson 2015). Ur den största 

kategorin, radikalisering, är ”IS-krigarna är Sveriges fel” en av artiklarna från denna kategori. I 

denna artikel intervjuas ett flertal personer med starka åsikter om att Sverige kunde ha skött den 

inhemska politiken gällande radikalisering på ett annorlunda sätt (Malin Krutmeijer 2015).  

 

Gällande kritiken mot den svenska bilden av islam så skriver bland annat Cecilia Gustavsson om 

detta i ”Vi måste sluta se varann som olika grupper”. Rubriken ger en föraning om vad hon talar 

om, nämligen att vi i Sverige måste se till varje enskild människa och inte vilken religion eller 

kultur en individ till hör eller kommer ifrån. Enligt innehållet i artikeln är detta ett problem i 

Sverige (Cecilia Gustavsson 2015).  

Exakt samma och tydliga kategorier  

 

Sammanfattningsvis är det intressant att se att det är exakt samma kategorier för båda sökorden i 

de båda tidningarna. Detta kan möjligtvis tyda på att tidningarna använt sig av samma 

grundmaterial, men ger även en tydlig koppling till närhetsprincipen. Eftersom många av artiklarna 

– trots att de handlar om ett krig som utspelar sig i Mellanöstern – ändå får en svensk koppling 

gällande personer som rekryterats till terrorgruppen IS och att fler svenskar har radikaliserats i sin 

muslimska praktik. För Göteborgs-Posten var närhetsprincipen ännu tydligare då flertalet artiklar 

handlade om rekrytering av personer från Göteborg med omnejd.  

  

Sett till de tre principerna tid, geografi och kultur och politik, uppfylls alla dessa tämligen tydligt. 

När det kommer till tidsaspekten så pågick (och pågår till viss del än idag) konflikten med IS och 

rekryteringen av personer under hela året 2015, och det blev således naturligt att skriva vidare på 

detta aktuella tema. Geografiskt ligger som sagt Mellanöstern inte allt för nära Sverige, dock får 

det en geografisk närhet i och med rekryteringen av IS-soldater från Sverige och det ökade antalet 

personer, från framförallt Syrien, i Sverige under hösten 2014 och hela 2015. Detta går även in i 

den kultur- och politiska närheten, det blir en politisk fråga i Sverige hur man ska hantera 

situationen, dels med som kommit till Sverige, men även när det kommer till att förhindra eller 

motarbeta att svenskar åker och krigar för IS.  
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Återigen är det främst negativa artiklar om muslimer och islam som tar största plats och blir 

centrala teman. Positiva artiklar får sällan någon uppföljning eller en egen kategori med artiklar 

om samma ämne; undantaget från 2015 är artiklarna som handlar om kritiken mot den svenska 

inställningen till muslimer och islam. Det ska även nämnas att detta bygger på den bild som 

skribenterna och intervjupersonerna har gällande detta. Oavsett så har dessa artiklar en positiv 

inställning till muslimer och islam och förmedlar ett budskap av att vi i Sverige ska förstå att IS 

och andra terrorister inte är majoriteten av världens muslimer och islam, utan en klar minoritet. 

Gällande tid, geografi och kultur- och politisk närhet, gäller detsamma som för kategorin 

radikalisering, nämligen att det är aktuellt under hela året, nära geografiskt då det är Sverige som 

är huvudfokus och att det är en ny typ av kulturell närhet (inte ny, men större en tidigare i svensk 

historia) som väcker politiska frågor inrikes.  

 

Gina Dirawi, som är en lite mindre kategori, handlar dock inte om IS, krig och radikalisering. 

Denna kategori är väldigt tidsbunden, då ämnet är aktuellt då det blev officiellt att Dirawi skulle 

vara julvärd. Även detta ämne handlade om den negativa kritik mot att Dirawi är muslim och att 

SVT gjort fel då de valt Dirawi som värd. Geografiskt så är det nära i och med att det är en svensk 

nyhet. Gällande kultur- och politisk närhet, är det särskilt den kulturella aspekten i det som väckts 

åsikter. Julen är viktig kulturell tradition för många i Sverige och detta kan vara en anledning till 

att denna nyhet fått större uppståndelse än om det hade gällt något annat.  

 

Det ska även nämnas att det finns liknande händelser som de som utspelade sig i Mellanöstern som 

inte alls fått lika stor spridning i de båda tidningarna. Ett exempel är en terroristattack som skedde 

i Mali 2015 och utfördes av jihadister. I attacken dog flertalet människor, men endast en artikel 

skrev om detta i Göteborgs-Posten, Katarina Höijes ”Attacken ett hårt slag för Mali” (Katarina 

Höije 2015). Aspekten tid i detta fall är det svårt att säga något om, det kunde lika gärna ha skrivits 

mer eller ingenting alls om detta gällande närhetsprincipens tidsaspekt. Rörande geografi och 

kultur- och politisk närhet är det däremot tydligare. Sverige ligger inte nära Mali geografiskt, och 

kulturellt sett bor det inte alls lika många människor i Sverige från Mali (ett hundratal) 

(Utrikesdepartementet 2017) som personer från exempelvis Syrien. Denna aspekt av 

närhetsprincipen blir därför svag, det gäller även det politiska avseendet i det. En sådan nyhet 
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uppfyller alltså inte närhetsprincipen krav på samma sätt som en artikel om ett terrordåd i Syrien, 

även om de båda händelserna kan ha varit lika förödande och utförda av jihadister.  

8 Diskussion och Slutsats 
 

I undersökningens analys- och resultatdel går det att finna fyra tydliga triggerpunkter. I de flesta 

av dessa är det negativa händelser som slagit igenom och kopplats samman med islam och 

muslimer. Det är till exempel terrorattackerna i New York och London, IS, radikaliseringen av 

svenska muslimer och så vidare. Endast i ett fåtal av triggerpunkterna går det att hitta positiva 

ämnen eller kategorier om muslimer och islam, men dessa får sällan samma slagkraft som de 

negativa händelser som kopplas samman med islam och muslimer. Det vill säga att det inte finns, 

i någon av de fyra triggerpunkterna, ett ämne eller kategori där majoriteten av artiklarna är positiva 

i omnämnandet av islam och muslimer. Det är alltså inte de positiva händelserna som göra att 

triggerpunkten finns utan det är de negativa som ligger bakom denna ökning.  

 

Likt den tidigare forskningen ses islam och dess anhängare väldigt ofta som en homogen grupp, 

endast i rapporteringen om ”kritiken mot den svenska bilden av muslimer” görs ett försök att se 

muslimer som enskilda individer, där man står upp för att personer inte kan dras över samma linje.  

8.1 Händelser som ökat rapporteringen och gestaltningen av muslimer och islam 

 

Till stor del är det, som ovan nämnt, negativa händelser som triggat igång rapporteringen, och 

oftast är det våldsrelaterade nyheter som kopplas samman med muslimer och islam. Från den första 

triggerpunkten 2001 är det terrorattacken i New York den 11 september 2001 som fått media att 

skriva mer om islam och muslimer. Även om till exempel terrorgruppen Al-Qaida, som utförde 

detta, ser sig själva som muslimer så är inte det nyheten utan själva attacken, men ändå ger detta 

en triggerpunkt i rapporteringen om islam och muslimer vilket är intressant.  

 

Sökordet muslim gav även träffar om artiklar där muslimer får förklara sig själva och förklara att 

alla muslimer inte är terrorister, dessa kan till viss del ses som positiva, men dessa är inte alls lika 

många som de negativa nyheterna. Sökordet islam ger en mer direkt skildring av den 11 september 

och dessa nyheter är i majoriteten fallen som sagt negativa.  
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2005 och 2006 är det återigen negativa nyheter som tar störst plats. Terrorattacken i London 

rapporteras det om i de båda tidningarna och än en gång får muslimer stå till svars för en 

terrorattack som utförts av personer som varit muslimer. Det är liknande artiklar som de från 2001, 

där sökordet muslim ger utslag på artiklar som handlar om hur ”andra” muslimer får förklara att 

alla muslimer inte är terrorister och att islam inte är en religion som förespråkar våld. Även för år 

2005 och 2006 ger sökordet islam (likt artiklar från 2001) den direkta rapporteringen av en av en 

viss händelse, vilket i det flesta fall är något negativt.  

 

Det skrivs även om ”fundamentalism” i Sverige, och ökningen av en mer konservativ och mer 

“radikal” islam i Sverige uppkommit. Ett moskébygge i Göteborg är den enda triggerpunkten från 

2005 som det inte skrivs om i de båda tidningarna. Detta då denna nyhet blev en superlokal nyhet 

bara i Göteborg, detta är även den enda kategorin från triggerpunkten där artiklarna är övervägande 

positiva, där endast ett fåtal av artiklarna från denna kategori handlar om kritiken (negativa) mot 

bygget.  

 

2015 års artiklar handlar återigen om negativa händelser och det ar framförallt artiklar som har 

direkt koppling eller indirekt koppling till IS som får stå för de tydligaste triggerpunkterna i 

sökningarna i skildringen av islam och muslimer. Ett svenskt perspektiv ges i de både tidningarna 

och detta i form av att en liten del av svenska muslimer utövar en mer extrem och radikaliserad 

islam och även att IS försöker att rekrytera dessa till sig. Återigen ar den enda positiva 

triggerpunkten, likt 2001, dem nyheter där svenska muslimer får förklara sin bild av det som sker 

kring IS. Om rekryteringen av svenskar och européer endast gäller ett fåtal av de alla muslimer 

som bor i Europa. En del debattartiklar skrivs också inom detta ämne, att människor i Sverige 

måste ändra, vad skribenterna uppfattar som den negativa bild som finns av muslimer i Sverige. 

Och att IS inte får stå och vara bilden (exemplet) för hur svenskar ser islam.  

 

Det går med denna information att dra slutsatsen av att det finns tydliga samband med resultaten 

från den tidigare forskningen och resultatet i denna undersökning. I samtliga tre studier, i den 

tidigare forskningen, har man kommit fram till att muslimer ofta gestaltas som en homogen grupp, 

likaså görs detta i materialet för denna undersökning. Det bekräftar även de två nordiska 

undersökningarna, i den tidigare forskningens slutsatser, kring att det är nyheter om våld, krig, 
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radikalisering och så vidare som får mest springning och uppmärksamhet när det kommer till 

nyheter som behandlar muslimer och islam i Sverige. 

8.2 Närhetsprincipen påverkar vad det skrivs om  
 

Till stor del har alla triggerpunkter, som gått att avläsa i det undersökta materialet, kommit att 

handla om nyheter som ligger nära Sverige politiskt- eller kulturellt och geografiskt. Ett tydligt 

exempel på detta är terrorattacken i London vilken fick långt mycket mer spridning och fler artiklar 

än till exempel terrordådet i Mali eller Bangladesh. Detta trots att händelserna i sig var lika 

förödande och hemska, med dödade och skadade personer, ändå fick attacken i London mer 

spridning i och med närhetsprincipensgrunder. Om London skrevs det flertalet artiklar medan det 

om Mali och Bangladesh endast skrevs en vardera vilket tyder på att närhetsprincipen varit en 

faktor i detta. För alla de tre händelserna beskrivs det att jihadister utfört dåden och det är här ett 

av orden muslim eller islam kommit att relaterats till händelsen. 

 

Alla triggerpunkter, förutom terrorattacken i New York den 9 september 2001, har också en väldigt 

nära geografisk närhet. Dock ska sägas att nyheterna om IS och kriget Syrien även dem egentligen, 

likt New York, är relativt långt ifrån Sverige geografiskt. Men till följd av den minoritet av 

människor från Mellanöstern som bor i Sverige, där en stor del av dessa kom i och med detta krigs 

upptrappning 2014 och 2015, får dessa nyheter sin geografiska närhet. Nyheterna om IS och krigen 

i Mellanöstern blir på så sätt mer intressant för den svenska publiken i och med att vi fått en 

närmare relation, framförallt kulturellt och politiskt i immigrationsfrågor, till de människor som 

sökt sig till Sverige från dessa områden, vilket är en av närhetsprincipens tre grunder. Dessa 

nyheter om kriget i Syrien och IS framfart i stora delar mellanöstern uppfyller även en annan aspekt 

i den geografiska närheten nämligen att IS, enligt materialet, rekryterat och försökt rekrytera en 

muslim som bor i Sverige. Det kan alltså i och med detta sägas att närhetsprincipen uppfylls trots 

att den faktiska händelsen inte utspelar sig i Sverige, men ändå är så pass närvarande här ändå i 

och ovanstående exempel.  

 

Om man ser till alla de fyra triggerpunkterna finns totalt 12 ämnen eller kategorier som det skrivs 

flertalet artiklar om. Av dessa är sju ämnen geografiskt i Sverige, nämligen: muslimer som får 

förklara att alla muslimer inte är terrorister i samband med 9/11 (2001), Nalin Pekgul, 

radikalisering, moskébygget på Hisingen (2005 och 2006), radikalisering, kritik mot hur vi 
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svenskar ser muslimer och Gina Dirawi (2015). Av de som inte har geografisk utgångpunkt är det 

istället den kultur- och politiska närheten som gjort att nyheterna fått spridning, dessa är: 9/11 

(2001), terrorattacken i London, danska karikatyrer, påven och muslimska sändebud (2005 och 

2006), IS och krigen i Mellanöstern (2015).  

8.3 Två går emot närhetsprincipen 
 

Nyheterna om danska karikartyrmålningar av profeten Mohamed och Påven och de muslimska 

sändebuden är två ämnen som bara slagit igenom i Göteborgs-Posten och inte Aftonbladet, även 

moskébygget på Hisingen bör nämnas, men det är en väldigt lokal nyhet.  Detta går emot Hägers 

närhetsprinciper där det kan tänkas att även dessa nyheter skulle ha blivit ämnen i Aftonbladet då 

så fallet var så för de nio övriga ämnena från triggerpunkterna. Orsaken till detta har inte 

analyserats då det skulle ha behövts en annan typ av metod som är med anpassat för komparativ 

studie av två tidningars material.  

9 Vidare forskning och reflektioner kring digital humaniora 

 
En tanke för vidare forskning är att se närmare på de punkter där det avtar och jämföra dessa. Det 

kan visa sig vara lika dramatiska händelser som ägt, men som trots detta inte fått något utrymme i 

medierna.  

 

Det skulle även vara intressant att se resultatet för en annan stor religion som kristendomen eller 

till och med en annan minoritetsreligion, detta för att se om det generellt skrivs negativt om religion 

eller om medierna skiljer på olika religioner. En annan tanke är att se om Hägers andra principer 

till exempel att vikten och det icke normala i en nyhet spelar lika stor roll i en nyhetsspridning, 

som härhetsprincipen.  

 

 

9.1 Metodreflektion 
 

Från 2011 upptäcktes ett av problemen som kan uppstå vid en datainsamling dar sökord läggs in i 

ett sökinstrument, i detta fall Retriever. Detta bekräftar således James Smithies tankar gällande de 

problem som kan uppstå om man inte går igenom de insamlade materialet själv som undersökare 
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utan litar blind på de siffror och träffar som ges. I övrigt har undersökningens metod fungerat bra, 

vilket resultatet av övriga tre triggerpunkterna visar dar träffarna givit tydliga triggerpunkter vars 

nyheter kunnat kategoriserats till samma kategorier.  

 

Det positiva med denna metod, som fortfarande inte fått ett konkret ramverk, är dess flexibilitet. 

Trots att sökningarna gav ett stort antal träffar, närmare bestämt 8694, så var metoden tidseffektiv 

och säker. Detta då allt material inte behövdes ta med i någon tabell, som till exempel vid en 

kvantitativ innehållsanalys där allt material kodas och ofta ställs upp i tabeller för jämförelse 

(Nilsson Åsa 2010, s. 119). Det gick istället att leta efter triggerpunkter och på så sätt skära ner det 

stora antal artiklar till de år som var relevanta för undersökningen, för att sedan analysera innehållet 

i dessa årtal. Dock ska det säga att detta även är metodens nackdel, att det är svårt att förstå vad 

som får göras och vad som inte får göras, då det i mångt och mycket inte är fastställt.  
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