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Abstract 

 

Den här studien undersöker hur islamism som företeelse skildras på ledarplats i fyra dagstidningar: 

Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Perioden som undersöks är från 1 

januari till 20 september 2010. Kvantitativ metod används för att få fram när och hur ofta islamism 

skildras på ledarplats. För att sedan förklara och karaktärisera det väsentliga huvudinnehållet används 

kvalitativ textanalys. 

     Islamist definieras enligt följande: en person som anser att islam som trossystem har något viktigt att 

säga om hur politik och samhälle ska organiseras, och vilken söker implementera denna idé på något 

sätt. Islamism innebär hängivenhet till och innehållet av, denna idé. 

     För att få fram vilka artiklar som handlar om islamism används flera sökord för att säkra att alla 

artiklar kommer med. Antalet artiklar som innehöll sökorden var 110. Efter noggrann genomläsning 

framgick det att 47 stycken berör islamism. 

     Dessa kvantitativa frågor ställdes: Hur ofta och när förekommer islamism på ledarsidan i valda 

dagstidningar? Vilken attityd till islamism förmedlas i text? Är den positiv, nyanserande, neutral eller 

negativ? I vilka sammanhang skildras islamism? Svaret är att islamism skildras i 47 artiklar sammanlagt 

i de fyra dagstidningarna under tidsperioden. Attityden till islamism som förmedlas i text är mestadels 

negativ. Sammanhangen som islamism skildras i är ofta präglade av våld och hot. 

     Dessa kvantitativa frågor ställdes: Vad är det för bild av islamism som sammantaget framträder? 

Vilka likheter respektive skillnader finns det i skildringen av islamism i de olika dagstidningarna? 

Varför ser det ut som det gör? Svaret är att den bild av islamism som sammantaget framträder är 

negativ. Detta beror på att det främst är negativa händelser som har kommenterats på ledarsidorna. 

Skildringen av islamism är ungefär likadan oberoende ledarsida. Varför det ser ut som det gör beror 

antagligen på att alla har kommenterat samma händelser på ett liknande sätt, och sedan inte 

uppmärksammat något annat islamistiskt fenomen. 
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1. Inledning 

I riksdagsvalet 2006 fick Sverigedemokraterna 162 463 röster (2, 93 procent av den totala 

röstmängden).
1
 Partiet hade dubblerat sitt väljarstöd från 2002.

2
 Kritiska röster höjdes, det började pratas 

om vikten av att ”ta debatten med SD”. Den 19 april 2007 i TV4: s program Kvällsöppet blev 

socialdemokraten Mona Sahlin den första ledaren för ett riksdagsparti att debattera med SD-ledaren 

Jimmie Åkesson.
3 

Fem dagar senare kommenterade Maja Aase, dåvarande chefredaktör för Journalisten, 

det hela på ledarplats: 

 

Det är ett ständigt tjat om att det är dags att ”ta debatten”. ”Ta” verkar tyvärr betyda ”sätta 

sverigedemokraterna på plats så att de och väljarna inser att de har fel”. Och eftersom det heter 

”debatten” och inte ”debatterna”, ska tydligen sverigedemokraterna få dominera med sin 

favoritfråga. […] Mona Sahlin tänkte antagligen knyckla till Jimmie Åkesson i TV4 i förra 

veckan. […] Men det som hände var just det som flera varnat för. I Expo har Daniel Poohl 

upprepade gånger formulerat problemet. I en paneldebatt vinner sverigedemokraterna ”bara genom 

att vara där”. De vinner eftersom debatten utgår från deras ”världsbeskrivning”. Allt hamnar i 

skuggan av partiets ”förenklade syn på invandringen”. Och i Publicistklubbens årsbok 2007 

skriver bland andra Sydsvenskans Niklas Orrenius att det behövs ”fler och djupare granskningar av 

partiets idéer”.
4 

 

Debatten med Mona Sahlin blev ett genombrott för Jimmie Åkesson,
5
 vilket medförde att många 

började undra om det var bättre att ignorera partiet. Debatten om att ”ta debatten” inleddes. 

     19 september 2010 stod det klart att Sverigedemokraterna nått riksdagen. Antalet röster uppgick till 

339 610 (5,70 procent) vilket innebar att väljarskaran ännu en gång dubblerats.
6
 Resultatet 

kommenterades direkt på Dagens Nyheters ledarsida: ”Det är en olycka för landet att detta parti lyckats 

nå så långt”.
7
 Helena Giertta, chefredaktör och ansvarig utgivare för Journalisten, analyserade 

valutgången några dagar senare, under rubriken ”För snälla mot SD”:  

 

                                                 
1
 Osignerad, ”valresultat”, Valmyndigheten, www.val.se, http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html 

(Hämtad 2010-11-23) 
2
 Ibid. http://www.val.se/val/val_02/slutresultat/00R/00.html (Hämtad 2010-11-23) 

3
 Svahn, Claes, ”"Historisk debatt" i TV4”, Dagens Nyheter (2007-04-19), www.dn.se, 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/historisk-debatt-i-tv4-1.637658 (Hämtad 2010-11-23) 
4
 Aase, Maja, ”Att ta debatten räcker inte”, Journalisten (2007-04-24), www.journalisten.se, 

http://www.journalisten.se/ledare/13263/att-ta-debatten-raecker-inte (Hämtad 2010-11-23) 
5
 Orrenius, Niklas (2010), Jag är inte rabiat. Jag äter pizza., Sverige, s. 77-78 

6
 Osignerad, ”valresultat”, Valmyndigheten, www.val.se, http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html 

(Hämtad 2010-11-23) 
7
 Osignerad, ”En epok är till ända”, ledarredaktionen, Dagens Nyheter (2010-09-19 23:49), www.dn.se, 

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/en-epok-ar-till-anda-1.1173599 (Hämtad 2010-11-23) 
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Många tycker instinktivt illa om partiets politik och verkar försöka kompensera det genom att vara 

mindre kritiska i sina frågor. […] Följdfrågorna blir snällare eller uteblir helt, kanske tror vi att 

korkade uttalanden står för sig själva. Jag tror inte det, kritiska följdfrågor behövs. 
8
 

 

     Egentligen handlar inte kritiken mot Sverigedemokraterna om partiet som sådant utan om det som 

partiet står för, och av allt att döma är islam som hot ett genomgående tema: I partiets valmanifest är ett 

av målen att stoppa ”islamiseringen av det svenska samhället”
9
 och i en debattartikel som publicerades i 

Aftonbladet beskrivs islam som ”det största utländska hotet”.
 10

 Alltså är det framför allt partiets syn på 

islam som kritiseras. Emellertid står inte partiet för sig självt. Det under 2000-talet växande väljarstödet 

skvallrar om en tendens i samhället: fientlighet mot islam. 

     Det bör förvisso påpekas att människor kan vara kritiska mot islam utan att behöva förknippas med 

Sverigedemokraterna. En skeptisk inställning är inte samma sak som att vilja lagstifta bort islamska 

inslag i samhället. Det är skillnad på misstro och islamofobi. 

     Att ”ta debatten” handlar i förlängningen om att nyansera de stereotypa bilder av islam som finns. 

Likväl är islam ett stort område att diskutera (det omfattar väldigt många människor) och det kan vara 

svårt att veta var samtalet ska börja. Samtidigt har det inte varit svårt för politiker och 

opinionsjournalister att veta var de ska börja diskutera. De diskuterar gärna politisk islam, eller med ett 

annat ord: islamism. Därför har denna uppsats som utgångspunkt att granska hur islamism som 

företeelse skildras på ledarplats. 

     Uppsatsen undersöker hur islamism skildrades på ledarplats inför valet 2010 (1 januari till 20 

september) i fyra dagstidningar: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. När 

skrivs det om islamism och i vilka sammanhang? Hur skildras islamism? Vilken attityd visas gentemot 

islamism? 

     Upplägget är som följer: först ett kapitel där uppsatsen syfte, frågeställningar och avgränsningar 

preciseras. Sedan ett avsnitt om valet av metod, följt av ett avsnitt om tidigare forskning. Därefter 

beskrivs uppsatsen teoretiska utgångspunkter. Begreppet islamism presenteras i ett eget kapitel som 

inleds med en bakgrund i syfte att rama in begreppet, följt av en genomgång av forskningsläget: Vilken 

innebörd som lagts i begreppet tidigare och hur det används i dag. Därefter presenteras resultatet i 

diagram och siffertabeller, följt av ett kvalitativt avsnitt som förtydligar kvantifieringen. Uppsatsens 

slutsatser presenteras därpå. Till sist: ett kapitel om hur framtida forskning inom området kan se ut. 

                                                 
8
 Giertta, Helena, ”För snälla mot SD”, Journalisten (2010-09-29), www.journalisten.se, 

http://www.journalisten.se/ledare/24699/foer-snaella-mot-sd (Hämtad 2010-11-23) 
9
 Osignerad, ”99 förslag för ett bättre Sverige - Sverigedemokraternas kontrakt med väljarna 2010 – 2014”, 

Sverigedemokraterna, www.sverigedemokraterna.se, http://sverigedemokraterna.se/files/2010/09/Valmanifest_2010.pdf 

(Hämtad 2010-11-23) 
10

 Åkesson, Jimmie, ”Muslimerna är vårt största utländska hot”, Aftonbladet (2009-10-19), www.aftonbladet.se, 

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article5978707.ab (Hämtad 2010-11-24) 
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2. Syfte, frågeställning och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur islamism som företeelse skildras på ledarplats inför valet 

2010 (1 januari till 20 september) i fyra dagstidningar: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och 

Svenska Dagbladet.  

     För att kunna genomföra denna undersökning har följande frågeställning formulerats:  

 

 Hur ofta och när förekommer islamism på ledarsidan i valda dagstidningar? 

 Vilken attityd till islamism förmedlas i text? Är den positiv, nyanserande, neutral eller negativ? 

 I vilka sammanhang skildras islamism? 

 

 Vad är det för bild av islamism som sammantaget framträder? 

 Vilka likheter respektive skillnader finns det i skildringen av islamism i de olika 

dagstidningarna? Varför ser det ut som det gör? 

 

Frågorna är av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. De tre första syftar till att få fram empiriskt 

material. Resultatet redovisas i diagram och siffertabeller. Resterande två frågor är kvalitativa och 

fungerar som komplement till kvantifieringen genom att närmre belysa hur artiklarna ser ut. Dock kan 

inte alla artiklar diskuteras var för sig. En handfull artiklar väljs ut, baserat på kvantresultatet, som är 

utmärkande för hur islamism skildras på ledarplats. Alla frågor besvaras i kapitlet ”Resultat och analys”. 

     Undersökningsperioden är från 1 januari till 20 september 2010 vilket innebär att det är mellan 8 och 

9 månader som undersöks. Det kan tyckas långt, men ledarskribenter skriver självklart inte om islamism 

varje dag. Valda dagstidningar är följande: 

 

 Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk): upplaga 358 600 
11

 

 Dagens Nyheter (oberoende liberal): upplaga 316 200 
12

 

 Expressen (obunden liberal): upplaga 291 000 
13

 

 Svenska Dagbladet (obunden moderat): upplaga 196 900 
14

 

 

Upplagesiffrorna som redovisas anger per utgiven dag år 2009, och samtliga av dagstidningarna har sju 

dagars utgivning per vecka året om. Siffrorna som är hämtade från Tidningsstatistik AB visar att 

                                                 
11

 Osignerad, ”Mediefakta”, Tidningsstatistik AB, www.ts.se, http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=000048 (Hämtad 

2010-11-25) 
12

 Ibid. http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=000448 (Hämtad 2010-11-25) 
13

 Ibid. http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=000568 (Hämtad 2010-11-25) 
14

 Ibid. http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=001848 (Hämtad 2010-11-25) 
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tidningarna är bland landets fem största (Göteborgsposten ligger på fjärde plats med en upplaga på 236 

400).
15

 Som det framgår har tidningarna också varsin politisk beteckning eller ideologisk utgångspunkt, 

och även om det kanske främst är skribenternas egna preferenser som talar för det stoff som publiceras 

finns det likväl ett ideologiskt filter som i det långa loppet anger vilka budskap som ska passera – det 

handlar om tidningens hållning utåt. Dessutom förekommer det än i dag osignerade ledarartiklar. 

     För att få fram undersökningsmaterialet används den digitala betaltjänsten Mediearkivet
16

 som 

tillhandahålls av Retriever Sverige AB (TT och norska NTB står som ägare). I Mediearkivet går det att 

söka på artiklar i valfria tidningar utifrån exakta datum. Artiklarna läses sedan som de såg ut i original 

med bild och grafik - sidorna finns alltså som pdf (Portable Document Format). Dock kan all teknik fela; 

för att minska risken att någon artikel utelämnas, upprepas sökningen. Dessutom kan en artikel givetvis 

handla om islamism utan att begreppet används. För att säkra att alla artiklar kommer med utökas antalet 

sökord – därefter gallras urvalet. Sökorden är: islamism, islamistiska, islam, islamisering, muslim, 

muslimer, sharia, gudsstat, koranen, sunna, jihad, fundamentalism. 

 

2.1 Metod 

Kvantitativ innehållsanalys är ett gott redskap för att undersöka hur islamism skildras på ledarplats från 

1 januari till 20 september i valda dagstidningar. Dels ges det en bild av hur frekvent islamism som 

företeelse förekommer under vald tidsperiod, och dels ges det svar på hur stort utrymme (notis, 

sidbotten, sidtopp, halvsida eller helsida) som ämnesområdet tillägnas på ledarsidan i respektive 

tidningar. Hur ofta och hur mycket ett specifikt fenomen förekommer är grundläggande för den 

kvantitativa innehållsanalysen. Utan dessa bedömningsgrunder blir det svårt att exempelvis peka på 

vilken argumentation som är central respektive icke-central när det kommer till ett visst fenomen - som i 

denna uppsats är islamism. 
17

 

     Nu för tiden är många arkiv digitaliserade och försedda med sökmotor. Därför är det numera enkelt 

att samla in material för att sedan registrera frekvens och utrymme. Som tidigare nämndes är det tjänsten 

Mediearkivet, tillhandahållen av Retriever, som används i denna uppsats. 
18

 

     Vidare finns det inte någon exakt mall för vilka ändamål den kvantitativa innehållsanalysen är 

avsedd för eller i vilka sammanhang den bäst fungerar. Metoden används på olika sätt inom olika 

ämnesdiscipliner. I denna uppsats används metoden för att besvara frågeställningar om hur ofta och när 

islamism förekommer, vilken attityd till islamism som visas i text och i vilka sammanhang det skildras. 

                                                 
15

 Osignerad, ”Mediefakta”, Tidningsstatistik AB, www.ts.se, http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=000848 (Hämtad 

2010-11-25) 
16

 Mediearkivet, Retriever Sverige AB, http://www.retriever-info.com/se/tjaenster/research.html  
17

 Esaiasson, m.fl. (2007) Metodpraktikan : Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Stockholm, s. 223 
18

 Ibid. s. 224-225 
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Det är frågor av beskrivande karaktär som handlar om det studerade innehållet i sig. För att kunna 

undersöka hur och när islamism skildras måste ämnesområdet överblickas, förtydligas och definieras, 

vilket sker i kapitel 3. 
19

 

     Tillvägagångssättet för en kvantitativ innehållsanalys innebär i praktiken att en datamatris fylls med 

information. Det är ett bra sätt att kartlägga flera texter. När skillnader och likheter texter emellan 

förtydligas kan även eventuella mönster och tendenser urskiljas när resultatet sammanfattas. Rent 

praktiskt ser själva kodningen olika ut, det viktiga är att det blir tydligt varifrån informationen är hämtad 

och hur det gick till. 
20

 

     Dock finns det en risk att viktigt innehåll försummas i en kvantitativ innehållsanalys, speciellt när 

flera skribenter utgör en samlad textproduktion. För att undvika detta kompletteras kvantifieringen med 

kvalitativ textanalys. Som tidigare nämndes kan inte alla artiklar diskuteras var för sig, utan det är de 

artiklar som är mest utmärkande för hur islamism skildras på ledarplats som väljs ut för närmre analys 

och diskussion. Det handlar om en handfull artiklar. 

     Frågorna som besvaras kvalitativt är: Vad är det för bild av islamism som sammantaget framträder? 

Vilka likheter respektive skillnader finns det i skildringen av islamism i de olika dagstidningarna? 

Varför ser det ut som det gör? Dessa frågor tar nämligen upp aspekter som är svåra att besvara på ett 

systematiskt empiriskt undersökningssätt. Därför används inte heller alla de förklarande orsak och 

sambandsverktyg som brukar förknippas med rent kvantitativa undersökningar. För att förklara och 

karaktärisera de aspekter som efterfrågas, träder istället den kvalitativa textanalysen in. 
21

 

 

2.2 Tidigare forskning 

Det har forskats väldigt mycket om islam rent generellt. För denna uppsats är det främst islamism som 

är viktigt, men även det området är väldigt omfattande. Därför ägnas hela kapitel 3 åt detta. Följande 

avsnitt ägnas åt att redogöra för forskning som påminner om denna uppsats ambitioner.  

     Att analysera hur ett fenomen eller en företeelse skildras i medier är mycket vanligt. På internetsidan 

uppsatser.se, som länkar till tusentals examensuppsatser från svenska högskolor och universitet, ger 

sökordet ”Dagens Nyheter” 168 träffar. Vid en snabb genomgång av de 50 första träffarna blir det 

tydligt att de flesta uppsatserna är skrivna i avseende att undersöka hur något specifikt fenomen eller 

objekt framställs i Dagens Nyheter (och antagligen någon mer tidning) under en viss tidsperiod. Träff 

nummer 18 heter passande nog Islam ur västerländska ögon - en studie av dagens mediebild av islam.  

                                                 
19

 Ibid. s. 225-227 
20

 Ibid. s. 225-231 
21

 Ibid. s. 242-244 
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     Om endast sökordet ”islam” används ger det 256 träffar vilket är rätt mycket jämfört med ”islamism” 

som endast ger 21. Islamism sammankopplat med ord som: press, dagstidning, Dagens Nyheter, 

Aftonbladet, ledarplats, nyheter, medier eller liknande ger inga träffar alls. Dock finns det flera 

uppsatser som handlar om islam kopplat till samhälle eller politik och på så sätt tangeras ämnet islamism 

även om det inte framgår på ett tydligt sätt. 

     Enligt internetsidan avhandlingar.se som i dagsläget länkar till 36120 färdiga doktors- och 

licentiatavhandlingar från svenska universitet, finns det endast en handfull avhandlingar som berör 

islamism. Dock är det ingen av dessa som handlar om hur islamism skildras i medier. 

     Sammantaget ges det ett intryck av att det väldigt ofta skrivs uppsatser om islam utifrån olika 

perspektiv och inte sällan utifrån hur islam skildras i medier. Samtidigt är det ytterst sällan som det 

studeras hur islamism skildras i medier. Dessutom är det uppenbarligen ovanligt att undersöka hur 

islamism skildras på ledarplats i svenska dagstidningar. 

     Av allt att döma har studieområdet blivit viktigare. Antalet böcker och uppsatser ser inte ut att 

minska. Och som det framgick i inledningen är området även något som sysselsätter både politiker och 

mediefolk. 

 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är framing theory. Ett begrepp som ofta skapar förvirring när det 

kommer på tal eftersom det används i skilda vetenskaper och på olika sätt. Dessutom är det engelska 

ordet framing väldigt likt vardagsspråkets frame vilket dels används som substantiv (bildruta på 

filmremsa, glasögonbåge, ram, gestalt) och dels som verb (rama in, uttrycka, gestalta). För att inte 

snurra till resonemanget i onödan är det bra att använda en svensk översättning som är någorlunda 

etablerad. Medieforskaren Jesper Strömbäck, översätter framing theory med ”gestaltningsteorin” och 

från och med nu används Strömbäcks översättning, fast i obestämd form: gestaltningsteori (för att 

understryka begreppets mångsidighet).
 22

 

     Gestaltningsteori har definierats på många olika sätt i böcker skrivna av personer med varierande 

vetenskaplig hemvist. Det förklarar också varför begreppet också används i skilda discipliner såsom 

sociologi, medievetenskap, statsvetenskap, psykologi, lingvistik, arkitektur och konstvetenskap.
23

 En av 

de mest vanligt förekommande definitionerna av gestaltningsteori i litteratur om medier är den av 

kommunikationsprofessorn Robert Entman (1993): 

 

                                                 
22

 Strömbäck, Jesper (2009) Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation, Sverige, s. 118-119 
23

 Osignerad, ”Framing”, Nationalencyklopedin, www.ne.se, http://www.ne.se/framing (Hämtat 2010-12-05) 
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Att gestalta innebär att välja vissa aspekter av en uppfattad verklighet och göra dem till mer 

framträdande i en kommunicerande text, på ett sätt som föreslår vissa specifika 

problemskrivningar, orsaksförklaringar, moraliska värderingar och/eller sätt att lösa problem. 

 

Denna definition är inkluderande och rymmer flera perspektiv. För att ta ett exempel: Att göra nyheter 

innebär att välja vissa aspekter av en uppfattad verklighet och göra dem till mer framträdande i en 

kommunicerande text, på ett sätt som föreslår vissa specifika problemskrivningar, etcetera. Nu finns det 

visserligen fler definitioner än den här, men den huvudsakliga innebörden är att verkligheten som sådan 

aldrig kan beskrivas i sin helhet. Strömbäck skriver: ”gestaltningar är uttryck för specifika sätt att 

medvetet eller omedvetet organisera information, och gestaltningar formas genom val av ord, fakta, 

perspektiv, källor och betoningar”. När verkligheten beskrivs, alltså kommuniceras, innebär det också 

att den gestaltas vilket i sin tur innebär en rekonstruktion av verkligheten.24 

     Även om gestaltningsteori främst är en individuell psykologisk process förekommer den även som 

organisatorisk process, produkt och som politiskt verktyg. Robert Entman (2003) menar att den politiska 

gestaltningsprocessen förekommer på fyra nivåer:
 25

 

 

 i kulturen: elitpersoners och allmänhetens uppfattningar av verkligheten respektive gestaltningar 

av verkligheten i filmer, nyheter, litterära texter, utbildning. 

 i kommunikativa nätverk: elitpersoners strategiska val av gestaltningar respektive mediers icke-

strategiska val gestaltningar. 

 i kommunikativa texter: nyheter, infotainment (underhållande information), bloggar, 

internetsidor, samtal ansikte mot ansikte. 

 bland allmänhetens samlade åsikter: icke-strategisk kommunikation, valröstande, 

opinionsundersökningar, strategisk gestaltning, sociala rörelser, bloggar. 

 

Det är viktigt att poängtera att det finns en stor skillnad mellan gestaltning från person till person och 

gestaltning i kommunikation generellt. För att något ska klassas som gestaltning i medial eller 

journalistisk bemärkelse krävs följande: 
26

 

 

 förekomst: gestaltningen måste ha förekommit flera gånger under en viss tidsperiod. 

 upprepning av tydlig karaktäristik: både språklig och begreppslig. 

                                                 
24

 Strömbäck, Jesper (2009) Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation, Sverige, s. 120-121 
25

 Entman, Matthes, Pellicano, “Nature, Sources and Effects of News Framing”, The Handbook of Journalism Studies, (red) 

Wahl-Jorgensen, Hanitzsch (2009), New York, s. 175-177 
26

 Ibid. s. 177, 180 
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      Gestaltningar får de effekter att tankar hos människor leds i olika riktningar. Strömbäck ger ett 

konkret och vardagligt exempel om glaset som kan vara både halvtomt och halvfullt: ”I båda fallen finns 

det exakt lika mycket vätska i glaset, men om det beskrivs som halvtomt ligger implicit ett krav på att 

det bör fyllas på. Om det beskrivs som halvfullt finns det än så länge inget behov av påfyllning”.
27

 Som 

man frågar får man svar, eller i detta fall: som det gestaltas, så det besvaras. Ett annat exempel: Några 

forskare (Sniderman, Brody och Tetlock, 1991) undersökte hur allmänheten ställde sig till sjukdomen 

aids. De fann att en majoritet av allmänheten ville att aidssjuka skulle ha individuella rättigheter när det 

gestaltades utifrån ett frihetsperspektiv. Samtidigt var även en majoritet för statlig tvångstestning av 

människor när aids gestaltades med allmänhetens hälsa i åtanke. 
28

 

     Det är viktigt att förstå psykologin i gestaltningsteori. För det första tänker inte alla människor på 

allting som går att tänka på. Alla människor har inte heller en åsikt om allt. Det är också sällan som 

människor gör några mer djuplodande analyser av ett specifikt fenomen när det saknas information. 

Flera kognitiva undersökningar visar att när ett beslut ska tas använder sig människor av den 

information som är tillgänglig, lättåtkomlig eller nyligen aktiverad i hjärnan (top of the head). Detta har 

kritiserats i andra undersökningar som pekar på att sådana situationer som när människor inte har all 

information, öppnar upp för övertalning, en process som innebär att kommunikatörer förser människor 

med information som gynnar avsändaren. Alltså att människor använder sig av den information som 

getts åt dem.
 29

 Vilka förklaringar som än tillskrivs fenomenet, är kontentan ändå densamma: 

människors tankar påverkas och leds i olika riktningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Strömbäck, Jesper (2009) Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation, Sverige, s. 122 
28

 Entman, Matthes, Pellicano, “Nature, Sources and Effects of News Framing”, The Handbook of Journalism Studies, (red) 

Wahl-Jorgensen, Hanitzsch  (2009), New York, s 182-183 
29

 Ibid. s. 183 
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3. Islamism 

Detta kapitel är uppdelat i sjok: Från giraffperspektiv till grodperspektiv i fallande skala. Först en 

bakgrund till hur den muslimska världen generellt skildrats i västvärlden, följt av en demografisk 

överblick av hur den muslimska världen ser ut idag. Därefter en redogörelse för hur begreppet islamism 

växt fram och vilka betydelser som kopplats till begreppet. Sedan följer ett stort avsnitt om 

forskningsläget: Hur islamism kategoriseras och definieras i dag. 

 

3.1 Bakgrund 

 

For centuries, the West has identified Islam with its most exotic elements. Islamic faith is equated 

with fanaticism, as in Voltaire’s Mahomet, or Fanaticism (1775). Islamic political authority is 

equated with despotism, as in Montesquieu’s  intentionally redundant phrase “Oriental despotism” 

or Francis Bacon’s definition (1612) : “A monarchy, where there is no nobility at all, is ever a pure 

and absolute tyranny; as that of the Turks.” Islamic military practices are equated with terror and 

rape, as in Eugéne Delacroix’s famous painting “Massacre at Chios” (1824). Islamic tradition is 

equated with backwardness and primitiveness, as in Ernest Renan’s inaugural lecture at the 

Collège de France (1862), one of the founding documents of modern Orientalism: “Islam is the 

complete negation of Europe… Islam is the disdain of science, the suppression of civil society; it 

is the appalling simplicity of the Semitic spirit, restricting the human mind, closing it to all delicate 

ideas, to all refined sentiment, to all rational research, in order to keep it facing an eternal 

tautology: God is God.”
30

 

 

I västvärlden har islam genom många århundraden skildrats på schablonmässiga sätt och ofta i allt annat 

än försiktiga eller milda ordalag som stycket här ovan delger. Än i dag beskrivs muslimska samhällen 

som despotiska, sensuella, bakåtsträvande, underutvecklade, promiskuösa, irrationella, mystiska, 

absurda, etcetera. Förvisso används inte alla adjektiv på samma gång, utan de skiftar mellan årens lopp 

och från person till person, och sedan 11 september-attackerna 2001 har den muslimska världen ofta 

förknippats med fanatism och terror (vilket återkommer längre fram i texten).
 31

 Kontentan är att den 

muslimska världen har i västvärlden generellt skildrats som om den vore ett homogent kollektiv präglad 

av en uppsättning dåliga egenskaper. 
32

 Med detta påpekat, ägnas nästa stycke åt att beskriva hur den 

muslimska världen faktiskt ser ut idag rent demografiskt.  

     Hur många muslimer som finns i världen varierar i olika undersökningar: från 1 till 1,8 miljarder. 

                                                 
30

 Kurzman, Charlez (1998) Liberal Islam: a sourcebook , New York, s. 3 
31

 Kalin, Ibrahim, “Roots of Misconception”, band IV, Islam in the West: Critical Concepts in Islamic Studies, (red) 

Westerlund, Svanberg (2010), London, s. 226- 228 
32

 Roy, Olivier (2004) Globalised Islam, London, s. 41-43  
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Den amerikanska underrättelsetjänsten (CIA) anger 1,42 miljarder i den senaste upplagan av The World 

Factbook. 
33

 Emellertid är den mest trovärdiga undersökningen gjord av den Washingtonbelägna 

tankesmedjan The Pew Research Center vilka redovisar källmaterial och tillvägagångssätt på ett tydligt 

sätt. Enligt deras undersökning (oktober 2009) finns det 1,57 miljarder muslimer i världen (23 procent 

av jordens befolkning).
34

 Per land sett bor det flest muslimer i Indonesien: 202,8 miljoner (12,9 procent 

av världens muslimer) vilket kan jämföras med Indien: 160,9 miljoner (10,3 procent). Skillnaden är att 

muslimerna är i majoritet i Indonesien (8 av 10) medan de är i minoritet i Indien (1,3 av 10). I Europa 

finns det 38 miljoner muslimer (5,2 procent av befolkningen eller 2,4 procent av världens muslimer) 

varav 4 miljoner lever i Tyskland (dubbelt fler än i Libanon) respektive 149 000 i Sverige (40 000 fler 

än i Zimbabwe). Och på detta sätt kan sifferexercisen fortgå. Poängen är att den muslimska världen inte 

är begränsad till någon geografisk yta, utan väldigt många muslimer lever som minoriteter i olika länder. 

Dessa fakta vänder också upp och ned på vanliga påståenden som att muslimer är araber. Sanningen är 

att många araber är muslimer (90 procent av befolkningen i mellanöstern och Nordafrika) men få 

muslimer är araber (20 procent).
 35

 

     Denna sifferexercis gör det tydligt att den muslimska världen är differentierad. Det blir också tydligt 

att religionen islam bärs upp av många människor spridda över världen. Kultur, samhällen och 

livsförhållanden skiljer sig avsevärt åt, ändå är allting islam. Detta leder till viktiga frågor om vad som 

är religion respektive politik och hur detta kan kategoriseras, men detta område lämnas för stunden. 

Härnäst redogörs det för framväxten av begreppet islamism. 

     Begreppet islamism har använts sedan 1700-talet bland annat av Voltaire, men syftade då på islam 

och profeten Muhammed i allmänt nedsättande ordalag. Sedan dess har begreppet islamism präglats av 

etymologiska problem, betydelser har förskjutits och ändrats ända fram till nutid.
 36

 Numera är det ett 

paraplybegrepp för politisk islam, men vägen dit har varit snårig. 

     Mellan 1950 och början av 1970-talet fanns det en uppsjö av begrepp för att beskriva de politiska 

yttringar inom islam som växt fram under avkolonialiseringsvågen: salafiyyah, reformism, kanonisk 

reformism, radikal fundamentalism, neo-ortodoxi. Alla refererade till de ställningar som hölls av 

rörelser som Muslimska brödraskapet eller av personer som Muhammed ’Abduh och Jamal al-Din al-

Afghani. Vid slutet av 1970-talet hade fler nya rörelser vuxit fram som inte liknade de gamla, samtidigt 

som de gamla begreppen fanns kvar (som revolutionär panislamism eller officiell panislamism). Det 

                                                 
33

 Osignerad, CIA, The World Factbook (2010), www.cia.gov.se, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/xx.html (Hämtad 2010-11-26) 
34

 Osignerad, The Pew Research Center, Mapping the Global Muslim Population (2009-10), www.pewforum.org, 

http://pewforum.org/Muslim/Mapping-the-Global-Muslim-Population.aspx (Hämtad 2010-11-27) 
35

 Osignerad, The Pew Research Center, Mapping the Global Muslim Population (2009-10), www.pewforum.org, 

http://pewforum.org/uploadedfiles/Topics/Demographics/Muslimpopulation.pdf (Hämtat 2010-11-26) s. 14, 5-6, 31-36  
36

 Yassine, Nadia, “Between etymology and realpolitik”, Islamism – contested perspectives on Political Islam, (red) Martin, 

Barzegar (2009), Palo Alto, s. 68-70 
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började diskuteras hur grupperingarna rent språkligt skulle benämnas för att skiljas från varandra. 
37

 

     Någon gång på 1980-talet förlorade terminologin fokus. Skilda begrepp användes i olika länder. I 

protestantiska länder som Tyskland och England var begreppet fundamentalism (som refererar till 

protestantiska, bokstavstroende smågrupperingar) vanligast. I det katolska Frankrike var intégrisme 

(som refererar till 1930-talet då katolska kyrkan gick emot vissa moderniseringsprocesser i landet) det 

mest vanliga begreppet. 
38

 Och mitt i allt detta började muslimska författare och intellektuella att 

använda den moderna arabiska termen islamism (islamiyya) när de skrev om politisk islam (och det bör 

nämnas att islamiyya i sin standardbetydelse refererar till saker som angår islam eller till statusen av att 

vara muslim, och det är alltså inte någon klassisk arabisk term inom vare sig teologi eller politik utan ett 

adjektiv).
39

  

     Vad politisk islam är för någonting och hur den ska förstås har sedan 11 september-attackerna 2001 

blivit mer relevant än någonsin. Det debatterade har getts många namn, men det är ett begrepp som 

framför allt har dominerat: islamism. Politiker, journalister, kommentatorer, lobbyister och akademiker 

runtom i världen har framför allt refererat till islamism och islamister. Samtidigt har debatten varit 

virrig. Oberoende av vilka islampolitiska rörelser det handlat om (fredliga, våldsamma, demokratiska, 

militanta) har alla ordnats under samma paraplybegrepp: islamism. För att särskilja terrorrörelserna från 

de andra fredliga rörelserna har olika förled används, exempelvis ”radikal” eller ”extremistisk” 

islamism, men även detta har varit problematiskt. 
40

 

 

3.2 Forskningsläge 

Många forskare menar att åsikter som är byggda på uppfattningar om motsättningar mellan öst mot väst 

(eller islam mot västvärlden) varit mer dominerande i västvärlden än andra. Exempelvis har det pratats 

mycket om civilisationernas krig (the Clash of civilisations) som innebär att antingen öst eller väst 

måste vinna då det inte är tänkbart att de båda kan förenas. Visserligen har både USA:s och Englands 

regeringar försökt att tona ned uppfattningen att en kultur står mot en annan genom att skilja mellan 

abnorma terrorister och en stor moderat (behärskad) majoritet av muslimer som accepterar västerländsk 

liberalism. Problemet är att denna bild är överförenklad för många muslimer, liksom för forskare som 

ägnat sig åt att studera islamism. 
41

 

     Enligt Nadia Yassine, en marockansk skribent, har begreppet islamism efter flygplansattackerna mot 

                                                 
37

 Dasseto, Felice, ”After september 11th: Radical Islamic politics and European Islam”, band IV, Islam in the West: Critical 

Concepts in Islamic Studies, (red) Westerlund, Svanberg (2010), London, s. 167-169 
38

 Ibid. s. 169 
39

 Martin, Barzegar (2009) Islamism – contested perspectives on Political Islam, Palo Alto, s. 10 
40

 Ibid. s. 7-8 (i förordet) 
41

Geaves, Ron, ”Who defines moderate Islam `post´-september 11”, band IV, Islam in the West: Critical Concepts in Islamic 

Studies,  (red) Westerlund, Svanberg (2010), London, s. 135 
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World Trade Center och Pentagon främst förknippats med våld och terror. Förvisso har det funnits 

nyanser, men Yassine som själv är fredlig radikal, anser att radikal islamism tyvärr har förknippats med 

terrorism i allt för stor utsträckning. 
42

  

     Ett annat problem som forskare noterat är att många icke-muslimer i västvärlden betraktar islam som 

en våldsam religion.
43

 Vissa tror att detta beror på att grupperingar såsom Muslimska brödraskapet i 

Egypten och Talibanerna i Afghanistan har fått oproportionerligt stor uppmärksamhet på den globala 

arenan. När rörelsernas medlemmar karaktäriseras som islamister (och även jihadister, fundamentalister, 

extremister) blir begreppet islamism förknippat med individer aktiva i dessa rörelser. Dessutom kallar 

sig dessa personer för ”muslimer” vilket är en etikett som de delar med alla andra som bekänner sig till 

religionen islam (traditionella, liberala, moderna, mystiker, sekulära). Detta är alltså en förklaring till att 

en religion som omfattar 23 procent av jordens befolkning ibland förknippas med våld. 
44

  

     Ett ytterligare problem som noterats av forskare är att debatten om muslimer ofta handlar om vad 

islam är. Mycket av materialet i medieflödet som involverar muslimer relateras till frågor om islam och 

vad islam säger om företeelser som jihad, självmordsbombare, våld och så vidare. Denna debatt är 

ofruktbar eftersom det inte finns någon given uppfattning i dessa frågor. Problemet består i att det finns 

en förvirring som främst handlar om svårigheter att skilja mellan islam (som religion) och muslimsk 

kultur. Dessa två områden behöver skiljas åt, för annars klarar inte forskare av att förklara varför vissa 

element blir kvar (islam som religion) när allt annat kan ändras, förnyas, återupptäckas eller försvinna. 

Ett vanligt sätt att pedagogiskt förklara skillnaderna är att jämföra det med kärna (religion) och skal 

(kultur). Skalet (litteratur, traditioner, vetenskap, sociala relationer, stadsliv, politiska och historiska 

paradigm) skiftar från tid till tid samtidigt som en kärna alltid finns kvar (islam som religion). För att 

förtydliga: Islam som religion finns inbäddad i flera kulturer och kan därför inte reduceras till endast en 

kultur.
45

 

     Hur ska kapade flygplan, självmordsbombare och våld förstås? Forskare menar att det räcker med att 

undersöka samtidshistorien för att förstå att rörelser som exempelvis al-Qaeda inte är isolerade fenomen. 

De första flygplanskapningarna utfördes av palestinier (då sekulära) med hjälp från den västerländska 

ultravänstern Röda arméfraktionen. Den första självmordsattacken på israelisk mark utfördes 1972 av 

den Japanska Röda Armén (JRA) och under 1980-talet blev självmordsattacker standard i 

gerillakrigsföring genom Tamilska befrielsetigrarna (hinduer) i Sri Lanka. Poängen är att de våldsdåd 

som al-Qaeda utfört inte kan förklaras utifrån islam, liksom Tamilska Tigrarnas våldsdåd inte kan 

                                                 
42

 Yassine, Nadia, “Between etymology and realpolitik”, Islamism – contested perspectives on Political Islam, (red) Martin, 

Barzegar (2009), Palo Alto, s. 70 
43

 Roy, Olivier (2004) Globalised Islam, London, s. 8 
44

 Ibid. s. 3 
45

 Ibid. s. 9-11 
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förklaras utifrån hinduism eller hinduiska ledare som Mahatma Ghandi. 
46

 Sanningen är att al-Qaidas 

våldsdåd bättre förklaras utifrån tillgängliga fakta (tusentals uppgifter om gruppmedlemmar i form av 

biografier, texter, intervjuer och statistiska data).
 47

 Dessutom finns det givna faktum: Det var inte 

Peterskyrkan i Rom som attackerades, utan World Trade Center och Pentagon - två symboler för den 

moderna imperialismen. Forskare menar dock att även om motiv kan beläggas för vissa rörelser (krossa 

imperialismen) innebär det inte per automatik att individers drivkraft förklaras. Förklaringarna till varför 

individer utför våldsdåd är många (en vanlig variant är prata om socialt utanförskap) men det är ett 

annat uppsatsämne. Det bör nämnas att terrorrörelser är marginella inom islamism, men eftersom de är 

aktuella och synliga i medier är det bra att ägna några rader åt dessa. 

     Forskningen visar att extremistiska islamistiska rörelser (exempelvis al-Qaeda) är strukturerade som 

en sekt med en inre krets och ett löst nätverk med sympatisörer. Medlemmarna är medelklass, 

urbaniserade, har västerländsk utbildning och lider brist på teologisk skolning. Budskapen och målen är 

klädda i ett språkbruk som är uppbyggt av pseudomarxistiska förklaringar och lösryckta korancitat. 
48

 

Samtidigt är det inte fruktbart att betrakta sådana radikala smågrupperingar (för de är små) som givna. 

Medlemmar kommer och går. Forskningen visar att personer involverade i sådana rörelser har kapat 

banden till naturliga gemenskaper som familj, etnisk grupp och nation för att slåss för en ny föreställd 

gemenskap. Det handlar inte om jihad i klassisk tappning (att kämpa för att förfädernas klokhet förvaltas 

i konservativ, försiktig anda i syfte att undvika att stabiliteten och rötterna till ursprunget förloras) utan 

det handlar om jihad i revolutionär och personlig tappning. Emellertid går det inte att enbart säga att 

sådana rörelser sprungit ur antiglobaliseringsrörelsen även om det finns gemensamma nämnare, utan det 

handlar om korsningar mellan olika världsuppfattningar. 
49

  

     Eftersom det uppenbarligen finns islamism som associeras med terror bör det även nämnas något om 

terrorn. Enligt en färsk rapport från Europol (europeiska polisen) var antalet misslyckade och lyckade 

terrorattacker i EU-länder under 2007-2009 (alltså under tre års tid) 1316 stycken totalt. Av dessa 

attacker var 1166 utförda av separatister (532+397+237). De resterande 150 attackerna kategoriseras i 

rapporten enligt följande: vänsterrörelser (89 attacker), icke-specificerad (45 attacker), enstaka händelse 

(8 attacker), högerrörelser (5), islamistiska rörelser (3). Sammanfattningsvis kommer inte terrorn från 

extremistisk islamism enligt rapporten, utan från andra rörelser. Mycket är antagligen kopplat till den 

stora baskiska, väpnade organisationen ETA som är aktiv i både Spanien och Frankrike. En majoritet av 

terrorhändelserna är dessutom knutna till Frankrike (361 attacker) och Spanien (425 attacker). Samtidigt 

innebär inte detta att det som kallas för extremistisk islamism ska negligeras, utan rapporten är värd att 

                                                 
46

 Roy, Olivier (2004) Globalised Islam, London, s. 43 
47

 Ibid. s. 7 
48

 Ibid. s. 45-46, 49-50, 
49
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nämna för att få en bild av hur terrorläget ser ut i EU enligt Europol. 
50

 

     Tillbaka till islamism: Vad är förbindelsen till religion? För extremer som al-Qaeda handlar det inte 

om religion i första hand, utan religion är snarare något som medlemmarna använder för att för sig 

själva legitimera sin rebelliskhet. Däremot finns det en tydligare koppling till religion när det gäller 

islamism i allmänhet. Det innebär bland annat att kämpa för religionsfrihet i västerlandet. Dock är denna 

kamp inte ett krig mellan civilisationer, utan snarare en debatt mellan sekulära och konfessionella 

krafter. I exempelvis debatten om slöjor i franska skolor (vilket ledde till en lag som förhindrade 

skolflickor att bära slöja) gick katolska kyrkan, protestantiska församlingen och ledande judiska rabbin 

samman för att opponera sig mot förslaget att lagstifta bort religiösa symboler i skolor. Forskare menar 

därför att det inte är religionen som i allmänhet kritiseras eftersom muslimer ofta har stöd från 

företrädare för andra religioner, utan det som främst kritiseras är hur religiositeten uttrycks. Generellt 

sett vill många i Europa att muslimer inte ska uttrycka sin tro offentligt. Europa vill ha sekulära 

muslimer (privatreligiösa muslimer). I USA får de uttrycka sin tro, bara det sker på ett protestantiskt sätt 

(protestantiska muslimer föredras).
51

 Den islamistiska mittfåran vill inte att muslimer förpassas till sina 

hem, utan de vill ha möjlighet att bära slöjor, bygga minareter och leva i offentligheten som den 

kulturella minoritet de är i västvärlden. 

     Den stora frågan är hur islamism ska kategoriseras när muslimer onekligen lever i många olika 

kulturella, sociala och geografiska situationer. 
52

 Ett förslag kommer från sociologiprofessorn Charles 

Kurzman som har gjort en socioreligiös kategorisering enligt följande modell: allmän islam (den stora 

majoriteten muslimer), väckelseislam och liberal islam.
 53

 De två sistnämnda sorterar under 

paraplybegreppet islamism. Väckelseislam är de olika rörelser som växte fram under och efter 

avkolonialiseringsvågen med kolonialismens effekter (en känsla av underlägsenhet, och en känsla av 

förlust av sin kultur) färskt i minnet. Betydelsefulla rörelser är bland annat wahhabism (en gammal 

rörelse som efter 1932 förknippas med en militant variant i Saudiarabien), Jama’at-i islami (ett parti 

grundat 1941 i Indien) och Muslimska brödraskapet (grundat 1928 i Egypten). Därefter har det växt 

fram många nya islamistiska rörelser med olika reella mål som kritiserat de gamla rörelserna och även 

kritiserat varandra sinsemellan. Mellan rörelserna har det också funnits etniska, nationella och religiösa 

spänningar. Liberal islam är det som också kallas för post-islamism. Det innebär rörelser som 

förespråkar harmonisering med modernitetens normer och värderingar, bland annat marknadsekonomi. 

Rörelserna inom liberal islam anser sig vara jämförbara med, om inte bättre än, västerländsk liberalism.        

                                                 
50

 Wainright, Rob (2010), Europol, “TE-SAT 2010” (Terrorism situation and trend report), www.europol.europa.eu, 

http://www.europol.europa.eu/publications/EU_Terrorism_Situation_and_Trend_Report_TE-SAT/Tesat2010.pdf (Hämtad 

2010-12-13) 
51

 Roy, Olivier (2004) Globalised Islam, London, s. 28 
52

 Ibid. s. 6 
53

 Kurzman, Charlez (1998) Liberal Islam: a sourcebook , New York, s. 5-6 



   

17 

 

     Alla möjliga värderingar går att finna i de olika islamistiska rörelserna. Det finns islamistiska rörelser 

som är mer lika västerländska politiska partier, än andra islamistiska rörelser. Följande definition är 

gällande för hur islamism uppfattas i denna uppsats: 

 

 Islamist: en person som anser att islam som trossystem har något viktigt att säga om hur politik 

och samhälle ska organiseras, och vilken söker implementera denna idé på något sätt. 

 Islamism: hängivenhet till och innehållet av, denna idé.
 54

 

 

Som det framgår är religion något som finns i islamism. Liksom många västerländska politiska partier är 

byggda på en kristen värdegrund, är många islamistiska partier byggda på en islamsk värdegrund. Likväl 

finns det ingen entydig uppfattning om vad detta innebär. För att på ett pedagogiskt sätt kunna särskilja 

islamism från islamism är följande kategorier, vilka bör ses som spänningsfält, ett gott redskap: 

 

 Attityd till politik: radikalism respektive reformism 

 Syn på ekonomi: höger-vänsterskala 

 Framtidsuppfattning: idealism respektive pragmatism 

 Förhållande till globalisering och västerlandet: positivt respektive negativt 

 Synen på islams roll i samhället: utomvärldslig respektive inomvärldslig 

 Arbetsmetoder: fredligt motstånd respektive våldsaktioner 

 Särkategori: terrorism (de som faktiskt utfört någon terrorhandling) 

 

Den här kategoriseringen som är baserad på en europeisk förståelse av politik och samhälle, är ett bra 

redskap som tillsammans med definitionen av islamism kan urskilja olika typer av islamism. Varför 

denna kategorisering nämns över huvud taget beror på pedagogiska skäl: Det blir tydligt att politisk 

islam är differentierad. Till exempel: De flesta islamister har en reformistisk attityd till politik (fredliga 

samtal) samtidigt som synen på hur samhällets ekonomi ska ordnas (höger-vänsterskala) skiljer sig, 

liksom synen på framtidsuppfattning (ideologer respektive pragmatiker). En majoritet vill att religionen 

ska vara åtskild från staten (utomvärldslig) samtidigt som de vill att staten (i vilket land det nu gäller) 

inte ska lagstifta bort islam från offentligheten (exempelvis förbjuda moskéer). Vilka är då radikaler? 

Det är de rörelser som faller utanför mittfåran. Vanligtvis har de exceptionella åsikter, men de behöver 

inte för den delens skull vara våldsbenägna.  

     Egentligen hade listan kunnat göras hur lång som helst. Poängen är att politisk islam (efter den 
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forskning som finns att tillgå) bör särskiljas på ett liknande sätt som västerländsk politik särskiljs på. 

Exempelvis måste en radikal författare som även är fredlig aktivist kunna skiljas från islamistiska 

rörelser som Muslimska brödraskapet eller Ayatollah Khomeinis islamistiska republikanska parti. De 

två sistnämnda har ju positionerat sig som motståndare till det mesta som de förknippar med 

västerlandet (demokrati, kommunism, socialism, sekularism, etcetera) och dessutom har de gjort sig 

själva till populister på flera olika sätt, liksom antiimperialister. För att undvika sådan här total 

begreppsförvirring är det viktigt att särskilja rörelserna. Majoriteten som är fredlig får inte förknippas 

med ett fåtal terrorister, liksom fredliga radikaler som är i minoritet inte får jämföras med ännu mindre 

våldsbenägna grupperingar. 
55

 För att upprepa: Forskningsläget just nu visar att differentieringen inom 

islamism förstås bättre om de olika rörelserna karaktäriseras efter vilka attityder, uppfattningar och 

tillvägagångssätt som förekommer. Många menar även att detta är viktigt för att diskussionen om 

islamism inte ska stagnera i ett ”väst och islam”-tänkande.
 56

  

     Detta kapitel har redogjort för hur den muslimska världen generellt skildrats i västvärlden, följt av 

hur den muslimska världen ser ut idag utifrån befolkningsstatistik. Därefter har det förklarats hur 

fenomenet islamism växt fram och hur det i nuläget kan förstås. Grundläggande är att religionen islam 

kan särskiljas från islamism, samtidigt som islamism sällan kan särskiljas från religionen islam. Det är 

alltså skillnad på politik och religion även om politiken präglas av religion. Till allt detta hör en 

diskussion om kulturskillnader. Politiska värderingar ser olika ut beroende på vilka kulturella och 

sociala sammanhang som präglar människors liv. Exempelvis har islamister i Tyskland andra 

värderingar och prioriteringar än islamister i Saudiarabien. För att förtydliga resonemanget kan detta 

jämföras med Sveriges kristna socialdemokraters förbund (SKFS, även kallat Broderskapsrörelsen) 

respektive Kristdemokraterna. Båda två hämtar inspiration från kristendomen samtidigt som 

kristendomen har väldigt lite att göra med dessa politiska grupperingar. Gällande islamism finns det 

mycket att uppmärksamma, alltifrån hur ekonomin i ett samhälle ska ordnas till huruvida det ska vara 

tillåtet för en kvinna att vara imam, alltså böneledare (kvinnliga imamer förekommer bland annat i USA, 

Sverige, Sydafrika, England, Tyskland, Kina, Kanada och Spanien). Nu över till nästa kapitel som visar 

hur islamism har kommenterats på ledarplats i valda dagstidningar. 
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4. Resultat 

4.1 Kvantitativt resultat 

Perioden som undersöktes var 1 januari till 20 september 2010. Det innebär 263 dagar. Emellertid hade 

morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 8 tidningsfria dagar (nyårsdagen, trettondag 

jul, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen och 

midsommardagen). Kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen utkom varje dag. Antal tidningar totalt 

blir 1036 (4 tidningar gånger 236 dagar= 1056 minus 16 tidningsfria dagar= 1036 tidningar). 

     Givetvis bläddrades alla dagstidningar inte igenom, istället användes den digitala betaltjänsten 

Mediearkivet för att få fram undersökningsmaterialet (se sidan 6). För att minska risken att någon artikel 

utelämnas (en artikel kan handla om islamism utan att ordet nämns) utökades antalet sökord. Sökorden 

som användes är: islamism, islamistiska, islam, islamisering, muslim, muslimer, sharia, gudsstat, 

koranen, sunna, jihad, fundamentalism. 

     Resultatet blev 110 ledarsidor totalt (fördelat på fyra dagstidningar).
57

 Det innebär att nästan var 

tionde ledarsida (1036 stycken) innehöll ett eller flera av ovanstående sökord. 

 

 

 

Mest artiklar som innehöll sökorden är publicerade i Dagens Nyheter (38), följt av Expressen (33). 

Svenska Dagbladet (20) och Aftonbladet (19) ligger hyfsat jämt. De två följande diagrammen (nästa 

sida) visar fördelningen per tidning respektive fördelningen per tidning och månad. 
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Som det hitintills framgått är detta antalet artiklar under sökperioden 1 januari till 20 september som 

reagerade på sökorden. Följaktligen är det ett mått på hur många ledarartiklar i valda dagstidningar som 

under 34 veckors tid innehåller ord som islam och muslimer (vissa sökord var inte lika givande, såsom 

sharia, gudsstat, sunna och jihad vilka var för sig gav 1, 1, 0, 1 träffar). Trots detta är inte alla artiklar 

relevanta för uppsatsens syfte. Användandet av flera sökord är i denna uppsats främst en metod för att 

minimera risken att artiklar utelämnas. Genom att noggrant läsa igenom alla 110 ledarsidor framgick det 

att 63 stycken föll utanför uppsatsen område. Artiklar som gallrades ut var där ord som exempelvis 

islam och muslimer inte fyllde någon primär funktion i sammanhanget, alltså att orden förekom som 

sekundära. Här följer de vanligaste utgallringsexemplen grovt sorterade i kategorier: 
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 Inrikespolitik (27 artiklar): En klar majoritet handlade om Sverigedemokraterna. Islam, 

koranen, muslimer förekom ofta i artiklar om partiet men orden användes endast i syfte att 

berätta vad partiet inte gillar. Andra artiklar handlade om slöjor, att det inte skulle lagstiftas mot 

slöjor i Sverige. 

 Politik utrikes (21 artiklar): En majoritet handlade om politikern Gert Wilders i Nederländerna 

som vill förbjuda islam, koranen, etcetera. Några artiklar handlade om USA 

(moskébygge/islamiskt centrum nära Ground Zero, respektive pastor Terry Jones som ville 

bränna Koranen). Någon enstaka handlade om konflikter (Mellanöstern, Kambodja). 

 Kulturperspektiv (9 artiklar): Allmänna kulturfrågor. De flesta handlade om muslimen som 

vägrade ta en kvinna i hand vid anställningsintervjun. Perspektivet var främst vilka seder och 

bruk som är gällande i västvärlden. Någon artikel handlade om mer generella saker som att 

Europa alltid har präglats av oroligheter. 

 Yttrandefrihet (6 artiklar): De artiklar som handlade om Muhammedtecknaren Lars Vilks. Ord 

som muslimer nämndes samtidigt men bara för att ge exempel på vilka som blev provocerade av 

Vilks förehavanden. Artiklarna gick främst ut på att Vilks hade rätt att provocera. 

 

Kraven för att en artikel inte skulle bli utgallrad var att den skulle innehålla ord som islamism/islamist 

eller att artikeln handlade om politisk islam även om ord som islamism inte nämndes. Antalet artiklar 

där politisk islam förekom landade efter genomläsningen av materialet på 47 stycken.
58

 

 

 

 

Fördelat på antalet tidningar är turordningen ungefär densamma. Dagens Nyheter (15), tätt följt av både 
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Expressen (13) och Svenska Dagbladet (13). Aftonbladet (6) hamnar sist. Den relativa förändringen, 

alltså hur många av sökordsartiklarna som handlade om islamism framgår i diagrammet här nedan. Det 

andra diagrammet visar hur artiklarna om islamism är fördelade månadsvis per tidning. 

 

 

 

 

 

     Nu är den första frågan besvarad, det vill säga när och hur ofta islamism förekommer i valda 

dagstidningar. Som det framgår har flest ledarartiklar om islamism publicerats i Dagens Nyheter. 

Samtidigt är det endast två artiklar mer än Expressen och Svenska Dagbladet. Noterbart är också att 

över hälften av sökordsmaterialet i SvD handlar om islamism. 

     För att få en bättre uppfattning bör det understrykas vilka artikelformat det handlar om. Helsida, spalt 

och notis förekommer i alla tidningar. Halvsida (vertikalt delad sida) förekommer i Aftonbladet och i 



   

23 

 

Expressen. Sidtopp och sidbotten (horisontellt delad) förekommer i Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet. Antalet artiklar om islamism efter artikelformat och per tidning redovisas i siffertabellen här 

nedanför. 

 

Artikelformat DN AB Exp SvD Totalt 

Helsida 5 6 3  14 

Halvsida   8  8 

Sidtopp 3   2 5 

Sidbotten 4   4 8 

Spalt 1   3 4 

Notis 2  2 4 8 

Antal artiklar 15 6 13 13 47 

 

Nästan en tredjedel av åsiktsmaterialet om islamism är helsidor. En liten del är notiser. Dessutom utgör 

halvsidor, sidtoppar och sidbottnar nästan hälften av materialet. Sammantaget innebär detta att de flesta 

artiklarna är av större format. Det är även värt att notera skillnader mellan de fyra tidningarna, till 

exempel har Expressen publicerat större artiklar än Svenska Dagbladet även om de båda har samma 

antal artiklar. 

     Fråga två handlar om vilken attityd till islamism som förmedlas i text. Attityddistinktionerna är 

följande: 

 

 Positiv: Islamism framställs på ett positivt sätt, demokratisk islamism tas upp. 

 Nyanserande: Både demokratiska och icke-demokratiska sidor av islamism återges i texten. 

 Neutral: Islamism förekommer men gestaltas inte på något särskilt sätt. 

 Negativ: Islamism gestaltas på ett negativt sätt, vilket innebär inslag av våld, icke-demokrati 

eller terrorism. 

 

För att kunna avgöra detta har samtliga artiklar studerats noggrant. Resultatet blev följande: Ingen av 

artiklarna på respektive ledarsidor förmedlade en positiv attityd till islamism.  

 

Attityd DN AB Exp SvD Totalt 

Positiv     0 

Nyanserande   1  1 

Neutral  3 4 3 10 

Negativ 15 3 8 10 36 

Antal artiklar 15 6 13 13 47 
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Närmast kom Expressen som hade en någorlunda nyanserad artikel där det togs ställning för fredlig 

islamism i kontrast till våldsam. Noterbart är att samtliga av Dagens Nyheters ledarartiklar präglades av 

en negativ attityd till politisk islam. Här nedan presenteras den sammantagna attityden i ett tårtdiagram. 

 

 

 

     Som det framgått framställs islamism på ett negativt sätt i en majoritet av ledarartiklarna. För att 

kunna förstå detta krävs det att de sammanhang som islamism förekommer i belyses. När texterna lästes 

igenom visade det sig att när politisk islam togs upp var det inte sällan som det beskrevs som ett hot. 

Våldsinslag och/eller ordval som terrorism förekom även det rätt frekvent. I något enstaka fall 

skildrades fredlig islamism. Följande kategorier var de sammanhang som präglade skildringarna av 

islamism i de fyra dagstidningarna: 

 

 Islamism som hot: Islamism förekommer och framställs som ett hot.  

 Islamism som icke-hot: Islamism skildras och framställs även som icke-hot. 

 Våldsinslag: I samband med skildrandet av islamism förekommer inslag av någon typ av våld, 

allt från mord till misshandel. 

 Fredlig islamism: Fredlig, demokratisk islamism skildras, det vill säga icke-våld. 

 Terror/terrorism: Ordval som terrorism används i texten där islamism förekommer. 

 

En del av texterna kunde klassificeras flera gånger. På diagrammet på nästa sida redovisas dessa 

kategorier. 
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Diagrammet här ovan bör avläsas i relation till hur många artiklar om islamism som publicerats i 

respektive dagstidningar (se sidan 23). Exempelvis i Dagens Nyheter har det publicerats artiklar där 

islamism framställs som hot i 14 artiklar; ordet terrorism används i 10 artiklar och våldsinslag 

förekommer i 13 artiklar. Samtidigt har DN inga artiklar som beskriver fredlig islamism eller islamism 

som icke-hot.  

     I diagrammet här nedanför har siffrorna från samtliga artiklar slagits ihop. Det bör återigen nämnas 

att en del texter kunde klassificeras flera gånger. 

 

 

 

Av de 47 ledarartiklarna om islamism framställs islamism som ett hot i 39 av dem. Våldsinslag 

förekommer i 38 artiklar, ordet terrorism används i hälften av artiklarna. 
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4.2 Förklarande analys 

Hur ofta skildrades egentligen islamism på ledarplats i valda dagstidningar? Var det ofta eller sällan? 

Svaret är att det beror på hur det betraktas. Utifrån perspektivet att det potentiellt är möjligt för 

åsiktsjournalister att driva opinion i vilken fråga som helst i vilket område som helst, skildrades 

islamism rätt flitigt under vald tidsperiod. Islamism som företeelse återkom varje vecka i en eller flera 

av de fyra dagstidningarna. Islamism kan därför betraktas som en återkommande punkt på 

opinionsjournalistikens dagordning under den 34 veckors period som undersöktes. 

     Förvisso bör det påpekas att en stor del av diskussionen om islamism förekom på andra sidor i 

dagstidningarna än ledarsidorna. Antalet träffar varje månad som sökorden gav uppgick till sammanlagt 

mellan 100 och 160 fördelat på fyra dagstidningar. Ungefär var tionde artikel, alltså mellan 10 och 16 

träffar per månad, var en ledarsida. Resterande träffar bestod alltså av annat, främst nyheter (inrikes och 

utrikes) följt av material som publicerats på kultursidorna (bokrecensioner, debatter). 

     Med detta sagt bör det förstås att debatten om islamism pågår på olika sätt i tidningarna. Det som 

räknas som ett debattinlägg kan exempelvis vara en bokrecension på kultursidorna. Likväl finns det 

något väldigt tydligt med opinionsjournalistik, eftersom det uttryckligen är opinion som det handlar om. 

Det som skrivs på ledarplats är mer eller mindre medvetna publikationer som görs i syfte att 

implementera en agenda som skribenten, eller tidningen, föredrar.  

     Som det framgick i kvantifieringen skildras islamism ofta på ett negativt sätt i de artiklar som 

undersökts. Nästan varje artikel har inslag av våld och/eller terrorism. Det är även mer regel än undantag 

att islamism framställs som ett potentiellt hot. Samtidigt är det viktigt att förstå att det inte handlar om 

enskilda lögner. Om exempelvis al-Qaeda skildras som ett hot är det med all rätta. Rörelsen är militant, 

våldsam och farlig. Problemet inträder när nästan allt redaktionellt utrymme som ägnas åt islamism 

inkluderar skildringar av rörelser som präglas av våld, antidemokrati eller terrorism. Även om de 

enskilda skildringarna var för sig kan vara sanna, leder de sammantaget till att en nidbild skapas. 

     Bilden som sammantaget framträder i de ledarartiklar som publicerats i de fyra dagstidningarna är 

ensidig: Islamism är icke-demokrati. Denna bild har sina förklaringar i att det endast är terrorhandlingar 

som har kommenterats, men å andra sidan kommenterades terrorhandlingar även när det inte var 

aktuellt. Dessutom finns det skillnader i skildringen av islamism i de olika dagstidningarna, men de 

skillnaderna är små och verkar främst beroende av sammanhang. För att förstå detta belyses nu några av 

de mest utmärkande artiklarna för hur islamism skildras på ledarplats. 

     Många av ledarartiklarna handlar om islamism relaterat till terrorism. Till exempel: Den 3 januari 

publicerades en artikel i Dagens Nyheter med rubriken ”00-talet i retur” skriven av Peter Wolodarski. 

Artikeln belyser främst den 23-årige nigerian som försökte spränga flight 253 (från Amsterdam till 
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Detroit) med hjälp av en bomb som han smugglat med in på flyget. Wolodarski skriver: 

 

DET VI VET SÄKERT är att länder som Jemen och Somalia blivit tummelplatser för jihadister, 

och västvärlden skulle behöva engagera sig mer i dessa stater både militärt och civilt för att 

motverka terrorismen. Långsiktigt kan den radikala islamismen bara stoppas genom spridningen 

av mänskliga rättigheter och framtidshopp. […] Symtomatiskt nog slutade 00-talet som det 

började: med islamistisk terror i luften. 
59

 

 

Ett annat exempel: I Expressen den 4 januari publicerades en osignerad ledare med rubriken 

”TERRORNS ÅTERKOMST”. Till texten hör en bild som visar maskerade män uppställda på rad med 

varsitt raketgevär över axeln. Bildtexten lyder: ”Islamistiska al- Shabab-soldater övar strid i Mogadishu. 

al-Shabab har starka band med al-Qaida vars starkaste fästen är just Somalia, Jemen och Pakistan”. I 

artikeln refereras det inledningsvis till det mordförsök som den danske Muhammedtecknaren Kurt 

Westergaard utsattes för i januari 2010. Mordförsöket utfördes av en 28-årig man från Somalia vilken 

uppges ha kopplingar till al-Shabab. Därefter handlar artikeln om terrorism och vad som ska göras åt 

problemet. Artikeln avslutas enligt följande: 

 

Här hemma i Sverige bör attacken i Danmark leda till att varningarna kring al-Shababs växande 

inflytande tas på större allvar. Sveriges Radio har i flera inslag kartlagt hur den militanta 

islamiströrelsen rekryterar ungdomar i Rinkeby och mordhotar motståndare. Det är en verklighet 

vi inte längre kan blunda för. 
60

 

 

     Längre in på våren 2010 inträffade ett nytt terrorattentat. Den 29 mars sprängdes två bomber i 

Lubyanka tunnelbanestation i Moskva. Minst 37 människor dog. Dagen efter publicerades en ledare i 

Aftonbladet med rubriken ”Terrorn slog till i Ryssland – igen”. Katrine Kielos skriver: 

  

Enligt människorättsorganisationer har hundratals civila förts bort, mördats och torterats av ryska 

säkerhetstjänsten. Rysslands brutalitet har gjort att radikal islamism den senaste tiden har vuxit sig 

allt starkare. Självmord som martyrskap är mot traditionerna i regionen och att gårdagens attacker 

utfördes på detta sätt kan peka mot ökad islamistisk fundamentalism. 
61
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Samma dag publicerades en ledarartikel i Svenska Dagbladet skriven av Per Gudmundson med rubriken 

”Tjetjensk extremism med svensk propaganda”. Gudmundson har ett litet annorlunda grepp än Kielos. 

Han låter meddela att sprängattentatet diskuteras flitigt på en internetsida, Kavkaz Center, vars innehåll 

produceras och distribueras från Sverige. Gudmundson skriver: 

 

Kavkaz Center är också den plattform där terrorledaren Doku Umorov låter sig intervjuas. […] 

Han menar att terrordåd i Ryssland är del i ett heligt krig, och att kriget inte kommer att ta slut 

förrän alla kaukasiska territorier där det finns muslimer har inlemmats i en gudsstat. 

Separatiströrelsen må ha startat i ett slags befrielserörelse en gång i tiden, men sedan åtskilliga år 

är det jihad och terror som gäller. 
62

 

 

För att återknyta till resonemanget: artiklarna som citerats här ovan är talande för i vilka sammanhang 

islamism vanligtvis skildras i. Varför det ser ut som det gör beror på att det är faktiska terrorhändelser 

som analyseras på ledarplats. Samtidigt bör det tilläggas att även om inga terrordåd ägt rum, skildras 

ändå islamism i sammanhang som präglas av våld eller terror. Detta kan i sin tur förklaras med att 

terrorattentaten är i färskt minne, eller att de namngivna rörelserna faktiskt utgör ett hot som alltjämt 

ligger och pyr.  

     Det var visserligen en artikel som i kvantifieringen klassificerades som nyanserande. Den skrevs av 

Anna Dahlberg och publicerades i Expressen den 10 januari med rubriken ”Rinkebys hjälte”. I artikeln 

skildras en muslim bosatt i Rinkeby som kämpar mot förtryck från den i Somalia framväxta rörelsen al-

Shabab. Att artikeln benämns ”nyanserande” beror på att det i den finns ambitioner att visa på andra 

sidor än de gängse: Bland annat ställs demokratiska muslimer mot icke-demokratiska. Ingressen lyder: 

”Det är muslimer – inte vita västerlänningar – som är de främsta offren för den muslimska extremismen. 

Det gäller även här hemma”. Dahlberg skriver:  

 

Runt om i den muslimska världen sprängs vanliga muslimer i bitar av den enda anledningen att de 

råkar befinna sig på fel gata eller marknadsplats, är shiamuslimer eller kopplas ihop med 

regeringsmakten. Det är en av de sjukaste dödskulter världen har skådat. Och det är dags att se den 

för vad den är. Såväl vänstern som högern borde ge upp sin etnocentriska bild av extremismen 

som i första hand riktad mot oss icke-muslimer.
 63
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Ambitionerna hos Dahlberg är goda när hon uppmanar till att undvika ett ”vi och dem”-tänkande. 

Samtidigt blir ambitionerna motsägelsefulla när ordval som ”den muslimska världen” används samtidigt 

som artikeln endast refererar till två länder: Somalia och Afghanistan som tillsammans omfattar 2,4 

procent av världens muslimer (0,6 respektive 1,8 procent).
64

 Det som slarvligt kallas för ”den muslimska 

världen” utgör som tidigare nämnt 23 procent av jordens befolkning (1570 miljoner). Men trots dessa 

brister är artikeln ändå mest nyanserande i relationen till de övriga. Dels ges det en relativt nyanserad 

bild av motsättningar mellan demokratiska muslimer och icke-demokratiska och dels skildras islamism 

både som hot och icke-hot. 

     Några artiklar höll sig relativt neutralt till islamism genom att inte endast beskriva våldsamheter utan 

gav även utrymme till att beskriva fredliga inslag – så kallat fredlig islamism. Följande citat, skrivet av 

Ingvar Persson, publicerat i Aftonbladet den 3 juni med rubriken ”Fredsprocessen måste skyndas på”, är 

ett exempel på hur det kan se ut när fredlig islamism skildras: 

 

Historien går i vart fall tillbaka till den 25 januari år 2006. Då röstade en majoritet av palestinierna 

för islamistiska Hamas i ett val som - även om det gällde en ”myndighet” och inte en stat - var ett 

av de mest demokratiska som genomförts i arabvärlden. 
65

 

 

Huruvida Hamas är en demokratisk rörelse kan diskuteras – många hävdar tvärtom – men själva 

poängen är att islamism skildras i ett sammanhang där ordval som ”demokrati” och ”val” förekommer. I 

kvantifieringen är artiklar som denna kategoriserade utan hänsyn till ”faktiska förhållanden”. Poängen är 

att islamism skildras i sammanhang som beskrivs som demokratiska och fredliga. Samtidigt bör det 

påpekas att artiklar som denna även skildrade våldsamheter, men att det ändå gavs en tvåsidig bild. 

     Artiklar där attityden till islamism var neutral, det vill säga att islamism nämndes utan att det 

gestaltades på något särskilt sätt, var några till antalet. Det kunde exempelvis se ut så här: 

 

Inte heller är AKP ett islamistiskt parti – politisk islam som ideologi är inte dess ledstjärna. 

Huvuddelen av partiets ledning har visserligen sin politiska bakgrund i den mildare varianten av 

turkisk politisk islam från 1970-talet och är utövande muslimer, men varken islam som religion 

eller politisk islam som ideologi präglar partiets politik.  

 

Thomas Gür har skrivit artikeln som har rubriken ”Turkiets väljare röstar för frihet”, publicerad i 

Svenska Dagbladet den 18 september.
 66

 Som det framgår nämns islamism, utan att våld eller liknande 
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skildras. Återigen bör det påpekas att kategoriseringen inte tar hänsyn till ”egentliga förhållanden” utan 

endast ser till vilket sammanhang som islamism skildras i. 

 

4.3 Slutdiskussion 

Som det hitintills framgått har islamism som företeelse sammantaget skildrats ensidigt på fyra 

dagstidningars respektive ledarsidor från 1 januari till 20 september 2010. Det innebär att islamism 

främst har gestaltats som ett negativt fenomen genom att framställas som hot och skildras i sammanhang 

som präglas av våld eller terror. Dagens Nyheter har varit mest konsekventa i detta porträtterande av 

islamism. Dock var det inte mycket som skiljde DN från övriga tidningar. Oberoende av ledarsidornas 

politiska hållningar såg skildrandet av islamism likartat ut. Det budskap som sammantaget framträder 

från de fyra dagstidningars respektive ledarsidor är: ”islamism är icke-demokrati”. 

     Samtidigt bör inte ledarskribenterna beskyllas för osanning. De enskilda artiklarna om islamism var 

inte några lögner. Rörelser som al-Shabab eller al-Qaida är farliga och våldsamma. Problemet är när 

islamism konsekvent förknippas med sådana rörelser. Bilden blir snedvriden. Dessutom bör det 

ifrågasättas varför ordval som terror ofta förekommer i samband med islamism, när det finns så många 

terrorgrupperingar som inte kallar sig själva för islamister. Den rapport från Europol som presenterades i 

kapitel 3 (se sidan 17) visar att de flesta terrorattacker i EU inte kommer från islamistiska terrorgrupper. 

Och därmed väcks ännu fler frågor: Hur kategoriseras terrordåden? Och hur ser den mediala 

bevakningen av terrordåden ut?  

     Som det framgick i kapitel 2 (se sidan 8) är uppsatsens teoretiska utgångspunkter gestaltningsteori. 

Definitionen av detta var: 67  

 

Att gestalta innebär att välja vissa aspekter av en uppfattad verklighet och göra dem till mer 

framträdande i en kommunicerande text, på ett sätt som föreslår vissa specifika 

problemskrivningar, orsaksförklaringar, moraliska värderingar och/eller sätt att lösa problem 

 

Med detta i åtanke går det att få fram intressanta tankar gällande skildringen av islamism i valda 

dagstidningar. Islamism har ju skildrats på ett visst sätt under en längre period och med tanke på att det 

finns människor som dagligen läser detta ledarstoff, går det kanske påstå att människors tankar letts i en 

viss riktning - förutsatt att de själva saknar kunskap om islamism. Förvisso är det nästintill omöjligt att 

ge en sådan utsago, men tanken är ändå intressant. 
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     I uppsatsens inledning nämndes det att fientlighet mot islam är en tendens i samhället som bland 

annat bärs upp av Sverigedemokraterna. Denna fientlighet är inte ensidig och bör inte heller utpekas 

som sådan - det finns skeptiker, islamofober och mycket däremellan. Debatten som politiker och 

opinionsjournalister förväntades ta med SD handlade i själva verket om att bemöta den snedvridna 

uppfattning om islam som partiet står för, som bland annat kommer till uttryck i att partiet vill stoppa 

”islamiseringen av Sverige”. När det kommer till opinionsjournalistiken har det i denna uppsats framgått 

att debatten med SD aldrig togs. Visserligen har opinionsjournalister konsekvent markerat ogillande 

gentemot SD för att partiet har en snedvriden syn på islam, men samtidigt har opinionsjournalisterna 

själva inte lyckats förmedla någon positiv eller demokratisk bild av islamism utan endast en terrorbild. 

Det har alltså saknats mellanting. Samtidigt bör det ifrågasättas om det är för mycket begärt att påstå att 

mellanting ska kunna levereras när det för opinionsjournalister handlar om att kommentera olika 

händelser. Svaret för mig är både och. Exempelvis har Dagens Nyheter emellanåt en längre sidtopp där 

det reflekteras över politik utifrån ett mer filosofiskt eller redogörande sätt. Flera gånger under 

undersökningsperioden var det en sådan sidtopp som berörde islamism utan att någon speciell händelse 

låg till grund för artikeln, men likväl gavs det inte någon annan nyanserad bild även om möjligheten 

fanns. Frågan är då om det behövs nyanseringar eller om det är irrelevant? Ja, det behövs. Även om 

enskilda artiklar inte är rena lögner, bidrar de till att det i längden skapas nidbilder. Det kan vara gott att 

försöka ge andra bilder, för att samtalet ska kunna gå framåt. Trots allt lever väldigt många muslimer 

som minoriteter i västerländska länder och genom att ge balanserade skildringar av islamism kan det 

bidra till ökad förståelse människor och kulturer emellan.  
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5. Framtida forskning 

Givetvis hade det varit intressant att undersöka hur islamism skildras på andra sidor än ledarsidorna och 

dessutom i andra tidningar än Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Hur 

skildras islamism i radio eller på tv? Dessutom hade det varit intressant att se hur skildringen av 

islamism ser ut över tid. Hur såg det ut 2001 jämfört med 2006 och 2010? När dessa rader skrivs har 

dessutom en självmordsbombare precis sprängt sig själv i centrala Stockholm. Hur skildras detta i 

medierna? 

     I allmänhet hade det varit intressant att undersöka terrorattacker generellt. Europeiska polisen har en 

hel del statistik och det finns säkert annan statistik att tillgå. Hur kategoriseras och förklaras terrordåden 

i medierna? När anses de vara islamistiska och när är de inte det? 

     Framför allt hade det varit intressant om metoden och materialet varit annorlunda. Till exempel 

intervjustudier hade kunnat ge goda förklaringar till varför det ser ut som det gör. Eller ser det verkligen 

ut som det gör, är det kanske helt annorlunda? Hur upplever läsarna islamism?  
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men menar islam * 

SvD100121 Lita till argument inte till åtal 

SvD100222 Vem diskriminerade egentligen 

vem? 

SvD100228 Holland väntar på Geert Wilders 

SvD100325 Sveriges Unga Muslimer måste bryta 

med jude- och böghatarna * 

SvD100330 Tjetjensk extremism med svensk 

propaganda * 

SvD100409 Sverige borde inte vara knutpunkt 

för terrorismen * 

SvD100516 Religiös socialdemokrati? * 

SvD100517 Diktaturstöd föder extremism * 

SvD100518 Från Tällerud till Haag – tre år med 

Vilksdebatten 

SvD100601 Israels blockadpolitik har nått vägs 

ände * 

SvD100609 Efter Ship to Gaza är det nytt läge 

för Israel 

SvD100609 I skuggorna väntar Wilders populism 

SvD100612 Det här är... Iran * 

SvD100618 Fotbollsfans med risk för livet * 

SvD100711 Wilders vinner i alla väder 

SvD100715 Det sämsta försvaret – eller, 

terroristen i burkan * 

SvD100918 Turkiets väljare röstar för frihet * 


