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Sammanfattning/Abstract 
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Titel: Väst och ”de Andra - en kritisk diskursanalys av dagens svenskspråkiga medierapportering om terroristen 
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Eftersom Edward Said är en av de mest refererade författarna inom postkolonial teori och 

anser att det har förekommit en orientalistisk diskurs som länge varit dominerande inom den 

västerländska medierapporteringen gällande muslimer och islam, har jag i min uppsats valt att 

utgå från att det finns en sådan orientalistisk diskurs när medierna rapporterar om islam och 

terrorism och har av den orsaken subjektivt valt ut artiklar från olika svenska dagstidningar 

som jag ansåg innehålla en sådan orientalistisk diskurs.1  

 

Mitt syfte med uppsatsen var således att utifrån postkolonial teori och dessa orientalistiska 

artiklar undersöka hur dagstidningarna legitimerade över och underordningsrelationer i förhål-

lande till begreppen terrorism och islam.  

Jag ville således undersöka hur den orientalistiska diskursen tog sig form, på vilka sätt religi-

onen islam kopplades samman med terrorism och slutligen hur gränsdragningen såg ut mellan 

ett ”vi” och ett ”dem” eller ”de Andra” i artiklarna.  

 

Eftersom många postkoloniala teoretiker använder sig av diskursanalysen som metod valde 

jag just Norman Faircloughs kritiska diskursanalys för att den lämpar sig väl på det sättet att 

den innehåller förklaringar till hur en analys ska gå till väga, den fokuserar på språket samt att 

den kan redogöra för de maktrelationer som finns i texten.  

 

Jag valde subjektivt ut åtta stycken nyhets artiklar från 2010-02-01 - 2010-04-29 eftersom jag 

ansåg att detta var en period där terroristen, kallad ”Jihad Jane” förändrade bilden av de terro-
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ristfördomar som tidigare funnits i medierna, dvs. det är ovanligt att en terrorist är en blond 

hemmafru som kommer i från USA.  

 

Min konklusion blev följaktligen att den svenskspråkiga medierapporteringen legitimerar över 

och underordningsrelationer i förhållande till begreppen terrorism och islam, den orientalistis-

ka diskursen tog sig utryck på flera olika sätt, för det första på grund av att många artiklar 

hade en prägel av manlighet och orientalism där huvudpersonen Lars Vilks ställdes i binär 

opposition till ”den Andre” eller terroristen och Vilks fick attribut som stark och orädd och 

blev därmed en del av det rationella och demokratiska Väst. För det andra tog den sig uttryck 

på så sätt att de svenskspråkiga medierna tillhörde de överordnade Väst och genom att använ-

da sig av demokrati och rationalitet så ansågs de goda i jämförelse med muslimerna som inte 

gick efter demokrati utan efter religionen islam. För det tredje tog den orientalistiska diskur-

sen sig uttryck på så sätt att i de svenskspråkiga medierna fanns redan en bild av hur terroris-

ten såg ut men ”Jihad Jane” ändrade således på bilden där den mest förekommande terroristen 

i medierna kunde byta utseende. Innan ”Jihad Jane” kunde man se på en människas utseende 

om det var en terrorist eller ej, en terrorist verkade aldrig tidigare ha varit vit, utan den männi-

ska som tidigare stått stämplad som terrorist hade varit den svarta, bakåtsträvande mannen 

från Orienten. För det fjärde blev även den heltäckande slöjan en markör som visade att flick-

or som väljer att ha heltäckande slöja får tillhöra den underordnade Orienten eller marginalen 

men utan slöja kan man istället närma sig centrum och därmed inte bli lika stämplad för att 

vara terrorist.  

 

Islam kopplades samman med terrorism på flera sätt, för det första genom att medierna valde 

att använda smeknamnet ”Jihad Jane” och ”Jihad Jamie” istället för personernas riktiga namn 

när de skrev om terroristerna som naturligtvis också är en koppling till islam som religion. För 

det andra använder många skribenter ord som t.ex. islamsk terrorism när de skriver om terro-

rister vilket ger läsaren en koppling till religionen islam. För det tredje visar många artiklar på 

att islam och muslimer framställs som en enhetlig grupp fast att de istället bör framställas som 

en kategori och för det fjärde fanns det exempel på den förtryckta ”tredjevärlden kvinnan” 

                                                                                                                                                         
1 Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria, Thörn Håkan, (eds.) (1999): Globaliseringens kulturer. Den postko-

loniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, Nora: nya Doxa, s 17 
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som Chandra Talpade Mohanty skriver om vilken står i binär opposition till den ”västerländs-

ka kvinnan.” 

 

Gränsdragningen mellan ett ”vi” och ”dem” tog sig uttryck på flera sätt i artiklarna. Min ana-

lys visade på några olika ”vi” och ”dem” uppdelningar, det var bland annat Europa som blev 

”vi” och ställdes i binär opposition till terrorismen som sågs som ”de Andra” eller ”dem”. Det 

blev även svenskarna och den svenska klädstilen som fick tillhöra ”vi” eller centrum och de 

muslimska kvinnorna med heltäckande slöjor som fick tillhöra ”de Andra” och ställdes i mar-

ginalen och slutligen fick Ryssland och den ryske presidenten Dmitrij Medvedev tillhöra ”vi” 

och de ”svarta änkorna” fick tillhöra ”de Andra.”  
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1 Inledning 

 

Några år efter den 11 september 2001 hade skett minns jag att jag hade en diskussion med en 

god vän till mig som är ateist men som är uppväxt i ett land som till största delen har islam 

som religion. Min vän var mycket upprörd över ordet terrorist och att termen inte hade någon 

tydlig definition samt att han ansåg att terrorism hade blivit sammankopplat med religionen 

islam. Han ställde frågor till mig som fick mig att reagera på att termen egentligen inte har 

någon välformulerad definition samt att när man läser eller hör om terrorister i medierna är 

det ofta sammankopplat med ord som militanta islamister och muslimer. Diskussionen med 

en man som jag ser som min egen familjemedlem, även om vi inte har samma bakgrund och 

är släkt biologiskt eller kommer från liknande kulturer, fick mig att förundras över hur han 

kunde känna sig ihopkopplad med begreppet terrorist fast att han är en man som inte skulle 

göra en fluga förnär. Han är en man som inte är troende, en man som har valt att vara ateist 

för att inte bli sammankopplad med någon religion, men ändå, trots att han har växt upp i en 

kultur där islam har varit den dominerande religionen känner han att han kan bli sedd som en 

terrorist.  Detta fick mig att tänka till ordentligt och flera frågor började väckas hos mig vilket 

resulterade i att jag bestämde mig för att jag ville undersöka mediers bild av terroristen och 

islam på ett mer djupgående plan.  

 

Vem är egentligen en terrorist? Hur formas egentligen innebörden av begreppet terrorism? 

Stämmer det att begreppet terrorist ofta kopplas ihop med religionen islam när medierna skri-

ver om ämnet? Kan en hel grupp människor som tillhör samma religion men som inte gjort en 

fluga förnär känna att de kan kopplas ihop med begreppet terrorist?  

Jag anser följaktligen att det är viktigt att ta reda på hur de svenskspråkiga medierna skildrar 

bilden av terroristen och islam idag?  

 

Begreppet terrorist har en rad olika definitioner eftersom ordet inte har blivit accepterat av 

alla. ”Terrorist” har ca 100 olika definitioner eftersom begreppet är omtvistat och kontrover-

siellt i många samanhang. En definition är t.ex. ”våldshandlingar som är politiskt betingade 
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och syftar till att påverka samhället eller ett lands politik utan hänsyn till om oskyldiga drab-

bas.”2  En annan definition av massmedierad terrorism är Birgitte L. Nacos som anser:”as 

political violence against noncombatants/innocents that is committed with the intention to 

publicize the deed, to gain publicity and thereby public and government attention.”3  

 

Mycket av den tidigare forskning som gjorts inom ämnet har gjorts på mediers bild av Islam 

och muslimer och många har studerat händelserna strax efter terroristattackerna den 11 sep-

tember 2001 samt bombningarna i Madrid och London. Eftersom tidigare forskning och Ed-

ward Said kommit fram till att det är en orientalistisk diskurs som har präglat västerländsk 

medierapportering gällande muslimer och islam kring terrordåden vill jag istället se hur den 

orientalistiska diskursen tar sig uttryck i dagens (år 2010) medierapportering av terroristen 

och islam4 

 

När jag började söka efter artiklar med sökordet terrorist märkte jag att de artiklar jag läste 

igenom hade en sammankoppling med religionen islam eller muslimer på ett eller annat sätt. 

Jag valde därför att inte bara undersöka begreppet terrorism utan det blev även islam som re-

ligion eftersom dessa begrepp följaktligen är sammanlänkade i mina utvalda artiklar.  

Jag anser således att det är viktigt att gå närmare in på djupet och undersöka hur de svensk-

språkiga medierna präglas av det koloniala arvet, ”av en kunskapssyn som legitimerar över- 

och underordningsrelationer som skapades under koloniseringen och som idag återskapas 

globalt och lokalt” när de rapporterar om terroristen och islam?5 

 

 

 

                                                                 
2 http://ne.se/lang/terrorism (hämtad: 2010-04-20) 
3 Nacos L. Birgitte (2007) Mass-Mediated Terrorism, The Central Role of the Media in Terrorism and Counter-
terrorism, the United States of America, by Rowman & Littlefield Publishers, Inc, s 24-26 

4 Borrebaeck Felix och Holst Jimmy, (2008) Orientalism i Svensk Media, Vi och de andra i Svensk mediediskurs 
i samband med terrorattentaten i Madrid 2004 och London 2005, Lunds universitet, Statsvetenskapliga institu-
tionen, s 6 
 
5 http://www.ne.se/postkolonialism (hämtad: 2010-04-20) 
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2 Syfte och frågeställningar 

 

Mitt syfte med uppsatsen är att utifrån postkolonial teori undersöka ett antal artiklar med en 

orientalistisk prägel från svenskspråkiga dagstidningar för att se hur dagstidningarna legitime-

rar över och underordningsrelationer i förhållande till begreppen terrorism och islam.  

 

 

Jag kommer att utgå från följande frågeställningar i min uppsats:  

 

– Hur tar den orientalistiska diskursen sig uttryck i nyhetsartiklarna?  

  

– På vilka olika sätt kopplas religionen islam samman med terrorism i nyhetsartiklarna? 

 

– Hur ser gränsdragningen ut mellan ett ”vi” och ”dem” eller ”de Andra” i nyhetsartiklarna? 
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3 Tidigare forskning 

 

 

 

Mycket av den tidigare forskning som gjorts inom ämnet har gjorts på mediers bild av islam 

och muslimer. För det första finns det en uppsats som heter ”Vi och Islam, en kritisk diskurs-

analys av debatten kring islam och muslimer i media” som främst behandlar ”medias presen-

tation av muslimer och skildringen av islam som en hotande religion mot det svenska samhäl-

let och den europeiska gemenskapen”6 och är skriven av Sarang Ahsani Ghahreman.  

 

Ghahreman utgår från postkolonialteori i sitt arbete och belyser vilka diskurser som figurerar 

kring debatten om islams roll i samhället och hur muslimer framställs som ett hot mot Europa. 

Ytterligare ett syfte med studien var att ge förklaringar till hur islamfobin har kunnat breda ut 

sig i samhället. Ghahreman kommer slutligen fram till att av de 15 olika debattartiklar och 

krönikor från Dagens nyheter och Expressen som problematiserat islam och muslimer som 

han undersökt, används uteslutande en postkolonial diskursordning och där den orientalistiska 

diskursen huvudsakligen gör en tydlig åtskillnad mellan vilka som är ”vi” och ”dem,” således 

mellan svenskar och muslimer.  

 

En andra uppsats som belyser den svenska mediebilden av islam och muslimer är ”Orienta-

lism i Svensk Media, Vi och de andra i Svensk mediediskurs i samband med terrorattentaten i 

Madrid 2004 och London 2005” vilken är en diskursanalys skriven av Felix Borrebaeck och 

Jimmy Holst. I uppsatsen utgår de från postkolonialteori och från Edward Saids orientalism 

och menar att det redan finns en orientalistisk diskurs inom västerländsk medierapportering av 

Islam och muslimer och de vill därför undersöka hur ett ”vi” och ”dem” tänkande har tagit sig 

uttryck i svensk media. Borrebaeck och Holst kommer slutligen fram till att det i deras mate-

                                                                 
6 Ghahreman, Sarang Ahsani (2006) Vi och Islam, En kritisk diskursanalys av debatten kring islam och musli-
mer i media, Linköpings universitet, Campus Norrköping, s 8 
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rial förekom en orientalistisk diskurs, den hade dock inte varit dominerande och de hade hel-

ler inte funnit någon artikel som direkt knöt ihop terrorism med Islam eller muslimer i all-

mänhet som de ansåg vara viktigt att poängtera. De hittade även en hel del artiklar med upp-

delningen där västvärlden sågs som ett demokratiskt föredöme men där den muslimska värl-

den inte alls sågs som lika framträdande.7  

 

Ytterligare forskning kring islam är undersökningen: ”Symbolically muslim” som är skriven 

av Michelle D. Byng från Temple University, Pennsylvania, vilken är en kritisk diskursanalys 

från artiklar i tidningarna NYT och WP mellan 2004 och 2006, som skildrar hur medierna i 

USA och Europa representerar muslimska kvinnor med slöja.8  Byng kommer bland annat 

fram till att många av de amerikanska tidningarna som skrev om lagstiftandet av hijab och 

niqab förde samman teman som t.ex. nationell identitet och islamisk terrorism för att ge den 

amerikanska befolkningen lärdom om slöjan. Hon ansåg även att när medierna skapar det 

gemensamma förståendet av att beslöjade muslimska kvinnor inte är en del av den amerikans-

ka offentligheten har det följder för hur religionen informerar minoriteter deltagande i Ameri-

kanskt offentligt liv. 9  

 

För det fjärde finns en tidigare studie gjord av Lars Nord och Jesper Strömbäck som heter: 

”Tio dagar som skakade världen– En studie av mediernas beskrivningar av terrorattackerna i 

USA och kriget i Afghanistan hösten 2001” och är en kvantitativ innehållsanalys som analy-

serar och diskuterar de första dagarnas rapportering om terrorattackerna mot USA och kriget i 

Afghanistan. En intressant frågeställning i deras analys var att de ville undersöka hur vanligt 

förekommande antiamerikanska respektive antimuslimska retoriska figurer var i de olika 

svenska medierna eftersom de ansåg att det var en av de viktigaste och mest centrala frågorna. 

En annan fråga som också varit föremål för mycket debatt efter terrorattackerna var om ny-

hetsförmedlingen på något sätt gav en orättvis bild av muslimer i allmänhet och av islam. De 

kom slutligen fram till att när det gällde förekomsten av antiamerikanska och antimuslimska 

retoriska figurer visade det sig att de antimuslimska retoriska figurerna förekom oftare än de 

antiamerikanska. De kom även fram till andra intressanta slutsatser t.ex.: att det förekom 

mycket spekulationer när medierna rapporterade om terrorattackerna, källredovisningen var 

                                                                 
7 Borrebaeck Felix och Holst Jimmy, (2008), s 26 
8  D. Byng Michelle, (2010) Symbolically Muslim: Media, Hijab and the West, Critical Sociology, Vol 36, No. 1, 
109-129, s 113    
9 ibid, s 124  



 11

inte så noggrann, det gjordes fördömelser av muslimer och slutligen så skilde man i rapporte-

ringen på USA som sågs som de goda kontra terroristerna som sågs som de onda. 10 Trots att 

de kommit fram till att terroristerna sågs som de onda i den svenska medierapporteringen så 

kan de dock inte hävda att bilden av muslimer var särskilt negativ i de ledande svenska medi-

ernas rapporteringar efter terrorattacken år 2001.11  

 

Vad jag saknar i dessa tidigare forskningsprojekt är koncentrationen på begreppet terrorist 

som jag anser att de inte lagt ned lika stort fokus på vilket jag kommer att ägna mer uppmärk-

samhet åt i mitt eget uppsatsarbete samt kommer jag att behandla dagens (år 2010) medierap-

portering av terroristen och islam vilket inte gjorts i dessa tidigare forskningsprojekt.  

 

Jag kommer visserligen att hämta information från dessa arbeten som jag anser har mycket 

intressant material och intressanta slutsatser eftersom de kommit fram till att medierna fak-

tiskt präglas av det koloniala arvet och den orientalistiska diskursen när de rapporterade om 

terrorattackerna efter den 11 september och bombningarna i Madrid och London. När jag nu 

har dessa fakta kan jag således se på vilka sätt mina subjektivt utvalda nyhetsartiklar legitime-

rar över och underordningsrelationer i förhållande till begreppen terrorism och islam.  

                                                                 
10 Nord, Lars och Strömbäck, Jesper (2002) Tio dagar som skakade världen – En studie av mediernas 
beskrivningar av terrorattackerna i USA och kriget i Afghanistan hösten 2001, Styrelsen för Psykologiskt förs-
var, Stockholm, s 164 
 
11 ibid, s 169 
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4 Bakgrund 

Denna bakgrund utgår huvudsakligen från en källa som beskriver en komplex historia och 

som även har kopplingar till den postkoloniala teorin på så sätt att bakgrunden ger en motbild 

till den eurocentriska historieskrivningen som vanligtvis brukar användas när islam och terro-

rister beskrivs av västerländska forskare.  Jag hoppas att bakgrunden kommer att ge er som 

läsare en annan sorts överblick än den vanligast förekommande eurocentriska historieskriv-

ningen av uppdelningen mellan Väst och muslimer, islamism och hur myten om terroristen 

uppstod i de Amerikanska medierna efter terrorattacken den 11 september 2001  för att ni 

senare på ett lättare sätt ska kunna ta del av min analys och förstå de begrepp som medierna 

faktiskt använder sig av när de rapporterar om terrorister och islam. 

 

 

 

4.1 ISLAM OCH VÄST 
 

De finns en mångfald av tolkningar just inom islam och en heterogenitet som finns bland alla 

muslimer samt att t.ex. termen terrorist och många andra begrepp som förknippas med islam 

kommer från fundamentalistiska tolkningar av religionen.12 För att förstå varför islamismen 

och terrorismen har uppstått och varför det finns en uppdelning mellan Väst och muslimer kan 

man gå så långt tillbaka som på 1090-talet då de kristna korstågen började mot muslimerna 

för att befria de kristna från muslimerna och för att bekämpa deras politiska och militära her-

ravälde.  

 

På slutet av 1700-talet skedde en annan betydande sammandrabbning mellan Väst och musli-

mer, dvs. att många muslimer och muslimska länder hamnade under Europas koloniala makt 

vilket ledde till att framgångsrika kolonialmakter t.ex. länder som Storbritannien blev ett hot 

                                                                 
12  Fazlhashemi Mohammad (2008) Vems Islam, de kontrastrika muslimerna, Stockholm, Norstedts, s 7-12  
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mot muslimernas egen kultur och många muslimer gick därför med i islamistiska gruppering-

ar för att stå emot Västs påtryckningar.13  

 

Muslimerna har sedan kolonialmakten således haft dubbla känslor inför Västs kulturform,  

de tycker inte om Västs koloniala ändamål men de har ändå tyckt om Västs demokrati.14 

Många muslimer var mycket intresserade av Väst och dess kultur och ville därför försöka 

förändra det muslimska samhället så att det skulle bli allt mer likt det västerländska, men ef-

tersom försöket att skapa ett västerländskt samhälle skulle skapas så fort som möjligt och efter 

”en europeisk modell” misslyckades det och resulterade i att muslimerna ville gå tillbaka till 

sitt gamla levnadssätt.15 Väst, kolonialismen och Västs försök att förändra det muslimska 

samhället blev således ett hot mot muslimerna.16  ”Den Europeiska dominansen skapade 

mycket stor oro och många muslimska tänkare undrade över hur de kommit att hamna i en 

underordnad position i jämförelse med européerna.”17  

 

 

4.2 ISLAMISM 
 

Begreppet islamist eller politisk islam har sin grund i begreppet fundamentalism, vilken har 

definitionen: ”i vidare mening: politiska åsiktsriktningar och rörelser som hävdar att en religi-

on eller ideologi, oberoende av folkviljan, skall tillämpas som samhällsordning”. 18 
 

Begreppet är således kontroversiellt och det finns ingen bra översättning för begreppet på ara-

biska och anhängarna brukar avvisa begreppet fundamentalism och menar att det kommer 

från en kristen bakgrund.19  Från slutet av 1970-talet var islamismen och fundamentalismen ett 

uppror mot den sekulära ledarställningen och ville att religionen åter igen skulle stå i centrum 

och många islamistsiska rörelser växte sig starka i de flesta muslimska länder.20  

 

                                                                 
13  ibid, s 62-64 
14 ibid, s 64-73 
15 ibid, s 73-75 
16 ibid, s 73-75 
17 ibid, s 75-85 
18 http://ne.se/lang/fundamentalism/176507 (hämtad: 2010-05-02) 
19 ibid, (hämtad: 2010-05-02) 
20 Fazlhashemi Mohammad (2008), s 120-121 
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Den sovjetiska invasionen av Afghanistan 1979 utvecklade islamismen till en internationell 

islamism vilka hade som syfte att bekämpa Sovjetunionen som länge hade ockuperat Afgha-

nistan. Efter att Sovjetunionen lämnat Afghanistan var nästa mål USA eftersom det fanns ett 

stort missnöje mot dem bl.a. pga. deras militära och ekonomiska stöd till diktaturer i mus-

limska länder samt på USA: s ensidiga stöd till Israel i Mellanösternkonflikten.  

 

Islamismen är inte en homogen grupp utan det finns flera heterogena rörelser och den rörelse 

som kanske benämns mest i den västerländska debatten är de jihadistiska extremisterna som 

även kallas terrorister.21  

 

Det finns även några gemensamma nämnare för de islamistiska rörelserna, för det första vill 

de islamisera samhället samt att de växer sig starka i samhällen som lider av ekonomiska kri-

ser och strukturproblem. För det andra hjälper de islamistiska rörelserna de samhällen som 

inte har ett socialt skyddsnät och erbjuder sina sociala tjänster till medborgarna. För det tredje 

har man sett den västerländska kulturen som ett hot mot den muslimska identiteten och kultu-

ren och istället vill de islamistiska rörelserna skapa en utopi, således ett icke västerländskt 

samhälle. Det går följaktligen att konstatera att islamistiska grupper tar fäste bland människor 

som lider av ekonomiska brister, känner underlägsenhet och förnedring i förhållandet till 

Västs överlägsenhet.  

 

Men det finns även skillnader inom olika islamistiska rörelser, för det första kan man skilja 

dem åt mellan nationella och internationella rörelser. Den internationella rörelsen eller neo-

islamism utvecklades i slutet av 1900-talet men stegrade allt mer efter invasionerna i Afghani-

stan 2001 och Irak 2003. Neo-islamisterna vill skapa ett enhetligt muslimskt samhälle och inte 

leva efter de gränser som kolonialmakterna bestämde samt att de vill besegra USA vilket ter-

rordåden från 2001 var ett exempel på. Neo-islamismen har ställt upp islam mot väst som en 

binär opposition, dvs. att Islam är de goda och Väst är de onda och för att besegra de onda är 

formen de använder sig av terror. ”Enkelt uttryckt vänder sig islamismens olika företrädare 

mot västerländska staters direkta eller indirekta inblandningar i muslimska länders angelägen-

heter.” 22 

 

                                                                 
21 ibid, s 121-123 
22 Fazlhashemi Mohammad (2008) s 120-131 
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4.3 ISLAMOFOBI OCH VÄSTOFOBI 
 

Islamofobi är ett mycket kritiserat begrepp eftersom det är riktat till den generella kategorin 

av muslimer. Begreppet står för förutfattade meningar baserat på negativa stereotyper för ra-

sism mot muslimer.23 Islam blir till ett hot som för med sig terrorism och religiösa föreställ-

ningar som bryter mot de egna traditionerna och islam blir även underlägset i förhållande till 

västerländsk kultur, religion och livsstil.24 Ett annat spår som tas upp i definitionen av islamo-

fobibegreppet är att islam och muslimer framställs som en enhetlig grupp fast att de istället 

bör ses som en kategori (en grupp har alltid en ansvarig), islam beskrivs också som oföränder-

lig men består egentligen av en mångfald av olika tolkningar och riktningar samt att islam 

framställs som en politisk religion fast att den egentligen är en frälsningsorienterande religi-

on.25 

 

I en opinionsundersökning gjord i Tyskland 2004 förknippade 80 % av dem tillfrågade ordet 

islam med terrorism. 26  Denna rapport och flera andra tyder på att muslimer i EU-länder upp-

lever en misstro och ökad fientlighet efter terrorattackerna den 11 september 2001.  

 

Men varför finns denna starka fientlighet av muslimer från Väst? Varför pratar väst om mus-

limer som en enhetlig grupp och gärna vill placera in alla i ett fack?  

En förklaring är utvecklingen av islamismen och internationell terrorism men det är viktigt att 

påminna om att fientligheten mot muslimer även har historiska rötter. Under medeltiden när 

Islam växte fram såg Väst på muslimer som ”den Andre”, den främmande och Islam som en 

lägre stående religion. Sedan upplysningstiden har européerna beskrivit icke-Europa eller Ori-

enten som sin motsats: ”Den muslimska världen beskrevs som det mystiska, det evigt oförän-

derliga, det hotfullt irrationella och sensuella som kontrasterade mot det rationella Europa.” 27  

 
                                                                 
23 Døving, Cora Alexa, HL-senteret i Oslo (2010) Seminarium, Främlingsfientlighet i norden, Norden i Fokus 
och Institutet för Framtidsstudier, Stockholm den 30 mars.  ”Muntlig källa” 
 
 
24 Fazlhashemi Mohammad (2008) s 128-129 
25 Døving, Cora Alexa, HL-senteret i Oslo (2010)  
 
26 Fazlhashemi Mohammad (2008) s 289-292 
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Väst syn på Orienten som ”den Andre” och islamofobin har resulterat i att Muslimer har en 

negativt inställd bild till väst en s.k. västofobi. Århundraden av europeisk kolonialism har lett 

till att muslimerna anklagar Väst för deras dubbelmoral, de understödde t.ex. diktaturer i mus-

limska länder samtidigt som de talar så bra om sina demokratiska rättigheter. USA har blivit 

den dominerande västmakt där trovärdigheten har varit mest ifrågasatt, särskilt ”efter den 11 

september då landet på ett konsekvent sätt brutit mot internationella konventioner, folkrätten 

och FN: s stadgar genom att starta krig med stöd av fabricerade uppgifter och uppenbara 

lögner, internering av fångar i ökända eller hemliga fängelser, användning av fysisk och psy-

kisk tortyr, sexuella övergrepp och förnedring som förhörsmetoder etc.”28  

 

 

4.4 MYTEN OM TERRORISTEN 
 

Efter den 11 september 2001 i Amerikansk media uppstod en myt om terrorismen vilket resul-

terade i en större klyfta mellan Amerikaner och världens muslimer. Genom medierna kunde 

de flesta höra president Bushs nations tal på kvällen den 11 september och de följande dagar-

na visade medierna en bild av terroristerna som onda, fega och ”driven by a hatred of liberty”. 

29  Därmed blev USA karakteriserad i medierna som den dominanta goda staten kontra terro-

risterna som sågs som ”de Andra.”30 Presidents Bushs uttal på TV där miljontals människor 

kunde höra honom förstärkte enligt mig synen på Amerika som de goda kontra bilden av ter-

roristerna som de onda eller ”de Andra” och jag anser även att Bush sammankopplade terro-

risterna med världens muslimer: ”Americans are asking, why do they hate us? They hate what 

we see right here in this chamber- a democratically elected government. Their leaders are self-

appointed. They hate our freedoms- our freedom of religion, our freedom of speech, our free-

dom to vote and assemble and disagree with each other.” 31 Kolumnisten Humayun Gauhar på 

tidningen Nation of Pakistan svarade tillbaka mot Bushs uttal och försvarade världens musli-

mer genom att anse: “Those who hate America love its freedoms. They hate America because 

                                                                                                                                                         
27 ibid, s 289-292 
28 Fazlhashemi Mohammad (2008) s 293-294 
29 Pintak, Lawrence (2006): Reflections in a Bloodshot Lens, America, Islam and the War of Ideas, Pluto Press, 
London, s 104 
30 ibid, s 104 
31 ibid, s 105 
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America’s hypocritical policies deny them those freedoms.” 32 Bilden av terroristen och mus-

limerna i de amerikanska medierna blev således fienden, detta skedde pga. att presidenten 

förde samman alla de individer som utförde de s.k. terror brotten med muslimer och han kun-

de på det sättet skapa dikotomin de goda mot de onda utan att egentligen ha grundkunskaper-

na om terrorismen. 

 

Medierna och presidenten skapade följaktligen flera myter om terroristen vilket kan visas ge-

nom sju olika punkter. För det första myten om: ”They hate our success, they hate our liber-

ty”33  vilket flera empiriska data undersökningar och bekräftanden från militanta islamister 

talar emot och menar att många terrorister kämpar för en liknande frihet som finns i USA. Det 

var ingen slump att majoriteten av flygplanskaparna den 11 september 2001 var Saudier och 

en av ledaren var egyptier eftersom dessa länder har varit ledda av undertryckande regimer 

och själva lidit i sina länder och sett vänner och bekanta som inte kunnat göra sin röst hörd 

pga. systemets strikta regler.  

 

För det andra skapades myten:”We are fighting people that hates our values; they can’t stand 

what America stands for.” 34  Denna myt kan motbevisas av en survey av attityder i sex olika 

arabiska länder gjord år 2004 vilken resulterade i att empiriskt bevis inte kan stödja myten om 

att araber skulle ha en negativ syn på USA för att de skulle hata Amerikanska värderingar.35  

 

För det tredje var det myten om: ”Suicide bombers are faceless cowards.” 36  Faktum är att 

många muslimer eller araber ser självmordsbombande som en naturlig respons eftersom de 

dagligen ser t.ex. USA eller Israel använda ofantlig eldkraft mot dem och ser vänner och be-

kanta mista sina liv dagligen. Självmordsbombaren är en martyr, men vad som också är värt 

att påminna om är att Islam förbjuder självmord men martyrskap är någonting helt annat, ”Pe-

ople who carry out such attacks are those who are very brave, braver than others.”37   

För det fjärde handlade myten om:”Fighting poverty and poor education is the answer to ter-

ror.”38 Även om en tredjedel av Araber lever på mindre än 2 dollar och ca 40 procent är icke 

                                                                 
32 ibid, s 105 
33 Pintak, Lawrence (2006) s 107-108 
34 ibid, s 109-110 
35 ibid, s 107-108 
36 ibid, s 110 
37 ibid, s 111 
38 ibid, s 112 
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läs och skrivkunniga så är ändå majoriteten av de människor, som utför vad Väst anser vara 

terrorism, välutbildade och inte i brist av ekonomiskt kapital. En undersökning av 129 

medlemmar av den militanta grenen av shiitiska gruppen Hizbolla dödade under 1980 och 

tidiga 1990-talet avslöjade resultatet gjorda av två Princeton forskare:”suggest that poverty is 

inversely related, and education positively related, to the likelihood that someone becomes a 

Hizbullah fighter…the findings provide no support for the view that those who live in poverty 

or have a low level of education are disproportionately drawn to participate in terrorist activi-

ties.” 39 

 

För det femte handlade myten om: “Terrorists are psychopaths” 40 vilket den Israeliska forska-

ren Ariel Merari (som har studerat varje självmords bombning i mellanöstern sedan 1983: s 

ödeläggelse av ”The U.S. Marine Corps barracks in Beirut.”) kan motbevisa då han anser att 

han inte har sett ett enda fall av en självmordsbombare som har varit psykotisk. Det enda 

onormala med självmordsbombarna anser Merari vara deras förmåga att komma över rädslan 

strax innan själva självmordsbombningen skulle ske. Vad som anses vara en gemensam faktor 

för självmordsbombare är att ofta har någon av deras vänner eller familj blivit dödad eller 

svårt skadad i krig. Under den första intifadan i Palestina var många självmordsbombare barn 

som hade sett hur släktingar och familj blivit slagna och förödmjukade. 

  

För det sjätte handlade myten om: "Terrorists are religious fanatics”41 eftersom alla själv-

mordsbombare faktiskt inte är radikala islamister eller muslimer, detta kan dock bevisas t.ex. 

genom en studie av al-Qaida medlemmar vilken visade att endast 13 % deltog i religiösa sko-

lor samt att de flesta av dem inte var religiösa när de gick med i al-Qaida utan blev det när de 

hade gått med eller efter ett tag.  

 

För det sjunde handlade myten om: "Terrorists are brainwashed” 42 vilket det finns väldigt lite 

bevis för att de som faktiskt utövar akter av radikal islamistisk terrorism är systematiskt hjärn-

tvättade. Däremot så existerar en kultur av martyrskap inom självmordsbombarnas rekryte-

ringar. Martyren ses som en idol för många unga människor i t.ex. länder som Libanon, Pales-

tina och Sri Lanka. 

                                                                 
39 Pintak, Lawrence (2006) s 113 
40 ibid, s 116 
41 ibid, s 113-118 
42 ibid, s 118-121 
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4.5 SAMMANFATTNING BAKGRUND 
 

Jag hoppas att ni som läsare nu har fått en historisk överblick av uppdelningen mellan Väst 

och muslimer, islamism och hur myten om terroristen och muslimer uppstod i de Amerikans-

ka medierna efter terrorattacken den 11 september 2001. Bilden av terroristen blev således 

efter den 11 september 2001 allt mer sammankopplad med muslimer och religionen islam. Jag 

hoppas även att ni som läsare har fått en förståelse för varför många muslimer ser Väst som 

ett hot, det vill säga pga. att många muslimska länder varit under europeisk dominans i och 

med Västs kolonialmakt men även för att européerna länge beskrivit Orienten som sin motsats 

och sett på Orienten som ”den Andre”. 43  Väst syn på Orienten som ”den Andre” och islamo-

fobin har således resulterat i att många muslimer har en negativt inställd bild till väst en s.k. 

västofobi. Bilden av Väst som ett hot för många muslimer förstärktes således den 11 septem-

ber 2001 när det i amerikansk media uppstod en myt om terrorismen. De amerikanska medi-

erna förstärkte bilden av terroristerna och muslimerna som onda, fega och ”driven by a hatred 

of liberty”. 44  Därmed blev USA karakteriserad i medierna som den dominanta goda staten 

kontra terroristerna som sågs som ”de Andra.”45 

  

Vad jag ytterligare anser viktigt, är att ni som läsare har med er förståelsen av begreppet isla-

mism, som alltså inte är någon enhetlig grupp utan att det finns många olikartade rörelser. Jag 

anser därför att det är viktigt att ha kunskap om detta när man läser om begreppet i medierna, 

för att få en bild av hur medierna benämner islamismen när de skriver om t.ex. terrorister och 

islam. Har medierna denna kunskap och använder medierna verkligen sig av begrepp som 

jihadistiska extremister när de skriver om terrorister och islam?  

                                                                 
43 Fazlhashemi Mohammad (2008) s 289-292 
44 Pintak, Lawrence (2006), s 104 
45 ibid, s 104 



 20

5 Teori 

 

Jag kommer att utgå från postkolonial teori eftersom jag vill undersöka hur den orientalistiska 

diskursen som Edward Said beskriver tar sig uttryck i mina subjektivt utvalda artiklar. Jag 

anser att den postkoloniala teorin kan hjälpa mig genom att jag i min analys kan se på vilka 

sätt de svenskspråkiga medierna präglas av det koloniala arvet och lever ”av en kunskapssyn 

som legitimerar över och underordningsrelationer som skapades under koloniseringen och 

som idag återskapas globalt och lokalt”.46 

 

Det finns flera postkoloniala teoretiker som tar upp dessa över och underordningsrelationer 

och som beskriver eurocentrism, orientalism, marginal och centrum, en ”vi” och ”dem” pro-

blematik samt om den ”primitiva Andre” som är värda att ta med information om i detta av-

snitt för att jag sedan ska kunna se hur dagstidningarna legitimerar över och underordningsre-

lationer i förhållande till begreppen terrorism och islam.  

   

 

 

5.1 POSTKOLONIAL TEORI 
 

Postkolonialistiska tänkare hävdar att kolonialismen fortfarande präglar världen och även om 

Sverige inte var ett av de samhällen som deltog som kolonisatörer är Sverige ändå en del av 

postkolonialismen på så vis att det är viktigt att använda teorin när det är fråga om att sätta 

gränser för vad svenskhet är och hur Sverige betraktar andra kulturer. 

 

Vad postkolonialism refererar till har Stuart Hall beskrivit: ”En av fördelarna med begreppet 

postkolonial har därför varit att det riktat uppmärksamheten på det förhållandet att koloniser-

ingen egentligen aldrig lämnade kolonialmaktens eget samhälle opåverkat. Tvärtom var den 

                                                                 
46 http://ne.se/postkolonialism (hämtad: 2010-03-01) 
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inskriven djupt inom dem – liksom den blev outplånligt inskriven i de koloniserades kultur.” 
47  

 

Postkolonialismen bygger således på den västerländska civilisationens överlägsenhet och där 

centrala gränsdragningar skapas mellan t.ex. kolonisatörer och koloniserade, mellan vit och 

svart.48 Då den nya medelklassen tog över det koloniala styret på 1800-talet började det även 

präglas av rasism, då Indierna sågs som en underlägsen ras i jämförelse med de vita.  

 

”Enligt den postkoloniala teoribildningen konstitueras därmed det moderna västerländska 

projektets identitet med utgångspunkt i en grundläggande distinktion mellan de civiliserade 

européerna – som bärare av en universalhistorisk utvecklingsprocess – och de Andra – som 

stående utanför denna process.”49                              

 

Det postkoloniala forskningsfältet är mycket influerat av poststrukturalismen vilket ”betonar 

språkets betydelse för skapandet av identiteter, institutioner och politik” och sedan innehåller 

poststrukturalismen även binära oppositioner och menar att det är ”skillnaden som alstrar be-

tydelser”. 50 De binära oppositionerna kan visa sig på flera sätt t.ex. på så vis att kolonisatörer-

nas och de koloniserades identiteter kan definieras av varandra och även förändras i förhål-

lande till varandra. Det är den civiliserade, upplyste europeen som står i binär motsats och 

som heller inte kan tänkas utan den barbariska, oupplysta Andra, dvs. de koloniserade eller 

utomeuropeiska folken.51  

 

 

 

 

 

 
                                                                 
47 Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria, Thörn Håkan, (eds.) (1999): Globaliseringens kulturer. Den post-
koloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, Nora: nya Doxa, s 17 
48 ibid, s 26 
49 ibid, s 29 
50 ibid, s 17 
 
51 ibid, s 34 
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5.2 Eurocentrism 
 

En av Eurocentrismens främsta uppgifter är att upprätthålla Europas överordning i relation till 

”den Andre” och ett grundläggande drag i Eurocentrismen är att den strukturerar upp världen i 

olika binära hierarkier t.ex. ”vi” och ”dem”, civilisation-barberi och vit-svart m.m. 

 

En uppfattning är att vetenskap och teknologi ofta härstammat från Väst vilket porträtterar 

Väst som själen och icke-Väst som dess motsatts således kroppen. Men vad som ofta glöms 

bort är att Väst under de senaste århundraden lånade vetenskap och teknologi utanför Europa, 

t.ex. alfabetet, astronomi och algebra.  

 

Den eurocentriska diskursen vill således förbättra Västs historia och försämra det som inte hör 

till Väst, det s.k. icke Väst genom att Europa ses som den region som är den främsta i förhål-

lande till icke-Europa. Europa var enligt den eurocentriska diskursen de som uppfann t.ex. 

den industriella revolutionen och en kapitalistisk samhällsordning.52 Den eurocentriska dis-

kursen ser heller inte till icke-europeiska traditioner, den gör kolonialismen så liten som möj-

ligt och nämner den som enastående och slutligen tar eurocentrismen avstånd från icke-

européers succéer. 53  

 

 

5.3 Orientalism  
 

Edward Said teori utgår följaktligen från Foucault då han menar att västerländska texter, me-

dia och vetenskap, behärskas av en orientalistisk diskurs som har påverkat och fortfarande 

påverkar synen på ”vår” Västvärld och ”de andra”, Orienten. Det var således västerländska 

forskare som genom en orientalistisk diskurs tillskrev öst, Orienten attribut som sensualitet, 

bakåtsträvande och kvinnlighet samtidigt som Väst blev Östs binära opposition och fick attri-

but som rationalitet, demokrati och manlighet.54 Den orientalistiska diskursen har enligt Said 

                                                                 
52 Shohat, Ella och Stam, Robert, (eds.) (1994): Unthinking Eurocentrism. Multiculturalism and the Media, 
Routledge,  s 1-3  
53 Shohat, Ella och Stam, Robert, (eds.) (1994): Unthinking Eurocentrism. Multiculturalism and the Media, 
Routledge,  s 1-3  
54 Fazlhashemi  Mohammad (2008) s 84 
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således fungerat som ett stöd till kolonialmakternas makt mot Öst som blev det andra, det är 

genom den orientaliska diskursen som Väst har producerat bilden av orienten vilket har resul-

terat i att den andre, Orienten, inte har kunnat yttra sig utan istället blivit nedtystat från väst.55 

 

”Edward Said anser att Orientalism är mer värdefullt som ett tecken av Europeisk-atlantisk 

makt över Orienten än det är en sann diskurs om Orienten.”56  

 

Orientalismen är således en politisk vision som skiljer Europa från Orienten utifrån ett ”vi” 

och ”dem” tänkande där islam som följaktligen hör till Orienten ses som primitiv, avvikande, 

ociviliserad och underlägsen.57  

 

 

5.4 Marginal och Centrum 
 

Marginal och Centrum är ett exempel på de över och underordningsrelationerna som skapas 

då svarta oftast hamnar i marginalen och det är de vita som hamnar i centrum. Isaac Julien 

och Kobena Mercer ger flera exempel på deras synsätt på de kulturella betydelserna av mar-

ginal och centrum i konstnärlig produktion när de skriver om hur värdet som kulturskapare 

blivit undanskymt av hudfärgen. Julien och Mercer menar att en av de viktigaste frågeställ-

ningarna i texten är att de anser att det inom kulturen är viktigt att bryta upp de strukturer som 

anger vad som står för det centrala och vad som anses som marginellt.  

 

Det som hör till marginalen är ofta svart brittisk filmskapande delvis pga. att den är underfi-

nansierad.58 Eftersom den svarta filmen hör till marginaliteten och eftersom det ofta bara är ett 

svart subjekt som får tala för alla andra svarta: ”kommer den rösten av majoritetskulturen att 

uppfattas som att den talar för de många som har uteslutits eller marginaliserats bort från till-

gång till representationsmedlen”.59 

  
                                                                 
55 Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria, Thörn Håkan, (eds.) (1999) s 20-21 
56 Said, Edward (1978/1994): “From Orientalism”, i Patrick Williams och Laura Chrisman  
(eds.), Post-Colonial Theory: A Reader, New York: Columbia University Press, s 133 
57 Fazlhashemi  Mohammad (2008) s 84 
58 Lundahl, Mikaela, (ed.) (2002): Postkoloniala Studier. Skriftserien Kairos Nr. 7, Raster Förlag, Saac Julien 
och Kobena Mercer, Marginal och centrum s 150-151 



 24

Ett annat bra exempel som visar på att det är ett svart subjekt som får tala för alla svarta och 

som visar på den av ideologin utnämnda stereotypen att alla svarta är likadana är från en gay 

dokumentär där en svart lesbisk kvinna får tala för alla andra svarta lesbiska då hon säger: 

”Jag råkar vara en svart lesbisk bland många och jag skulle inte vilja bli uppfattad som att så 

här är alla svarta lesbiska.”60 En annan viktig punkt som sätter in de svarta i marginalen och 

de vita i centrum är att den vita etniciteten är osynlig och ifrågasätts inte vilket resulterar i att 

den vita etniciteten kan ha kvar sin status i centrum kontra de svarta eller den Andre som så-

ledes alltid har en etnicitet.61  Julien och Mercer tar slutligen upp att vita kan få göra filmer om 

vad de vill medan svarta bara får göra filmer om andra svarta och deras problem62  

 

Okwui Enwezors text ”Mellan världar: postmodernismen och de afrikanska konstnärerna i 

västerlandets metropolis” ger också flera exempel på hans synsätt av marginal och centrum 

när han beskriver ett stadie av rastänkande som definierar afrikanska konstnärer som lägre 

stående och skilda från oss och när han anser att afrikanska konstnärers kulturella produktion 

befinner sig i osynlighet.63 Han anser således att den marginaliserade kulturen är mer öppet 

sårbar där de afrikanska konstnärerna befinner sig samt att det är västerlandet som ockuperar 

centrum64 Det afrikanska måleriet ställs följaktligen i binär motsats till den västerländska 

konsten, där det afrikanska måleriet får stå för naivitet och osofistikerat i jämförelse med den 

västerländska konsten.65  

 

 

 

 

 

5.5 Den primitiva Andra 

 

                                                                                                                                                         
59 ibid, s 154 
60 ibid, s 154-155 
61 ibid, s 157-159 
62 ibid, s 157-159 
63 Lundahl, Mikaela, (ed.) (2002) Enwezor, Okwui, Mellan världar: postmodernismen och de afrikanska konst-
närerna i västerlandets metropolis, s 169 
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”Den primitiva Andra” beskrivs av flera postkoloniala teoretiker, där ”den primitiva Andra” 

ställs i underordnad position till bl.a. Västvärlden. Henrietta Lidchi berättar i sin text ”Capti-

vating Cultures” om de levande utställningarna som utfördes av Européer och amerikanare på 

1800 och 1900-talen och nämner huvudsakligen the St Louis Louisiana Purchase Exposition 

(1904), där människor från Filippinerna fick komma och vara med som levande subjekt i den 

levande utställningen och att dessa levande utställningar var exempel på primitiva folk. 66 

 

I Lidchis text finn det tydliga gränsdragningar mellan ett ”vi” och ”dem.” Det är ”vi” som är 

Amerika och Storbritannien, de civiliserade stormakterna mot ”de andra,” Filippinerna eller 

de ociviliserade, barbariska, de utställda som man kunde mäta, klassificera och fotografera. 

Det finns också en avgränsning mellan ”vi” och ”dem” när hon skiljer mellan ”the coloni-

zer/seer/knower” till skillnad från ”the colonized/seen/known.”67 

 

Henrietta Lidchi använder sig av Michael Foucaults makt- och kunskapsbegrepp när hon un-

dersöker ”utställningens politik”68 i sin text ”Captivating Cultures” där hon kommer fram till 

att samlandet av föremål och utställningar är en grundingrediens för maktutövning. Lidchi 

anser att Foucaults diskursbegrepp inte är en verklighetsbeskrivning utan diskursen organise-

rar föremål i olika kontexter i enlighet med enskilda maktrelationer69  Lidchi menar följaktli-

gen att den antropologiska och etnologiska vetenskapen på senare delen av 1800-talet egentli-

gen var en diskurs om de lägre stående raserna som den ledande kulturen Väst företrädde. 

”Foucaults bild av antropologin, fastställde därmed vissa delar av samhället där t.ex. infö-

dingar, kvinnor och kriminella blev organiserade som bas för kroppsligt bevis.”70 

 

Lidchi utgår från Annie E. Coombes arbete när hon ska undersöka de västafrikanska konst-

gjorda föremålen ”The Benin Bronzes” och argumenterade för att dessa föremål utmanade 

vissa diskurser som fanns vid denna tidpunkt och som visade på att Afrikansk kultur var 

oförmögna att utföra konstverk samt att hon undersökte relationen mellan makt/kunskap i tre 

olika museer. Coombes argumenterade även för att diskurser arbetar i formationer och drar 

                                                                 
66  Lidchi, Henrietta (1997): “Captivating cultures: The politics of exhibiting”, i Stuart Hall, (red.), Representa-
tions, ss. 184-199, s 195-196 
67 ibid, s 199 
68 ibid, s 184 
69 ibid, s 185 
70 ibid, s 186 
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slutsatsen att samlandet av konstgjorda föremål samt utställningar kan kopplas samman med 

den koloniala makten.71 

 

Fatima Tobing Ronys text, ”Seeing Anthropology” skildrar också gränsdragningen mellan ett 

”vi” och ”dem.” Hon skriver om ett liknande motsatspar som Henrietta Lidchi skriver om dvs. 

mellan ”observer” och ”observed” när hon skildrar en levande utställning i Paris från år 1895. 

Den som observerar är den franske psykiatrikern eller som den västerländske manliga blicken 

av vetenskapen, det är han som är bakom kameran och kan observera och ta kort på den som 

är observerad dvs. en wolof-kvinna från Senegal som kommer från en västafrikansk by som 

således är en av de utställda på den levande utställningen.72 

 

Hon tar upp flera motsatspar t.ex. ”savagery” mot ”civilization”, ”the Primitive” mot ”the 

European”,” the Primitive” mot ”Civilized man”,”Western science” mot ”the savage” 

”French” mot ”West African” ”the white race” mot ” indigenous non Europeans”, “white 

man” mot “the native body” och ”visitor” mot ”exposition performer”.  

 

Tobing Rony skriver också om hur de levande utställningarna inte bara var spektakel utan 

kunde användas som laboratorier för antropologiska undersökningar.73 ”Tobing Rony skildrar 

även vetenskapsmannen Regnaults etnografiska filmer där tittaren blev konfronterad med 

bilder av folk som inte blev sedda som individer utan som exemplar av kultur och ras.” 74 Det 

fanns heller ingen berättelse i hans filmer och vad som skilde den franske vetenskapsmannen 

från Wolof kvinnan var således populärkulturen och vetenskapen.75 

 

Tobing Rony skriver slutligen att när de levande utställningarna slutade tog biofilmen över 

många av dess uppgifter. ”Cinema, however, eliminated the potentially threatening return 

look of the performer present in the exposition, thus offering more perfect scientific voyeu-

rism.”76 Trots detta så erbjöds ändå tittaren följaktligen en resa tillbaka i tiden.77 

                                                                 
71 Lidchi, Henrietta (1997) s 192-194 
72 Tobing Rony, Fatimah (1996 /1998): “Seeing Anthropology: Félix-Louis Regnault, the narratives of race, and 
the performers at the Ethnographic Exposition”, i The Third Eye. Race, Cinema and Ethnographic Spectacle, 
Duke University Press, ss. 21-44, s 21-23 
73 ibid, s 35-43 
74 ibid, s 24-25 
75 ibid, s 24-25 
76 ibid, s 43 
77 ibid, s 43 
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Gayatri Chakravorty Spivak skriver i sin text ”Kan den subalterna tala” att forskare talar från 

en annan position än arbetarklassen och det är således ofta de underordnade människorna som 

inte får sin röst hörd i jämförelse med dem som står i överordnad, i Centrum t.ex. människor-

na i Västvärlden. En annan grupp som kan räknas till de subalterna som inte får tala för sig 

själva är ”tredjevärlden kvinnan” som således ofta är beskriven av och visad från västerländs-

ka feminister. Ett bra citat som visar på detta är från Marx: ”De kan inte representera sig själ-

va: de måste representeras av andra.”78 Ett annat citat som också visar att den ”tredje världen” 

ofta är representerad från den ”första världen” och således från den vita feminismens perspek-

tiv är Spivaks påstående: ”vita män räddar bruna kvinnor från bruna män”79 Det är följaktligen 

ofta ”tredjevärlden kvinnan” (den förtryckta) som står i binär opposition till den ”västerländs-

ka kvinnan” och detta blir ett särskilt stort problem när det är feminister från väst som berättar 

om kvinnor som en förtryckt och enhetlig grupp. Detta resulterar i att ”tredjevärlden kvinnan” 

värderas utifrån västerländska normer och det skapar en ”tredjevärldens olikhet” i jämförelse 

mot förstavärldens kvinnor och den österländska kvinnan som blir ”Den Andre” i jämförelse 

med den västerländska mannen som betraktas som världens centrum.80 

 

 

5.6 SAMMANFATTNING TEORI 
 

Jag hoppas att ni som läsare nu fått kunskap om den postkoloniala teorin och hur postkolonia-

lismen således fortfarande präglar världen och bygger på den västerländska civilisationens 

överlägsenhet där centrala gränsdragningar skapas mellan t.ex. kolonisatörer och kolonisera-

de, mellan vit och svart.81  

 

Den postkoloniala teorin innehåller således mycket binära oppositioner som kan visa sig på 

flera sätt t.ex. på så vis att kolonisatörernas och de koloniserades identiteter kan definieras av 

varandra och även förändras i förhållande till varandra. Det är den civiliserade, upplyste euro-

                                                                 
78 Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria, Thörn Håkan, (eds.) (1999) s 210 
79 Lundahl, Mikaela, (ed.) (2002) Spivak, Chakravorty, Gayatri: Kan den subalterna tala? s 123 
80 Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria, Thörn Håkan, (eds.) (1999) s 207-208 
81 ibid, s 26 
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peen som står i binär motsats och som heller inte kan tänkas utan den barbariska, oupplysta 

Andra, dvs. de koloniserade eller utomeuropeiska folken.82  

 

Alla de delar jag har tagit upp innehåller följaktligen dessa binära oppositioner på ett eller 

annat sätt. För det första visar sig de binära oppositionerna inom Orientalismen på så sätt att 

västerländska forskare genom en orientalistisk diskurs tillskrev öst, Orienten attribut som sen-

sualitet, bakåtsträvande och kvinnlighet samtidigt som Väst fick attribut som rationalitet, de-

mokrati och manlighet.83 Orientalismen är således en politisk vision som skiljer Europa från 

Orienten utifrån ett ”vi” och ”dem” tänkande där islam som följaktligen hör till Orienten ses 

som primitiv, avvikande, ociviliserad och underlägsen.84 

 

För det andra strukturerar Eurocentrismen upp världen i olika binära oppositioner t.ex. ”vi” 

och ”dem”, civilisation-barberi och vit-svart m.m. och en av dess främsta uppgifter är således 

att upprätthålla Europas överordning i relation till ”den Andre”.85  

 

För det tredje är Marginal och Centrum ett annat exempel på de binära oppositionerna och de 

över och underordningsrelationerna som skapas då svarta oftast hamnar i marginalen och det 

är de vita som hamnar i centrum och för det fjärde ställs ”den primitiva Andra” i binär opposi-

tion till bl.a. Västvärlden.86 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
82 ibid, s 34 
 
83 Fazlhashemi  Mohammad (2008) s 84 
84 ibid, s 84-86 
85 Shohat, Ella och Stam, Robert, (eds.) (1994) s 1-3  
 
86 Lundahl, Mikaela, (ed.) (2002) Saac Julien och Kobena Mercer, Marginal och centrum s 150-151 
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6 Metod 

 

Min uppsats kommer att baseras på en kvalitativ undersökning. Jag vill återigen påminna om 

att artiklarna jag subjektivt valt ut redan innehåller en orientalistisk diskurs och att artiklarna 

kopplar samman begreppet terrorism med islam. När jag har dessa fakta kan jag istället under-

söka hur den orientalistiska diskursen tar sig uttryck, på vilka olika sätt terrorism kopplas 

samman med religionen islam och hur gränsdragningarna ser ut mellan ”vi” och ”dem” i ar-

tiklarna.  

 

Jag avser nu ge en beskrivning över min valda metod, således dikursanalysen, ge en bild av 

diskursen som begrepp, gå igenom material och urval samt tillvägagångssättet jag kommer att 

använda mig av i min analysdel. 

 

 

6.1 Diskurser och diskursanalys 
 

Det postkoloniala forskningsfältet är mycket influerat av poststrukturalismen vilket ”betonar 

språkets betydelse för skapandet av identiteter, institutioner och politik”.  Poststrukturalismen 

innehåller binära oppositioner och det är således skillnader som skapar meningar,87 vilket jag 

också kommer att ha användning för när jag kommer att analysera nyhetsartiklarna på så sätt 

att jag kan se om de svenskspråkiga medierna har en kunskapssyn som legitimerar över och 

underordningsrelationer i förhållande till terroristen och islam.  

 

Jacques Derrida menar att de binära oppositionerna inte är liksidiga utan det är en del i oppo-

sitionen som har företräde i jämförelse med den andra delen som således ses som den vekare 

delen. Ett av poststrukturalismens syften blir följaktligen att ”söka destabilisera de binära op-

positionernas strukturer och därmed bidra till att öppna möjligheter för att förskjuta de sociala 

                                                                 
87 Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria, Thörn Håkan, (eds.) (1999) s 17-18 
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maktrelationerna som dessa inbegriper.”88 Vad som ytterligare utmärker poststrukturalismen 

är att den behandlar frågor som hur och ett förhållande mellan kunskap och makt som även 

finns inom det centrala begreppet diskursen. 

 

En bra definition på diskurs anser jag vara: ”en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och för-

stå världen.”89  

 

Många postkoloniala teoretiker refererar till Michel Foucault eftersom han är den som influe-

rat många postkolonialistiska tänkare med sitt diskursbegrepp. Vad som således förenar 

många postkoloniala skribenter (t.ex. Edward Said, Henrietta Lidchi, Maria Eriksson Baaz, 

Catarina Eriksson och Håkan Thörn) är att de utgår från Foucaults diskursbegrepp samt hans 

makt och kunskapsbegrepp som han ansåg var intimt förknippade och där han menade att ”det 

är genom relationen makt/kunskap som föreställningar befästs i samhället”.90  

 

De postkoloniala skribenterna utgår således från att makt cirkulerar ”inom diskurser genom 

att skapa sanningar” när de skriver sina texter.91  Ett annat gemensamt drag hos många av de 

postkoloniala skribenterna är att de även använder sig av diskursanalysen som metod. 

 

Diskursanalysen är ett annat centralt begrepp just inom postkolonialismen och det är många 

av de postkoloniala författarna som är inspirerade av just diskursen, därför anser jag att det är 

viktigt att jag också använder mig av den analysmetoden. Diskursanalysen har visserligen fått 

mycket kritik från olika håll och menar att den inte leder till en sann bild av verkligheten. 

Men poststrukturalisterna har försvarat diskursanalysen och hävdar att den visst är en mycket 

bra och kritisk metod för att den ”blottlägger de dominerande diskursernas antaganden och 

sanningsanspråk” samt för att den kan ”bekämpa och ifrågasätta eurocentriska och rasistiska 

föreställningar och praktiker.”92  

 

                                                                 
88 ibid, s 18 
89 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod (Sven-Erik Tor-
hell övers.). Lund: Studentlitteratur, s 7 
90Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria, Thörn Håkan, (eds.) (1999) s 19 
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Jag håller med poststrukturalisterna och vill försvara användandet av diskursanalysen i mitt 

uppsatsarbete pga. att jag inte utgår från en positivistisk vetenskapstradition. Jag vill således 

inte göra en kvantitativ analys där jag strävar efter att ha som mål att ta fram tillförlitlig kun-

skap, fakta, allmänna sanningar och formulera lagbundenheter.93  Jag har inte som mål att 

kunna generalisera mina slutsatser på medias bild av terroristen och islam i allmänhet utan jag 

vill istället kunna ge en bild av de artiklarna som jag har undersökt och analyserat.  

 

6.2 Varför Kritisk diskursanalys 
 

Det går att skilja mellan två grenar i användandet av termen diskurs för det första finns det 

den som är dominant inom språk studier vilken ”sees discourse as social action and interac-

tion, people interacting together in real social situations. That is, the focus is on language as it 

is used.” 94 Den andra grenen av termen diskurs är mycket förknippad med Michel Foucault 

men som har lite att göra med lingvistik:”This second use understands a discours as a social 

construction of reality, a form of knowledge which determines what is knowable, sayable and 

doable in a particular historical context.”95  

 

Eftersom Faircloughs användande av diskurs innefattar båda dessa grenar anser jag att hans 

kritiska diskursanalys är mest lämpad för min analys av artiklar men även för att den kristiska 

diskursanalysen innehåller förklaringar till hur en analys ska gå till väga. Jag kommer därför 

att utgå från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys dels för att den fokuserar på språket 

som används och där den första punkten är att urskilja vilka diskurser som finns i min upp-

sats, således om terroristen och islam. 96 Jag anser att de artiklar jag har valt innehåller en 

övergripande orientalistisk diskurs, där terroristen och islam hör till Orienten och ställs i mot-

satts till Väst eller Occidenten. Den andra punkten enligt Fairclough blir att analysera den 

                                                                 
93 Kjorup, Soren (1996/1999): Människovetenskaperna: Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori, 
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94 Gillespie, Marie & Jason Toynbee (eds.) (2006): Analysing Media Texts. Maindenhead: Open University 
Press, s 122 
95 ibid, s 122 
96 ibid, s. 122 
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”kommunikativa händelsen” och då kan man se till tre olika delar, vilka är text, diskursiv 

praktik och social praktik.97   

 

Den första delen är således texten som t.ex. kan vara en nyhetstext eller en intervju och tex-

terna kan väljas ut efter de diskurser som visat sig, vilket jag valt att göra själv i valet av mina 

nyhetsartiklar eftersom jag anser att de tidningsartiklar jag valt präglas av en orientalistisk 

diskurs. Det finns enligt Fairclough olika redskap man kan använda sig av vid analysen av 

texter t.ex. ”interaktionell kontroll (förhållandet mellan talare; inklusive, vem fastställer dag-

ordningen i ett samtal?); etos (hur konstrueras identiteter genom språk och kroppsliga drag?); 

metaforer; ordval; och grammatik.”98  

 

Den andra punkten är den diskursiva praktiken som innebär konsumtion och produktionen av 

texter där man kan analysera och fundera över vilka andra diskurser texten bygger på efter-

som en text alltid bygger på andra texter. Den tredje punkten är den sociala praktiken då man 

kan analysera de sociala faktorerna bakom textproduktionen och det är här man försöker re-

dogöra för de maktrelationer som sätter gränser för gällande diskurser och diskursordningar.99 

 

6.3 Material och urval   
 

Jag kommer att göra kritiska diskursanalyser på åtta nyhetsartiklar från dagens medierapporte-

ring av terroristen och islam, således nyhetsartiklar från 2010-02-01 - 2010-04-29.  

 

De flesta av mina utvalda artiklar behandlar den omtalade ”Jihad Jane” eftersom mediernas 

rapportering av terrorister har uppmärksammats särskilt mycket pga. denna anklagade terrorist 

som kallar sig för just ”Jihad Jane” i medierna. Hon har därmed förändrat de terroristfördomar 

som tidigare fanns om hur en terrorist skulle se ut, det vill säga ”Jihad Jane” är en blond 

hemmafru från USA som inte ser ut som den mest förekommande terroristen i medierna, (dvs. 

som den Orientaliske mannen som är mörk och med ursprung från t.ex. Afghanistan.) Detta är 

även en period då ett stort terroristdåd utfördes i Moskvas tunnelbanesystem där kvinnliga 
                                                                 
97  Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000) s 73-74 
98 ibid, s 87 
99 ibid, s 85-91 
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terrorister eller ”de svarta änkorna” som de kallas av medierna, anklagades för att ha utfört 

självmordsbombningarna och en period där den heltäckande slöjan har varit mycket debatte-

rad inom Sverige och övriga Europa.  

 

Min första tanke var att välja ut artiklar från tidningen Dagens Nyheter, eftersom det är Sveri-

ges största dagstidning och är oberoende liberal samt från Aftonbladet pga. att den är en 

mycket populär kvällstidning och är oberoende socialdemokratisk och jämföra om det fanns 

någon skillnad mellan dessa tidningars sätt att beskriva terrorister och islam.100 Efter att ha 

sökt efter den orientaliska diskursen i artiklar från dessa tidningar fann jag dock så få artiklar 

som innehöll en orientalistisk diskurs och ansåg därför att det är mer intressant att ha med 

flera olika tidningar i min undersökning. Min tanke med att ha flera olika tidningar var dels 

för att tidningars beskrivningar om terrorister och islam kan se olika ut i olika slags tidningar 

beroende på tidningens politiska färg eller beroende på om det är dags eller kvällspress. Jag 

utökade därför valet av tidningar och valde därmed att ta artiklar från fler tidningar än Afton-

bladet och Dagens Nyheter.  

 

För att få med så många varierande artiklar som möjligt valde jag att använda mig av press-

text där jag sökte på artiklar som innehöll ordet terrorist. Efter att jag läst de flesta artiklar 

under den utvalda sök perioden fann jag en mycket intressant upptäckt nämligen att de flesta 

artiklar jag läst igenom kopplar samman terrorism med islam. Jag har därför valt ut artiklar 

som har terrorism som huvudämne och där jag anser att artiklarna problematiserar ämnet ter-

rorism och islam på något sätt, samt anser jag att artiklarna innehåller en orientalistisk diskurs 

på något sätt. 

 

Eftersom mitt mål med sökningen efter artiklar var att de skulle innehålla en orientalistisk 

diskurs valde jag artiklarna utifrån det perspektivet vilket resulterade i att mina utvalda artik-

lar kom i från tidningar som Hufvudstadsbladet som är Finlands största svenskspråkiga mor-

gontidning, Gotlands Tidningar som är en sexdagars tidning i Visby, kvällstidningen Expres-

sen och de flesta artiklarna från Sveriges största morgontidning, Dagens Nyheter.101 När jag 
                                                                 
100 http://www.ne.se/lang/dagens-nyheter?i_whole_article=true och http://www.ne.se/lang/aftonbladet (hämtad: 

2010-05-19) 
101 http://www.presstext.se/?pid=8888 (hämtad: 2010-05-19) 
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nu valt att ha flera tidningar med i min undersökning kan jag få med flera olika variationer på 

sättet de väljer att framställa terrorister och islam.  

 

Jag kommer följaktligen att analysera dessa artiklar med hjälp av en kritisk diskursanalys och 

därmed försöka få svar på mina frågeställningar och mitt syfte, således om dessa artiklar har 

spår av kolonialismen och därmed legitimerar över och underordningsrelationer i förhållande 

till terroristen och islam. 

 

6.4 Tillvägagångssätt 
 

Jag anser att de artiklarna jag har valt innehåller en övergripande orientalistisk diskurs, där 

terroristen hör till Orienten och ställs i motsatts till Väst, Sverige eller Occidenten samt att 

artiklarna kopplar samman begreppet terrorism med islam som religion. 

 

Jag kommer således att utgå från Norman Faircloughs tre analytiska delar, det vill säga texten, 

den diskursiva praktiken och den sociala praktiken när jag analyserar artiklarna och ha dessa 

termer med mig när jag genomför analyserna. För det första kommer jag att koncentrera mig 

på texten och som jag tidigare nämnt har jag använt mig av denna del eftersom texterna kan 

väljas ut efter de diskurser som visat sig och jag anser att de tidningsartiklar jag har valt ut 

präglas av en orientalistisk diskurs. Jag kommer för det andra att koncentrera mig mest på 

Faircloughs tredje analys del, dvs. om den sociala praktiken eftersom den kan redogöra för de 

maktrelationer som finns i texten.  

 

Jag kommer följaktligen att dela in min analys i tre olika delar, som är anpassade efter mina 

frågeställningar. Jag är medveten om att dessa teman överlappar varandra och kommer säkert 

att gå in i varandra men hoppas ändå på att få en relativt välutformad uppdelning mellan de 

olika temana.  

 

Det första temat kommer jag att benämna: Orientalistisk diskurs, där jag kommer att analyse-

ra vart jag finner denna orientalistiska diskurs i medieartiklarna och hur den tar sig form. Ed-

ward Said teori utgår ju från Foucault då han menar att västerländska texter, media och veten-
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skap, behärskas av en orientalistisk diskurs som har påverkat och fortfarande påverkar synen 

på ”vår” Västvärld och ”de andra”, Orienten. Det var således västerländska forskare som ge-

nom en orientalistisk diskurs tillskrev öst, Orienten attribut som sensualitet, bakåtsträvande 

och kvinnlighet samtidigt som Väst blev Östs binära opposition och fick attribut som rationa-

litet, demokrati och manlighet.102 

 

Det andra temat kommer jag att kalla Islam och terrorism för att se på vilka olika sätt terro-

rism kopplas samman med religionen islam. Jag vill även under denna punkt undersöka om 

det finns en uppdelning mellan Väst och Islam eller terroristen som syns i artiklarna, jag vill 

se om skribenterna sammankopplar terrorism med begrepp som islamism och på vilket sätt de 

behandlar ordet islamism, om de finns likheter eller skillnader med begreppet som jag beskrev 

det i min bakgrund. Islamismen är ju inte en homogen grupp utan det finns flera heterogena 

rörelser och den rörelse som kanske benämns mest i den västerländska debatten är de jihadis-

tiska extremisterna som även kallas terrorister.103 Jag vill således undersöka om skribenterna 

behandlar islamismen som en enhetlig rörelse eller på vilket sätt de behandlar begreppet? 

Finns det möjligtvis en islamofobi i artiklarna? Är det så att Islam blir till ett hot som för med 

sig terrorism och religiösa föreställningar som bryter mot de egna traditionerna och islam blir 

underlägset i förhållande till västerländsk kultur, religion och livsstil.104 Är det så att islam och 

muslimer framställs som en enhetlig grupp fast att de istället bör ses som en kategori (en 

grupp har alltid en ansvarig), eller att islam beskrivs som oföränderlig? (men som egentligen 

består egentligen av en mångfald av olika tolkningar och riktningar) Och är det så att islam 

framställs som en politisk religion fast att den egentligen är en frälsningsorienterande religi-

on?105  

 

Det tredje temat kommer att kallas Vi och dem, där jag kommer att analysera hur gränsdrag-

ningarna ser ut mellan ett ”vi” och ”dem” i artiklarna. ”Vi” och ”dem” är ju som jag tidigare 

nämnt grundläggande i Saids Orientalism och den postkoloniala teorin där ”Vi” ofta ställs i 

binär opposition till ”de Andra.” Jag kommer därför i detta stycke även titta närmare på om 

det finns många sådana binära oppositioner som skapar en ”vi” och ”dem” relation. Jag vill se 

                                                                 
102 Fazlhashemi Mohammad (2008) s 84 
103 Fazlhashemi Mohammad (2008) s 121-123 
104 ibid, s 128-129 
105 Døving, Cora Alexa HL-senteret i Oslo (2010) 
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om det finns en sådan uppdelning mellan ”vi”, som ofta är Sverige, Väst eller de vita kontra 

”de Andra” som ofta hör till Orienten, icke svenskar eller svarta. Jag vill också undersöka 

vilka grupper som hör till centrum och vilka grupper som hamnar i marginalen, om det är som 

Julien och Mercer påstår att det är de vita som oftast hamnar i centrum och de svarta som hör 

till marginalen.106 Jag vill även se vilka som får möjlighet att tala, vilka grupper som hör till de 

subalterna och inte får tala och vilka röster som hörs?  

                                                                 
106 Lundahl, Mikaela, (ed.) (2002) Saac Julien och Kobena Mercer, Marginal och centrum s 157-159 
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7 Analys 

Avsikten med denna del är att jag kommer analysera och diskutera mina utvalda artiklar ut-

ifrån Norman Faircloughs kritiska diskursanalys och mina frågeställningar kommer att besva-

ras i tur och ordning: 

 

– Hur tar den orientalistiska diskursen sig uttryck i nyhetsartiklarna?  

  

– På vilka olika sätt kopplas religionen islam samman med terrorism i nyhetsartiklarna? 

 

– Hur ser gränsdragningen ut mellan ett ”vi” och ”dem” eller ”de Andra” i nyhetsartiklarna? 

 

7.1 Orientalistisk diskurs     
 

En artikel som kommer från Hufvudstadsbladet har Rubriken ”Lars Vilks: Jag är inte rädd”. 

Genom att läsa rubriken och de första raderna i artikeln får jag en känsla av att den bygger på 

en orientalistisk diskurs. Rubriken är baserad på en manlighet som ingår i den orientalistiska 

diskursen eftersom västerländska forskare genom en orientalistisk diskurs tillskrev öst, Orien-

ten attribut som sensualitet, bakåtsträvande och kvinnlighet samtidigt som Väst blev Östs bi-

nära opposition och fick attribut som rationalitet, demokrati och manlighet.107 I artikelns för-

sta rader där Lars Vilks får uttala sig anser han sig inte vara rädd för att bli attackerad eller 

dödad av terrorister.  

 

”- Jag darrar inte precis av rädsla. Jag har förberett mig på olika vis 

och jag har en yxa här om någon skulle ta sig in genom fönstret, säger 

Lars Vilks, den mordhotade svenska konstnären till nyhetsbyrån TT.”108 
                                                                 
107 Fazlhashemi Mohammad (2008) s 84 
108 West, Markus (2010-03-11)”Lars Vilks: Jag är inte rädd” Hufvudstadsbladet. Hämtad 2010-05-10 
 



 38

Detta uttalande anser jag har en prägel av manlighet och orientalism där Lars Vilks får attribut 

som stark och orädd och blir därmed en del av det rationella och demokratiska Väst. Lars 

Vilks uttalande känns mycket självsäkert och han känns väldigt dominant i förhållande till 

”den Andre” som i detta fall är terroristen. Trots att han är mordhotat är hans uttalande sturskt 

och det märks tydligt att han tillhör det dominerande Väst när han säger att han inte darrar av 

rädsla och när han har en yxa för att skydda sig mot ”den Andre”. I slutet av artikeln får Lars 

Vilks ytterligare utrymme att bekräfta att han inte är rädd för att bli attackerad.  

 

”Men igår låste han inte ens ytterdörren om sig: - jag vill nog se någon komma springande på 

fälten med en yxa innan jag blir rädd, sade han till TV4 Nyheterna.”109  

 

Även detta uttalande från Vilks tyder på en orientalistisk manlighet och att Lars Vilks tillhör 

det dominerande Väst. Vilks verkar mycket självsäker och orädd för ”den Andre” och han 

behöver inte ens låsa dörren om sig vilket tyder på en enorm säkerhet. Vilks får här en tydligt 

överordnad position i förhållande till terroristen, eller ”den Andre”. 

 

En artikel från Gotlandstidningar har liknande prägel som den första och präglas således ock-

så av en orientalistisk diskurs. Detta märks tydligt i bildtexten där Lars Vilks också i denna 

artikel framställs med västerländska manliga attribut och verkar orädd för att bli attackerad av 

terrorister då bildtexten säger: ”I rampljuset. Lars Vilks tror att han klarar sig med lite tur och 

försiktighet.” 110  

 

Lars Vilks framställs i denna artikel vara i rampljuset, vilket går att tolka som att han är i en 

överordnad position till ”den Andre” som befinner sig utanför rampljuset och därmed i en 

underordnad position i jämförelse med Vilks. Vilks anser i artikeln att han kan klara sig ge-

nom försiktighet och med tur vilket även det känns mycket självsäkert och markerar att ”den 

Andre” hör till Orienten och får således attribut som sensualitet, bakåtsträvande och kvinnlig-

het. 

 

                                                                 
109 ibid 
110 Willander, Linda (2010-03-11) ”Jihad Jane krossar terroristfördomar” Gotlands Tidningar. Hämtad 2010-05-
06 
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I en artikel från Expressen fanns även där Lars Vilks orädda västerländska manlighet med då 

skribenten skriver: ”Samtidigt satt Lars Vilks i sitt hem i Skåne och fick en rad hotsamtal från 

extremister: - Jag kan inte säga att jag känner någon oro.”111 Detta uttalande från Vilks tyder 

ännu mer på att han hör till det överordnade Väst, för i Skåne kan han vara trygg, eftersom 

Skåne hör till Väst och extremisterna förmodligen inte kan komma åt honom där han sitter i 

sitt trygga hem. Även om han får hotsamtal från de s.k. extremisterna fortsätter han med sin 

manliga självsäkerhet och uttalar sig sturskt att han fortfarande inte är orolig. 

 

Ett andra exempel på att artikeln präglas av en orientalistisk diskurs är att Sverige eller Väst 

får attributet demokrati på så sätt att de svenska tidningarna stödjer Lars Vilks genom att de 

valde att publicera hans rondellhund som stöd för yttrandefriheten. Detta tolkar jag som att de 

svenskspråkiga medierna hör till de överordnade Väst och genom att använda sig av demokra-

ti och rationalitet så anses de goda i jämförelse med muslimerna som inte går efter demokrati 

utan efter religionen islam. De svenskspråkiga medierna fortsätter således på samma sätt med 

sin beskrivning av muslimerna som de har gjort sedan upplysningstiden, det vill säga, europé-

erna har beskrivit icke-Europa eller Orienten som sin motsats: ”Den muslimska världen be-

skrevs som det mystiska, det evigt oföränderliga, det hotfullt irrationella och sensuella som 

kontrasterade mot det rationella Europa.” 112  

 

De artiklar som skriver om ”Jihad Jane” har även de en orientalistisk diskurs därför enligt de 

svenskspråkiga medierna så finns redan en bild av hur terroristen ser ut men ”Jihad Jane” som 

hon kallas av medierna har ändrat på bilden där den mest förekommande terroristen i medier-

na har bytt utseende. Nu är det istället en amerikansk blond hemmafru som härstammar från 

Väst som lika gärna kan utföra ett terrorbrott. Medierna verkar chockade och det är stor upp-

ståndelse vid att en kvinna från Väst kan kalla sig terrorist. Rubriken som lyder: "Jihad Jane 

krossar terroristfördomar”113 tyder på att mannen från Orienten som har attribut som sensuali-

tet, bakåtsträvande och kvinnlighet helt plötsligt har ersatts av en kvinna från USA och Väst. 

Bilden av den före detta terroristen, en man från Orienten har således ändrat karaktär och det 

                                                                 
111 Suneson Peter, Olsson Lena, Johansson Sofia, Johansson Roland (2010-03-16) ”TERRORNS ANSIKTEN. I 
går kväll häktades misstänkte ligaledaren i Vilks-komplotten” Expressen. Hämtad 2010-05-10 
 
112 Fazlhashemi Mohammad (2008) s 289-292 
113 Willander, Linda (2010-03-11) ”Jihad Jane krossar terroristfördomar” Gotlands Tidningar. Hämtad 2010-05-
06 
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verkar vara en chockartad förändring enligt medierna som uppmärksammar detta gång på 

gång i olika artiklar.   

 

”Det är inte vanligt att islamistiska gudskrigare är vita, blonda hemmafruar, som i det här fal-

let mest brukar sura och prata med sina katter, om man får tro grannarna i Philadelphia- föror-

ten.”114  

 

En islamistisk Gudskrigare ska tydligen inte vara vit, en islamistisk Gudskrigare har tidigare 

varit motsatsen till vit, det vill säga svart. Detta citat går att koppla samman med marginal och 

centrum där det vita ska höra till centrum, således Väst och de svarta ska höra till marginalen, 

således Orienten. Den vita, blonda hemmafrun ska ju tillhöra centrum och den islamistiska 

Gudskrigaren ska ju tillhöra marginalen. Det är en lika stor chock för befolkningen i Philadel-

phia där det normala mönstret kastas om, där den vita hemmafrun kan ställas i marginalen och 

det är den svarta islamistiska Gudskrigaren som kan tillhöra centrum.  

 

I en artikel från Expressen återkommer den chockerande nyheten om att alla terroristfördomar 

är krossade i och med den nya ”Jihad Jane”: ”- Det här fallet bevisar att den verkliga faran 

kan gömma sig på Internet och krossar alla föreställningar om att man kan avslöja en terrorist 

av dennes utseende, säger åklagaren Michael Levy i Philadelphia.”115 Innan har åklagaren som 

uttalar sig således kunnat se på en människas utseende om det är en terrorist eller ej, en terro-

rist verkar aldrig tidigare ha varit vit, utan den människa som tidigare stått stämplad som ter-

rorist har varit den svarta, bakåtsträvande mannen från Orienten.  

 

I en av artiklarna från Dagens Nyheter där rubriken lyder: ”Den heltäckande slöjan rullar in i 

svensk debatt” finns det också ett exempel på hur bilden av terroristen har sett ut, dvs. att ter-

roristen härstammar från Orienten inte från Väst, när den intervjuade flickan Alia Khalifa blir 

intervjuad: ”- Mina släktingar tänker olika. Några har just börjat använda niqab. Andra säger 

att jag ska ta av mig den heltäckande slöjan. De tycker att jag överdriver min tro och att det är 

onödigt att stämpla sig själv som terrorist.”   

 

                                                                 
114 ibid 
115 Suneson, Peter (2010-03-10) ”Misstänkt: Jihad Jane. Hon skulle mörda Lars Vilks: - Ville bli martyr för mus-
limer - Riskerar livstids fängelse” Expressen. Hämtad 2010-05-06 
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Det verkar som det i intervjun med Khalifa finns en oroande bild från vissa muslimer över att 

bli stämplad som terrorist när det gäller utseendet. En slöja blir här ett tecken på att flickan 

enligt många muslimer kan vara en terrorist men utan slöjan så är det en mindre risk att hon 

kan bli kallad terrorist. Den heltäckande slöjan blir således en markör som visar att flickan 

kan tillhöra den underordnade Orienten eller marginalen men utan slöja kan hon istället närma 

sig centrum och därmed inte bli lika stämplad för att vara terrorist.  

 

I en annan artikel från Dagens Nyheter och som har rubriken ”Jihad Jane nekar till mord-

komplott” finns även där ett exempel på hur ”Jihad Jane” har krossat bilden av terroristen som 

orientalisk då skribenten skriver: ”Kortväxt och med en afroinspirerad frisyr med små hårda 

flätor i parallella rader såg hon mer ut som en sliten gumma eller en medelålders hemmafru – 

vilket hon levde som i Pennsburg i Pennsylvania – än som en farlig islamistisk terrorist.” 116 

Citatet ger också en tydlig bild av att det är utseendet som är bland de första medierna går på 

när det handlar om terrorister. En medelålders hemmafru, en sliten gumma med flätor är i 

mediernas ögon egentligen ingen terrorist, utan det är en farlig islamistisk terrorist som egent-

ligen bör utföra terrorbrott. Det märks således tydligt hur viktigt utseendet är när det kommer 

till frågan om vem som stämplas som terrorist eller ej.  

 

Ett tydligt spår av den eurocentriska diskursen vars främsta syfte är att upprätthålla Europas 

överordning i relation till ”den Andre” kan jag upptäcka i artikeln från Dagens Nyheter där 

rubriken lyder: ”Vårt Europa måste vara öppet - trots alla terrorhot” där EU-kommissionären 

Cecilia Malmström gång på gång skriver om vårat Europa kontra ”de Andra” som hör till 

icke- Europa. Jag kommer att återkomma till denna artikel under rubriken Vi och Dem efter-

som den också innehåller en tydlig ”vi” och ”dem” konversation.  

 

 

 

 

 

                                                                 
116 Winiarski, Michael (2010-03-19) ”Jihad Jane nekar till mordkomplott” Dagens Nyheter. Hämtad 2010-05-10 
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7.2 Islam och terrorism 
 

Vad som först fångar mitt intresse i de flesta artiklar som skriver om den s.k. ”Jihad Jane” är 

intresset av att just kalla Colleen La Rose, som är hennes namn, för hennes smeknamn ”Jihad 

Jane”. Medierna påpekar att det är vad hon själv har kallat sig men vad som förundrar mig är 

att hennes smeknamn blir det namn hon får i samtliga artiklar. Hennes riktiga namn känns 

obetydligt i förhållande till smeknamnet ”Jihad Jane” som naturligtvis också är en koppling 

till islam som religion. Jihad betyder ju enligt arabiska: ”strävan, ansträngning i allmänhet, 

men i islamsikt språkbruk använt dels om andlig kamp, strävan efter fullkomning, dels som 

benämning på ett krig som enligt islamisk sharia är legitimt.”117 För att minska kopplingen 

mellan islam och terrorism kunde medierna istället använda kvinnans riktiga namn istället för 

”Jihad Jane”.  

I artikeln ”Terrorns Ansikten” från Expressen beskrivs de nya ansiktena som misstänkts för 

mordkomplotten på Lars Vilks och där uppkommer en annan kvinna som även hon får smek-

namnet ”jihad” innan sitt namn, den s.k. ”jihad Jamie.” Det står inte att detta är vad hon kallat 

sig själv för utan antagligen är det ett namn som medierna tyckte passade bra att kalla henne. 

Medierna väljer således hela tiden att använda dessa smeknamn som kan kopplas samman 

med islam när de skriver om terrorister. Varför får t.ex. inte Lars Vilks ett smeknamn av me-

dierna? Om Lars Vilks skulle ha fått ett kristet smeknamn skulle det antagligen vara en större 

risk att medierna skulle ha kritiserats.   

 

För det andra kopplas begreppet terrorism ihop med islam på olika sätt i artiklarna. I en av 

artiklarna från Hufvudstadsbladet skriver skribenten: ”Colleen LaRose misstänks ha planerat 

att utföra mord utomlands, bland annat då mörda Lars Vilks, men också för att stödja islamsk 

terrorism med pengar.” 118  Genom att skriva islamsk terrorism ger skribenten läsaren en kopp-

ling till religionen islam när han använder ordet islamsk istället för att använda ordet jihadis-

tiska extremister som är dem som faktiskt utövar terrorism. Ordet islamsk anser jag är ett då-

                                                                 
117 http://www.ne.se/lang/jihad/216181 (hämtad: 2010-05-25) 
118 West, Markus (2010-03-11) ”Lars Vilks: Jag är inte rädd” Hufvudstadsbladet. Hämtad 2010-05-10 
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ligt ordval eftersom islam inte är en enhetlig massa utan för att det finns en mängd olika tolk-

ningar och en mängd olika traditioner inom religionen.119  

 

Det finns flera andra artiklar som också kopplar ihop religionen islam med terrorism när det 

skriver om terrorister bland annat i den tredje artikeln från expressen då skribenten skriver: 

”Åtalspunkterna mot henne är bland annat sammansvärjning för att hjälpa islamiska terror-

grupper med materiellt stöd och att utföra mord utomlands.”120 Här används återigen ordet 

islamsk när skribenten skriver om terrorism vilket ger läsaren en koppling till religionen is-

lam.  

 

Det finns även fler artiklar som visar på att islam och muslimer framställs som en enhetlig 

grupp fast att de istället bör framställas som en kategori (pga. att en grupp har alltid en ansva-

rig.)121 I en artikel från expressen skriver skribenten: ”Det handlar om en teckning. Lars Vilks 

målning av den muslimske profeten Muhammed som rondellhund har retat upp en grupp ex-

trema muslimer.”122 Här används alltså ordet grupp återigen när skribenten skriver om extrema 

muslimer. Som jag tidigare nämnt är det bättre att använda jihadistiska extremister eller tala 

om kategorier istället för grupper när medierna ska skriva om terrorister.  

 

Ett exempel på islamofobi och där Islam blir till ett hot som för med sig terrorism och religiö-

sa föreställningar som bryter mot de egna traditionerna och där islam blir underlägset i förhål-

lande till västerländsk kultur, religion och livsstil123 är en artikel från Dagens Nyheter med 

rubriken: ”den heltäckande slöjan rullar in i svensk debatt”. I en intervju med några kvinnor 

som bär heltäckande slöja frågar skribenten dem följande fråga: ”Men varför väljer en kvinna 

att begränsa sitt liv?”124  

                                                                 
119 Fazlhashemi Mohammad (2008) s 9 
120 Suneson, Peter (2010-03-10) ”Misstänkt: Jihad Jane. Hon skulle mörda Lars Vilks: - Ville bli martyr för mus-
limer - Riskerar livstids fängelse” Expressen. Hämtad 2010-05-06 
 
121 Døving, Cora Alexa HL-senteret i Oslo (2010) 
122  Suneson Peter, Olsson Lena, Johansson Sofia, Johansson Roland (2010-03-16) ”TERRORNS ANSIKTEN. I 
går kväll häktades misstänkte ligaledaren i Vilks-komplotten” Expressen. Hämtad 2010-05-10 
 
123 Fazlhashemi Mohammad (2008) s 128-129 
124 Persson, Ann (2010-02-28) ”Den heltäckande slöjan rullar in i svensk debatt” Dagens Nyheter. Hämtad 2010-
05-06 
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Kvinnorna svarar tillbaka: ”Snälla sluta idiotförklara oss! Vi är inte några intelligensbefriade 

kvinnor som bär slöja för att våra män tvingat oss.”125  

 

Denna fråga från skribenten till kvinnorna anser jag även vara ett exempel på den förtryckta 

”tredjevärlden kvinnan” som Chandra Talpade Mohanty skriver om vilken står i binär opposi-

tion till den ”västerländska kvinnan.” Det blir ett särskilt stort problem när det är feminister 

från väst som berättar om kvinnor som en förtryckt och enhetlig grupp. Detta resulterar i att 

”tredjevärlden kvinnan” värderas utifrån västerländska normer och det skapar en ”tredjevärl-

dens olikhet” i jämförelse mot förstavärldens kvinnor och den österländska kvinnan som blir 

”Den Andre” i jämförelse med den västerländska mannen som betraktas som världens cent-

rum.126 Det verkar här som skribenten utgår från att kvinnorna som bär heltäckande slöja har 

ett begränsat liv där islam som religion får tillhöra Orienten som ses som primitiv, avvikande, 

ociviliserad och underlägsen. 127 

 

Skribenten utgår från Västs klädstil som hon tydligen anser är normen för hur alla ska klä sig, 

således är hon själv normen för den rätta klädstilen medan de muslimska kvinnorna med slöja 

hör till ”de Andra”. De muslimska kvinnorna hör till tredje världen där männen begränsar 

kvinnors liv och där de inte kan få klä sig hur de själva vill. Skribenten utgår således ifrån att 

den muslimska kvinnan är begränsad och hennes fråga tycker jag passar väl in på Marx citat: 

”De kan inte representera sig själva: de måste representeras av andra”128  och jag anser även 

att hennes fråga passar in på Spivaks påstående: ”vita män räddar bruna kvinnor från bruna 

män”129 som visar på att den ”tredje världen” ofta är representerad från den ”första världen” 

och således från den vita feminismens perspektiv.130 

 

Jag kan även koppla intervjun med den beslöjade muslimska kvinnan som får representera 

alla beslöjade muslimska kvinnor med Henrietta Lidchis text ”Captivating Cultures” om de 

levande utställningarna som utfördes av Européer och amerikanare på 1800 och 1900-talen 

där hon huvudsakligen skriver om the St Louis Louisiana Purchase Exposition (1904), där 

                                                                 
125 ibid 
126 Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria, Thörn Håkan, (eds.) (1999) s 207-208 
127 Fazlhashemi Mohammad (2008) s 84-86 
128 Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria, Thörn Håkan, (eds.) (1999) s 210 
129 Lundahl, Mikaela, (ed.) (2002) s 123 
130 ibid, s 123 
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människor från Filippinerna fick komma och vara med som levande subjekt i den levande 

utställningen och att dessa levande utställningar var exempel på primitiva folk. 131 

 

I Lidchis text finn det tydliga gränsdragningar mellan ett ”vi” och ”dem.” Det är ”vi” som är 

Amerika och Storbritannien, de civiliserade stormakterna mot ”de Andra,” Filippinerna eller 

de ociviliserade, barbariska, de utställda som man kunde mäta, klassificera och fotografera. 

Uppvisandet av den andra kulturen ledde således till ett uppvisande av makt och det slutliga 

resultatet av utställningarna blev att museerna endast tillät att vissa kulturer blev synliga. 132 

 

Jag anser att intervjun men Khalifa kan ses som en levande utställning där intervjuaren får 

tillhöra ”vi” och den intervjuade Khalifa får tillhöra ”den primitva Andra”, den ociviliserade, 

barbariska som intervjuaren kan klassificera och fotografera. Intervjun med Khalifa kan ses 

som uppvisandet av den andra kulturen vilket är ett uppvisande av makt och där endast vissa 

kulturer blir synliga.  

 

Vi som läser intervjun kan jag förknippa med Tobing Ronys skildring av vetenskapsmannen 

Regnaults etnografiska filmer, där tittaren blev konfronterad med bilder av folk som inte blev 

sedda som individer utan som exemplar av kultur och ras. 133  

 

Tobing Rony skriver slutligen att när de levande utställningarna slutade tog biofilmen över 

många av dess uppgifter. ”Cinema, however, eliminated the potentially threatening return 

look of the performer present in the exposition, thus offering more perfect scientific voyeu-

rism.” 134 Trots att biofilmen tog bort den hotande tillbaka blicken från den primitive uppträda-

ren i utställningen så erbjöds ändå tittaren följaktligen en resa tillbaka i tiden. 135 

 Även om intervjun med Khalifa inte är en biofilm så finns det ändå en viss likhet där läsaren 

blir konfronterad med texten och bilder av de beslöjade kvinnorna som inte heller av intervju-

aren blir sedda som individer utan som exemplar av kultur och ras och där läsaren erbjuds en 

resa tillbaka i tiden eller till islam som religion.  

 
                                                                 
131  Lidchi, Henrietta (1997) s 195-196 
132  ibid, s 196-198 
133  Tobing Rony, Fatimah (1996 /1998) s 24-25 
134 ibid, s 43 
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7.3 Vi och Dem 
 

Artikeln ”Vårt Europa måste vara öppet – trots alla terrorhot” från Dagens Nyheter skriven av 

Cecilia Malmström har ett tydligt spår av den eurocentriska diskursen vars främsta syfte är att 

upprätthålla Europas överordning i relation till ”den Andre.” Cecilia Malmström skriver mes-

tadels om vårat Europa kontra ”de Andra” som hör till icke- Europa där hela artikeln bygger 

på en ”vi” och ”dem” konversation.  

 

Ett tydligt citat som visar på att det är vårat Europa och terroristerna som är ”de Andra” anser 

jag vara: ”Terrorism är ett ständigt hot mot vår säkerhet och det öppna samhälle som vi till-

sammans byggt upp. Alla minns vi vad som hände i New York 2001, i Madrid 2004 och i 

London 2005. Alldeles nyligen fick 40 människor sätta livet till efter en bomb i tunnelbanan i 

Moskva. Vi vet att vi genom samarbete avvärjt flera attentat de senaste åren men att terrorism 

även framöver kommer att vara ett aktivt hot vi måste förhålla oss till.” 136  

 

I citatet ställs vårat goda Europa i binär opposition till terrorismen som ses som det onda hotet 

mot det säkra och öppna europeiska samhället. Citatet och artikeln bygger således också på en 

orientalistisk diskurs där den binära oppositionen ”vi” mot ”dem” hela tiden återkommer. Eu-

ropa ses som det goda samhället som får attribut som öppet och demokratiskt i jämförelse 

med terroristerna som ses som ”de Andra” och får direkt inga tydliga attribut i jämförelse med 

det goda Europa. 

 

Cecilia Malmström fortsätter att skriva om det goda Europa: ”Gemensamt for dessa hot är att 

de är organiserade, gränsöverskridande och omöjliga att tolerera. Vi måste stå upp för det 

öppna samhället, för ett samhälle som präglas av säkerhet och tillit i stället för av rädsla. Jag 

kommer därför till hösten att presentera en intern säkerhetsstrategi för EU. Den ska innehålla 

konkreta åtaganden för vad EU skall uppnå under de kommande åren.”137 

 

                                                                                                                                                         
135 ibid, s 43 

136 Malmström, Cecilia (2010-04-19) ”Vårt Europa måste vara öppet - trots alla terrorhot” Dagens Nyheter. 
Hämtad 2010-05-10 
 
137 ibid 
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”Vi” blir i citatet det öppna samhället som är demokratiskt, säkert och bygger på tillit medan 

det som finns utanför Europa, det s.k. icke-Europa hör till ”dem”, eller ”de Andra” vilket är 

ett samhälle som präglas av rädsla. Cecilia Malmström måste således försvara det goda de-

mokratiska samhället med en intern säkerhetsstrategi för att skydda sig mot de farliga 

”Andra”. Det blir således Europa som hamnar i centrum i artikeln och terrorismen och ”de 

Andra” utanför Europa hamnar i marginalen. De är Cecilia Malmströms röst som blir hörd i 

artikeln och det finns således inga andra röster som blir hörda.  

 

Cecilia Malmströms beskrivning längst ner i artikeln tyder ytterligare på att hon kommer från 

det goda Europa och har följaktligen mycket kunskap och utbildningar för att höra till Euro-

pas centrum: ”Cecilia Malmström är född 1968 och bor i Göteborg med man och tvillingar. 

Hon är fil dr i statskunskap vid Göteborgs universitet och jobbade där i flera år som forskare 

och lärare i bland annat europeisk politik. Mellan 1999 och 2006 var hon ledamot i Europa-

parlamentet och efter valet 2006 EU-minister (FP) i svenska regeringen. Sedan februari 2010 

är hon EU:s kommissionär för inrikesfrågor. Malmström är delvis uppvuxen i Frankrike men 

har också jobbat i Stuttgart och i Barcelona.”138 

 

För det andra finns det en tydlig uppdelning av en ”vi” och ”dem” konversation från artikeln 

”Den heltäckande slöjan rullar in i svensk debatt” från Dagens Nyheter som således bygger på 

en orientalistisk diskurs där intervjuaren som är svensk och ses som norm ställs i binär oppo-

sition till de intervjuobjekt hon intervjuar, det vill säga de muslimska kvinnor som bär hel-

täckande slöja. Det blir således svenskarna och den svenska klädstilen som får höra till cent-

rum och de muslimska kvinnorna med heltäckande slöjor som ställs i marginalen. Trots att de 

muslimska kvinnorna hamnar i marginalen får de ändå en viss chans att göra sina röster hörda 

i intervjun. Trots intervjuarens frågor om att de muslimska kvinnorna är begränsade kan de i 

artikeln få sina röster hörda och försvara sig mot intervjuarens frågor. Dock är det endast en 

av kvinnorna som blir intervjuad mest och får tala för alla beslöjade kvinnor vilket även Julien 

och Mercer skriver om när de anser att det oftast är ett svart subjekt som får tala för alla svarta 

och som visar på den av ideologin utnämnda stereotypen att alla svarta är likadana. 139 

 

                                                                 
138 ibid 
139 Lundahl, Mikaela, (ed.) (2002) Saac Julien och Kobena Mercer, Marginal och centrum, s 154-155 
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För det tredje så finns det en tydlig ”vi” och ”dem” konversation i artikeln ”Unga rebellänkor 

bakom metrobomber” från Hufvudstadsbladet där de ”svarta änkorna”, som de kallas av me-

dierna och som anklagas som självmordsbombare i Moskvametron, ställs i binär opposition 

till Ryssland och den ryske presidenten Dmitrij Medvedev. Den ryske presidenten hör således 

till centrum medan de svarta änkorna får hamna i marginalen: ” - Vi har slitit huvudet av de 

värsta banditerna, men det tycks inte ha varit nog. Vi måste utvidga våra åtgärder mot terro-

rism, de måste vara inte bara effektivare, utan grymmare, strängare och förebyggande, säger 

Medvedev enligt nyhetsbyråer.”140  

 

Artikeln har också spår av den orientalistiska diskursen på så sätt att änkorna blir kallade de 

”svarta änkorna” av medierna. Det är således de onda som representeras med färgen svart 

vilket passar in med vad Julien och Mercer påstår, det vill säga att det är de vita som oftast 

hamnar i centrum och de svarta som hör till marginalen.141 Den som får sin röst hörd är endast 

den ryske presidenten Dmitrij Medvedev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
140 Hufvudstadsbladet (2010-04-03) ”Unga rebellänkor bakom metrobomber”Hufvudstadsbladet. Hämtad 2010-
05-06 
 
141 Lundahl, Mikaela, (ed.) (2002) Saac Julien och Kobena Mercer, Marginal och centrum, s 157-159 
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7.4 Slutsatser och sammanfattning  
 

Som jag har nämnt i min analys så präglas de utvalda artiklarna av en orientalistisk diskurs.  

Jag har således sett genom min analys hur mina utvalda artiklar legitimerar över och under-

ordningsrelationer när de skriver om terrorism och islam. Jag har sett hur den orientalistiska 

diskursen har tagit sig uttryck, på vilka sätt terrorism kopplas samman med religionen islam 

och hur gränsdragningarna såg ut mellan ett ”vi” och ”dem” eller ”de Andra” i de svensksprå-

kiga nyhetsartiklarna.  

 

Den orientalistiska diskursen tar sig uttryck på många sätt, för det första genom de artiklar 

som handlar om Lars Vilks och hans uttalande anser jag har en prägel av manlighet och orien-

talism där Lars Vilks får attribut som stark och orädd och blir därmed en del av det rationella 

och demokratiska Väst. Lars Vilks framställs i de flesta artiklarna vara i rampljuset, vilket går 

att tolka som att han är i en överordnad position till ”den Andre” eller terroristerna som befin-

ner sig utanför rampljuset och därmed i en underordnad position i jämförelse med Vilks som 

därmed hör till det överordnade goda Europa.  

 

För det andra tog den orientalistiska diskursen sig uttryck genom att Sverige eller Väst får 

attributet demokrati på så sätt att de svenska tidningarna stödjer Lars Vilks genom att de valde 

att publicera hans rondellhund som stöd för yttrandefriheten. De svenskspråkiga medierna får 

således tillhöra det överordnade Väst och genom att använda sig av demokrati och rationalitet 

så anses de goda i jämförelse med muslimerna som inte går efter demokrati utan efter religio-

nen islam. 

 

För det tredje och vad som har förändrats sedan tidigare forskning om ämnet terrorism och 

islam, är bilden av terroristens utseende. Tidigare har de svenska mediernas bild av terroristen 

oftast varit en man från orienten, således en man som de svenskspråkiga medierna tillskrev 

öst, Orienten attribut som sensualitet, bakåtsträvande och kvinnlighet.142 Men ”Jihad Jane”, 

som hon kallas av medierna, har följaktligen ändrat bilden av terroristen och istället för att 

terroristen ser ut som han kommer från Orienten kan terroristen lika gärna vara en kvinna och 

se ut som ”Jihad Jane”, således en blond hemmafru som kommer från Väst världen. 

                                                                 
142 Fazlhashemi Mohammad (2008) s 84 
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Utseendet är således mycket viktigt när det kommer till frågan om vem som stämplas som 

terrorist eller ej. Den heltäckande slöjan blev också en markör som visade att flickor som väl-

jer att ha heltäckande slöja får tillhöra den underordnade Orienten eller marginalen men utan 

slöja kan man istället närma sig centrum och därmed inte bli lika stämplad för att vara terro-

rist.  

 

Vad som är intressant att poängtera är att min slutsats skiljer sig från Borrebaeck och Holst på 

det sättet att de kom fram till att det i deras material förekom en orientalistisk diskurs men att 

den hade dock inte varit dominerande och de hade heller inte funnit någon artikel som direkt 

knöt ihop terrorism med Islam eller muslimer i allmänhet som de ansåg vara viktigt att poäng-

tera.  

 

Jag har dock funnit flera exempel på hur islam kopplas ihop med terrorism. Även om ”Jihad 

Jane” är en blond kvinna från Väst så kopplas hon dock samman med islam på så sätt att de 

nämner i många artiklar hur hon har konverterat till islam och på det sättet att hon gång på 

gång blir kallad för ”Jihad Jane” istället för hennes riktiga namn. Islam blir således på många 

sätt ihopkopplat med terrorism när medierna rapporterar om ämnet och de svenskspråkiga 

medierna fortsätter således på samma sätt med sin beskrivning av muslimerna som de har 

gjort sedan upplysningstiden, det vill säga, européerna har beskrivit icke-Europa eller Orien-

ten som sin motsats: ”Den muslimska världen beskrevs som det mystiska, det evigt oföränder-

liga, det hotfullt irrationella och sensuella som kontrasterade mot det rationella Europa.” 143 

 

Medierna använder även olika namn när de ska rapportera om jihadistiska extremister, de s.k. 

terroristerna. Det finns flera olika begrepp som förekommer som resulterar i en sammankopp-

ling mellan religionen islam och terrorism. Medierna verkar inte ha en gemensam nämnare för 

vad de ska kalla de jihadistiska extremisterna, utan de använder begrepp, allt i från islamsk till 

islamister, när de ska rapportera om terroristerna. Det fanns även många artiklar som visade 

på att islam och muslimer framställdes som en enhetlig grupp fast att de istället bör framstäl-

las som en kategori vilket också bör undvikas av medierna för att inte gruppera terroristerna 

till en enhetlig massa.  

 

                                                                 
143 Fazlhashemi Mohammad (2008) s 289-292 
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Som jag nämnde i analysen fanns även en form av islamofobi i vissa artiklar och särskilt i en 

av dem där den heltäckande slöjan diskuterades och där den Eurocentriska diskursen blev 

extra tydlig eftersom tredje världen kvinnorna ställdes i binär opposition till första världens 

kvinnor och där de beslöjade kvinnorna blev representerade av Väst, där Väst klädstil också 

sågs som normen. 144 

 

Min analys kommer således fram till ett liknande resultat som Sarang Ahsani Ghahreman gör 

i sin uppsats ”Vi och Islam” där den orientalistiska diskursen huvudsakligen gör en tydlig 

åtskillnad mellan vilka som är ”vi” och ”dem,” således mellan svenskar och muslimer. Min 

analys visar dock på några olika ”vi” och ”dem” uppdelningar, så det är inte alltid det är ”vi” 

som är svenskarna och ”dem” som är muslimerna. I de artiklar jag analyserat är det bland an-

nat Europa som blir ”vi” och ställs i binär opposition till terrorismen som ses som ”de Andra” 

eller ”dem”, vilka anses som det onda hotet mot det säkra och öppna europeiska samhället. 

Det blir även svenskarna och den svenska klädstilen som får tillhöra ”vi” eller centrum och de 

muslimska kvinnorna med heltäckande slöjor som får tillhöra ”de Andra” och ställs i margina-

len och slutligen fick Ryssland och den ryske presidenten Dmitrij Medvedev höra till ”vi” och 

de ”svarta änkorna” fick tillhöra ”de Andra.”  

 

 

 

 

 

 

 

7.5 Framtida forskning 

                                                                 
144 Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria, Thörn Håkan, (eds.) (1999) s 207-208 
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Vad jag har märkt av är att det var svårt att hitta tillräckligt med artiklar som faktiskt rapporte-

rar om dessa över och underordningsrelationerna när det gäller terrorism och islam och det 

var även svårt att hitta artiklar som faktiskt innehöll en orientalistisk diskurs. Det kan således 

betyda att allt färre artiklar med orientalistisk prägel finns inom den svenskspråkiga medie-

rapporteringen av terrorister och islam. 

 

Eftersom jag från början tänkt undersöka den svenskspråkiga medierapporteringen av terroris-

ten efter den 11 september 2001 började jag att leta efter artiklar med en orientalistisk diskurs 

efter den 11 september och jag ansåg att det var mycket lättare att hitta artiklar då än vad det 

fanns att hitta idag.  

 

Jag vill åter igen påminna om att jag inte är ute efter att göra några generella slutsatser men 

jag tycker ändå att det är värt att poängtera att det verkar som artiklar med en orientalistisk 

prägel har minskat sedan 2001 i jämförelse med dagens (år 2010) artiklar. Jag har ju inte un-

dersökt ett stort urval av artiklar men jag har ändå läst många artiklar för att subjektivt kunna 

välja ut de mest relevanta artiklarna med en orientalistisk diskurs.  

 

Om jag fick fortsätta min forskning eller vad jag skulle rekommendera till framtida forskning 

är därför att det skulle vara intressant att som metod använda sig av en kvantitativ innehålls-

analys för att få en mer generaliserande bild för att kunna se om det är så att artiklar med en 

orientalistisk diskurs verkligen har minskat och kunna jämföra denna kvalitativa forskning 

med en kvantitativ eller att se hur den orientalistiska diskursen skiljer sig från medierapporte-

ringen om terrorism/islam strax efter den 11 september 2001 och medierapporteringen idag 

(år 2010).  
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