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Abstract 
 

Uppsatsen undersöker i vilka sammanhang som tidningarna Dagens Nyheter och 

Expressen skriver om den muslimska fastehögtiden ramadan. Studien genomförs med 

kvantitativ metod, med utgångspunkt i nyhetsvärderingsteori. Åren som undersöks är 

1995 - 2013, med nedslag vartannat år (1995, 1997, 1999 och så vidare). 

Urvalsmetoden som används är totalurval, där alla artiklar med relevans för studiens 

ämne har tagits med. Undersökningen innefattar såväl nyhetstext och notiser som 

opinionsmaterial. Totalt 193 artiklar har analyserats: 96 stycken från Dagens Nyheter 

och 97 stycken från Expressen. 

 

Studien visar att högtiden ofta skrivs om i sammanhang som är konfliktrelaterade, 

något som följer ett mönster som tidigare forskning om mediebilden av islam och 

muslimer pekat på. Men ramadan har också ett eget nyhetsvärde som religiös högtid, 

och det finns en betydande del artiklar som har en mer positiv vinkel. 

 

Resultatet av studien visar att ramadan börjar ta plats som huvudämne i inrikesartiklar 

från år 2003 och framåt, i båda tidningarna. I dessa fall fokuserar artiklarna på 

ramadan som religiös och kulturell högtid. Denna tendens håller i sig i Dagens 

Nyheter fram till år 2011. Expressen slutar i stort sett att skriva artiklar med ramadan 

som huvudämne efter år 2005. 

 

Nyckelord: ramadan, Dagens Nyheter, Expressen, nyhetsvärdering 
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Förord 
 

Jag vill passa på att tacka Christian Andersson för handledning genom uppsatsarbetet. 

Dessutom vill jag tacka Göran Ståhle och Simon Sorgenfrei vid ämnet 

religionsvetenskap, för tips på litteratur och bakgrundsforskning samt inspiration till 

att studera religionens roll i medierna.



 3 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ....................................................................................................................4	  

1.1 Bakgrund..............................................................................................................4	  
1.2 Syfte och frågeställning .......................................................................................7	  

2. Teoretisk ram och tidigare forskning.........................................................................8	  
2.1 Teoretisk ram .......................................................................................................8	  
2.2 Tidigare forskning..............................................................................................12	  

3. Metod, material och urval ........................................................................................14	  
3.1 Metod .................................................................................................................14	  
3.2 Material och urval ..............................................................................................15	  
3.3 Variabler, variabelvärden och tolkningsinstruktioner .......................................17	  

4. Resultat och analys ..................................................................................................19	  
4.1 Fördelning av artiklar i artikelgenrer .................................................................19	  
4.2 Huvudämnen......................................................................................................20	  
4.3 Ramadankopplingar ...........................................................................................28	  
4.4 Inrikes- och utrikesramadan...............................................................................33	  
4.4 Sammanfattning .................................................................................................36	  

5. Slutsatser, diskussion och förslag till vidare forskning ...........................................37	  
5.1 Slutsatser ............................................................................................................37	  
5.2 Diskussion..........................................................................................................40	  
5.3 Förslag till vidare forskning...............................................................................42	  

Källförteckning ............................................................................................................43	  
Elektroniska källor ...................................................................................................44	  

Bilaga 1 - Kodschema med variabler och tolkningsinstruktioner................................46	  
Bilaga 2 - Exempel på analyserade artiklar .................................................................49	  
Bilaga 3 - Artiklar ........................................................................................................55	  
 

 



 4 

1.	  Inledning	  
 

Det hävdas ofta att Sverige är ett väldigt sekulärt land, och det är något som också 

bekräftas av studier. (The WVS Cultural Map of the World, 2010) Att vi har sekulära 

värderingar betyder dock inte att religionen är död eller saknar relevans i vårt 

samhälle. Vi bär fortfarande på ett religiöst arv, något som inte minst märks under 

våra högtidsdagar - ett bra exempel är julen. 

 

Det finns också en betydande minoritet med annan religiös tillhörighet än den kristna 

i Sverige. Den näst största religionen i vårt land är islam, en religion med egna 

traditioner, seder och högtider. En av dessa är ramadan - den muslimska fastan. 

Hundratusentals människor i Sverige berörs varje år av denna fasteperiod och den 

efterföljande festen - eid al-fitr. Det är med andra ord en av de största religiösa 

högtiderna i vårt land. Frågan är hur den bevakas i medierna?  

	  

1.1	  Bakgrund	  
 

Islam - religionen och dess närvaro i Sverige 

Islam uppstod under 600-talet på den arabiska halvön. Centralt i religionen är bland 

annat den heliga skriften Koranen, där profeten Muhammeds uppenbarelser är 

samlade. Utöver detta är också hadith-litteraturen central. Den avhandlar profeten 

Muhammeds sunna - traditionen kring hans leverne, beteende med mera - och 

fungerar ofta som exempel för troende muslimer världen över. Islam är en 

monoteistisk religion, och Guds enhet är en viktig del av tron. Utöver detta finns 

många andra ritualer, traditioner och seder i islam. Ofta brukar religionens grund 

sammanfattas med de fem pelarna - trosbekännelsen, de dagliga bönerna, fastan, 

allmoseskatten och vallfärden till Mecka. (Svanberg & Westerlund, 2011, s 235-236) 

 

Islam är Sveriges näst största religion (Hvitfelt i Brune 1998, s 72). Hur många 

muslimer som bor i Sverige är dock svårt att avgöra exakt. Senast religionstillhörighet 

registrerades var år 1930, då endast 15 personer uppgav att de var muslimer. Sedan 

dess har mycket hänt. De senaste 30 åren har stora grupper människor invandrat till 
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Sverige från muslimska länder. Men någon exakt kartläggning över hur många 

muslimer som finns i landet existerar alltså inte, och en sådan registrering skulle vara 

problematisk i många avseenden. (Svanberg & Westerlund, 2011, s 236-237) Det 

finns dock vissa uppskattningar; 110 000 personer är medlemmar i något muslimskt 

samfund enligt statistik från 2011 från Nämnden för statligt stöd till trossamfund. 

(Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Statistik 2011) Andra uppskattningar gör 

gällande att cirka 400 000 personer i Sverige har ”etniskt muslimsk” bakgrund. 

(Larsson & Sander 2007, s 156) Klart är i alla fall att det finns en betydande minoritet 

i Sverige som har koppling till religionen islam och dess olika kulturella seder och 

traditioner. 

 

Attityder gentemot islam i Sverige 

Det finns ett antal studier utförda som undersöker svenskars attityder till islam. En av 

dessa är gjord av Lennart Weibull, professor och massmedieforskare vid Göteborgs 

universitet. Studien, som är genomförd år 2011 med hjälp av frågeundersökningar, 

visar att 50 % av de tillfrågade uppfattar islam ur en negativ synvinkel. (Weibull 

2012, s 547) En undersökning genomförd 2007 av dåvarande Integrationsverket, 

Integrationsbarometern, pekar på liknande resultat. I denna frågeundersökning 

uppgav 40 % att de helt eller delvis hyste misstänksamhet mot personer med 

muslimsk tro. (Integrationsbarometern, 2007, s 56-57) Att påstå att föreställningar 

som skulle kunna klassas som islamofobiska har fotfäste i Sverige är alltså ingen 

överdrift. 

 

Det finns dock anledning att misstänka att dessa värderingar inte delas av 

journalistkåren. Integrationsbarometern (ibid., s 56-57) visar att högutbildade och 

storstadsbor (tidningarna som undersöks i denna studie har sina huvudredaktioner i 

Stockholm) i mindre utsträckning hyser islamofobiska föreställningar. Andra studier 

visar att journalistkåren överlag är mer positiv till flyktingar och invandring än 

allmänheten. (Levin i Larsson, Lövheim & Linderman, 2006, s 179) 

 

Ramadan 

Under den nionde månaden i den islamska kalendern - ramadan - är det en plikt för 

alla vuxna, rättrogna muslimer att fasta. Fastan har en så pass förhöjd status inom 

religionen att den, som tidigare nämnt, är en av islams fem pelare. Från soluppgång 
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till solnedgång skall man avstå från mat, dryck, sex och andra njutningsmedel som till 

exempel tobak. Dessutom ogiltigförklaras fastan vid oetiskt beteende, såsom lögner. 

Avhållsamheten görs i solidaritet med fattiga och mindre bemedlade, och fungerar 

samtidigt som ett slags andligt renande. (Berglund & Sorgenfrei 2009, s 9-13, 

Fazlhashemi i Berglund & Sorgenfrei 2009, s 28-30)  

 

Månaden ramadan är 29 eller 30 dagar lång, och eftersom den islamiska kalendern 

följer månåret förskjuts ramadan cirka tio dagar bakåt i tiden enligt den västerländska 

kalendern varje år, vilket innebär att fastan infaller vid olika årstider. I Sverige 

betyder det att muslimer får en kortare fasta under de becksvarta vinterdagarna, och 

en betydligt längre under midnattsljusa sommarnätter. Undantagna från fastan är 

bland annat barn, sjuka, gamla, havande, menstruerande kvinnor och folk på resande 

fot. (Roald 2005 s 154-156, Esposito 2001 s 129) 

 

Varje dag under ramadan bryts fastan med ett mål som kallas iftar i samband med 

skymningen. När fastemånaden är slut anordnas en stor fest som på arabiska heter eid 

al-fitr (på turkiska kan högtiden bayram användas synonymt för denna) då familjen 

brukar samlas, ge presenter till varandra och fira. Högtiden kan sägas vara en slags 

muslimsk motsvarighet till den kristna julen. (Esposito 2001, s 129, Berglund & 

Sorgenfrei 2009, s 12) Ramadan är också en period som många sekulära eller mindre 

religiösa muslimer högtidshåller och ofta ägnas mer omtanke åt religionen under 

denna tid. (Roald 2005, s 156, Berglund & Sorgenfrei 2009, s 12, Svanberg & 

Westerlund, 2011, s 78)  

 

Det kan också vara värt att nämna när ramadan inföll under de år som uppsatsen 

undersöker (datumet markerar början på ramadan, som fortsätter 29-30 dagar efter 

detta): 

 

1995: 1 februari 

1997: 11 januari och 31 december 

1999: 9 december 

2001: 16 november 

2003: 26 oktober 

2005: 4 oktober 
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2007: 13 september 

2009: 22 augusti 

2011: 1 augusti 

2013: 9 juli 

 

Med tanke på att islam är Sveriges näst största religion kan ramadan antas vara en av 

de största religiösa högtiderna i vårt land. Detta är också något som börjar märkas i 

offentligheten och vardagen - omsättningen i matvaruhandeln ökar med cirka en 

miljard kronor under ramadan enligt Svensk handel, och allt fler butiker börjar 

använda sig av ramadan- eller eid al-fitr-inriktad reklam. (Berglund & Sorgenfrei 

2009, s 12) 

 

1.2	  Syfte	  och	  frågeställning	  
Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilka sammanhang som Dagens Nyheter och 

Expressen skriver om den muslimska fastemånaden ramadan. Tidsperioden som 

undersöks är 1995 - 2013, med nedslag vartannat år (1995, 1997, 1999 etcetera). 

Genomförandet sker med kvantitativ metod. På så vis går det att få en överblick av 

materialet under en längre tidsperiod, för att kunna göra jämförelser och se tendenser i 

rapporteringen. 

 

Frågeställningar: 

• I vilka sammanhang skrivs det om ramadan i de två tidningarna? 

• Vilka likheter och skillnader finns det i rapporteringen i Dagens Nyheter och 

Expressen? 

• Hur skiljer sig rapporteringen över tid? 

• Vilken roll spelar valet av artikelgenrer i rapporteringen om ramadan i de båda 

tidningarna? 

• Hur kan tendenser i rapporteringen förstås utifrån nyhetsvärderingsteori?  

 

I slutet av uppsatsen kommer resultaten att diskuteras och analyseras med grund i den 

teoretiska utgångspunkt som undersökningen har. 
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2.	  Teoretisk	  ram	  och	  tidigare	  forskning	  
 

2.1	  Teoretisk	  ram	  
Eftersom studien har som syfte att se i vilka sammanhang som det rapporteras om 

ramadan, är det relevant att använda sig av nyhetsvärdering som teori. Med hjälp av 

detta går det sedan att analysera och dra slutsatser om varför ramadan rapporteras om 

i specifika sammanhang, och även göra jämförelser mellan morgon- och kvällspress 

(vars nyhetsvärderingar skiljer sig i vissa avseenden). 

 

Nyhetsvärdering 

Enskilda journalister tenderar att ha en förenklad bild av vad som karaktäriserar en 

nyhet; i intervjuer uppger många att de kan ”känna” vad som är en nyhet eller att det 

som har ”allmänintresse” är en nyhet. (Ghersetti i Nord & Strömbäck 2012, s 205) 

Tidningar med metaforiska titlar som Der Spiegel eller The Daily Mirror antyder 

också att det som rapporteras bara är en spegel av verkligheten. Men processen kring 

urvalet av nyheter och vad som slutligen når fram till publiken är betydligt mer 

komplex än så. 

 

De första undersökningarna om vad som kännetecknar de nyheter som tar plats 

medierna kom på 1960-talet. En av de mest välkända och klassiska av dessa är Johan 

Galtung och Marie Holboe-Ruges studie av internationella konflikter. (Galtung & 

Ruge, 1965) Sedan dess har ett antal ”listor” med olika kriterier för vad som 

kännetecknar nyheter upprättats; 

 

Tabell 2.1 - Förteckning över olika kriterier i nyhetsvärderingen 

Galtung & Ruge, 
1965 

Shoemaker mfl., 
1987 

O'Neill & Harcup, 
2009 

Regelbundenhet 
Tröskelvärde 
Otvetydigt 
Relevans 
Överraskande 
Elitaktörer 
Personifiering 
 

Nyhetsvärde 
Konflikt 
Närhet, intresse 
Sensationer 
Oväntade händelser 
Betydelse 
 
 

Uppföljning 
Dignitet 
Relevans 
Överraskning 
Elit, berömmelse 
Underhållning 
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Källa: Galtung & Ruge 1965, Nord & Strömbäck 2012, s 212, O’Neill & Harcup i 

Wahl-Jorgensen och Hanitzsch 2009, s 161-172 

 

Marina Ghersetti, forskare vid institutionen för journalistik, medier och 

kommunikation vid Göteborgs universitet, sammanfattar de olika kriterierna på 

följande vis: närhet, sensationer och avvikelser, elitcentrering och förenkling. För en 

diskussion om begreppet närhet, se nedan. Den sensationella och avvikande vinkeln 

handlar om att händelser med oväntade eller osannolika inslag får mer 

uppmärksamhet än det vanliga och vardagliga. Denna typ av nyheter handlar 

vanligtvis (men inte nödvändigtvis) om negativa händelser såsom krig, katastrofer 

eller konflikter. Sensationsnyheter får ofta större utrymme i kvällspressen än i 

morgonpressen, då de förstnämnda är beroende av lösnummerförsäljning. 

Elitcentreringen handlar om de aktörer som är vanligast i medierna; både källor och 

de som nyheterna kretsar kring är ofta personer som tillhör den politiska, kulturella 

eller ekonomiska eliten i samhället. Nyheterna kännetecknas också av en förenkling; 

snarare än att handla om strukturella problem eller invecklade processer så prioriteras 

okomplicerade händelser, och mer komplexa skeenden tenderar att förenklas. 

(Ghersetti i Nord & Strömbäck 2012, s 212-214) 
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En annan känd modell för vad som kännetecknar nyheter myntades av Henk Prakke år 

1969. (Johansson i Nord & Strömbäck 2004, s 224) Denna fokuserar på olika typer av 

närhet, vilket även berördes ovan; 

 

 
Figur 2.1 Nyhetsvärdets olika dimensioner enligt Henk Prakke 

Källa: Johansson i Nord & Strömbäck 2004, s 225 

 

Figuren illustrerar att händelser som ligger nära i både tid och rum har större chans att 

uppmärksammas än sådant som hänt för länge sedan eller på en avlägsen geografisk 

plats. Men också sådant som ligger nära kulturellt tenderar att uppmärksammas mer - 

det vill säga händelser som nyhetsmediet och dess målgrupp kan relatera till och 

identifiera sig med. Detta kommer också att diskuteras närmre i nästa avsnitt. 

(Johansson i Nord & Strömbäck 2004, s 224) 

 

Det finns också en rad andra faktorer som påverkar vilka händelser som sprids i 

medierna. En av dessa är av ekonomisk/finansiell karaktär; de flesta medieföretag 

drivs med vinstsyfte. Innehåll som inte säljer och inte lockar publik blir naturligt 

underprioriterat när ekonomisk lönsamhet är ett krav. Vinstintresset brukar ofta ställas 

i motsats till medieföretagens publicistiska uppdrag. Journalistiken och medierna i 
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Sverige har en historia av folkbildning och yrkesideal förknippade med att informera 

och granska, för att samhällsmedborgarna ska kunna göra aktiva val. Typexempel på 

detta kan sägas vara presstödet och public service, men även de kommersiella 

medierna betraktas som en viktig del i det offentliga, demokratiska samtalet. I och 

med att konkurrensen på tidningsmarknaden hårdnat och annonsintäkterna svikit har 

många forskare och debattörer därför varnat för att nyheterna kommersialiseras i allt 

högre grad, och att sensationella nyheter som lockar en bred publik prioriteras framför 

viktig samhällsjournalistik. Den sensationella journalistiken brukar som tidigare 

nämnts också ofta förknippas med kvällspressen, som är beroende av 

lösnummerförsäljning. (Ghersetti i Nord & Strömbäck 2012, s 208-209) 

 

Nyhetsvärdering, religion och sociala strukturer 

Värderandet och urvalet av händelser som hamnar i nyhetsmedierna sker inte i ett 

vakuum. Medierna är, som tidigare nämnts, inte någon objektiv spegel av 

verkligheten. Enligt Martin Conboy, professor i journalistikhistoria vid The 

University of Sheffield, anpassar medierna sitt innehåll efter en föreställd publik - en 

publik som sedan säljs in till annonsörer. Nyhetsvärderingen representerar alltså på 

många sätt de föreställningar som finns på en redaktion om vad publiken kan tänkas 

vara intresserad av. Därmed är det också en reflektion av både journalisternas och 

publikens värderingar. (Conboy 2007, s 27-28, 30-31) 

 

Liknande slutsatser dras också av Marina Ghersetti. Journalistkåren i Sverige är en 

ganska homogen grupp; de flesta är födda i Sverige som barn till svenska föräldrar, är 

uppvuxna i medelklasshem i stora eller mellanstora städer och är högskoleutbildade. 

Kårens homogenitet medför en risk att journalisterna väljer nyheter efter sina egna 

värderingar, och att händelser som berör andra samhällsgrupper faller utanför radarn. 

(Ghersetti i Nord & Strömbäck 2012, s 218-219) 

 

Anna Levin, vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid 

Göteborgs universitet, argumenterar också för att det finns en etnisk hierarki i 

nyhetsvärderingen: den återspeglar de maktstrukturer som finns i samhället. På så sätt 

reproduceras invandrares eller minoritetsgruppers underordning i medierna. Hon 

menar också att religion i allmänhet inte har något större nyhetsvärde; i det sekulära 

samhället ses det som något privat som inte behöver bevakas i offentligheten. 
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Däremot rapporteras det om religion i samband med andra händelser och ämnen som i 

sig har nyhetsvärde. Detta gäller särskilt i vålds - och konfliktsammanhang, och då 

särskilt religionen islam. Levin menar också att denna rapportering ofta har 

stereotypiserande tendenser. Hon poängterar dock att denna stereotypisering troligtvis 

inte sker med mening och illvilja utan omedvetet, på grund av ett postkolonialt arv. 

(Levin i Larsson, Lövheim & Linderman, 2006, s 177-179) 

 

Tidigare nämndes också att mediernas nyhetsvärdering är elitcentrerad. En sådan 

elitcentrering medför att minoriteter (till exempel muslimer) i ett samhälle riskerar att 

hamna i skymundan till fördel för majoritetssamhället och dess representanter. 

 

2.2	  Tidigare	  forskning	  
Det saknas tidigare forskning om hur just ramadan representeras i medierna. Det finns 

dock relativt mycket forskning om hur islam och muslimer framställs, vilket i 

sammanhanget är relevant. 

 

Göran Larsson, professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet och Åke 

Sander, professor i religionsbeteendevetenskap vid Göteborgs universitet, har i sin 

bok Islam and muslims in Sweden (2008) sammanfattat de slutsatser som forskningen 

om islam och muslimer i både svenska och internationella medier kommit fram till. 

De menar, likt Anna Levin, att medierna ofta porträtterar muslimer på ett stereotypt 

sätt, med starka associationer till terrorism och fundamentalism. (Larsson & Sander 

2008, s 225-226) Utöver det så menar de också att medierna har ett etnocentriskt 

perspektiv på islam och muslimer, som utgår ifrån att den västerländska kulturen är 

överlägsen. (ibid., s 226-228) Dessutom så tenderar medierna att skriva på ett 

exotiserande sätt om muslimer; de framställs som främmande och annorlunda. (ibid. S 

229) Den sammantagna bilden, menar Larsson och Sander, är att medierna 

reproducerar muslimers underordning i samhället. Medierna framhäver en bild av 

dem som främmande, oförståeliga och irrationella. (ibid. S 229-231) 

 

Under 1990-talet genomfördes en kvantitativ studie av mediebilden av islam i 

Sverige. Håkan Hvitfelt, professor emeritus vid Stockholms universitet, analyserade i 

vilka sammanhang som islam och muslimer skildrades i de svenska 
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nyhetssändningarna i TV. (Hvitfelt i Brune, 1998) Analysen genomfördes på 

sändningar av Aktuellt, Rapport och Nyheterna i TV4 mellan åren 1991-1995. 

Sammanlagt 627 inslag om islam var med, och hela 86 % av dessa hade någon form 

av våldsanknytning. (Hvitfelt i Brune 1998, s 78-80) Hvitfelts slutsats var alltså, inte 

helt förvånande, att islam framstod som ett våldets religion. Islamiska frågor som 

tidigare var ointressanta för medierna laddades med nyhetsvärde i samband med 

konflikter och våldsamheter i den ”muslimska världen.” (ibid. S 74-75) 

 

Anna Levin och Marina Ghersetti genomförde år 2002 en kvantitativ innehållsanalys 

av artiklar om islam och muslimer i kölvattnet av terrorattackerna den 11 september 

2001. Studien undersökte 503 artiklar i Dagens Nyheter och Aftonbladet en månad 

efter attackerna, och tittade på det huvudsakliga innehållet i artiklar som handlar om 

islam eller muslimer. De största artikelkategorierna som förekom var krigförande 

islamistiska grupper, rasism mot muslimer och religionens betydelse (för 

terrorattackerna). Konfliktperspektivet var alltså relativt stort, men det fanns alltså 

också en hel del artiklar som varnade för att rasism kan komma att riktas mot 

muslimer som ett resultat av attackerna. I en majoritet av artiklarna betonades det 

även att inget generellt samband finns mellan religionen och terrorattackerna. 

Samtidigt påpekar forskarna att rapporteringen har problematiska tendenser: bland 

annat schablonisering och polarisering mellan ”väst” och den ”muslimska världen.” 

(Levin & Ghersetti, 2002, s 15, 26) 
 
Höstterminen 2012 skrev studenterna vid Södertörns högskola Carol Atallah och 

Victor P. Munther c-uppsatsen Abrahams barn. Studien undersökte genom kvantitativ 

innehållsanalys i vilka nyhetssammanhang som de tre abrahamitiska religionerna 

judendom, kristendom och islam förekom i svenska medier. Föremål för studien var 

283 artiklar från Svenska Dagbladet och Sydsvenskan från 2002 och 2012, varav 118 

stycken berör islam. (Atallah & Munther, 2012, s 2) Resultaten visar att det vanligaste 

sammanhanget som islam omnämndes i inrikesartiklar var diskriminering där 

religionen eller dess utövare pekas ut som offer. (ibid. S 38) Det vanligaste för 

utrikesartiklarna var krig- eller konfliktrelaterade sammanhang. (ibid. S 39) 

 

En sökning på uppsatsportalen Diva med sökordet ”islam medi*” eller ”muslim 

medi*” visar att det finns relativt många c-uppsatser och examensarbeten skrivna om 
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den svenska mediebilden av muslimer. Många av dessa är dock gjorda med en 

kvalitativ metod, exempelvis diskursanalyser med utgångspunkt i orientalism eller 

representation. Desto färre studier är gjorda med kvantitativ metod, något som också 

motiverat att denna studie använder sig av en sådan. 

3.	  Metod,	  material	  och	  urval	  
 

3.1	  Metod	  
För att genomföra undersökningen har kvantitativ innehållsanalys använts som metod. 

Tack vare metodens systematiska och formaliserade uppbyggnad är det möjligt att 

närma sig ett större material och studera detta tidseffektivt, för att sedan kunna dra 

generella slutsatser kring det. (Nilsson i Ekström & Larsson 2010, s 119-122) 

Verktyget passar mycket väl att använda när man vill studera innehållskategorier och 

hur frekvent de återkommer - vilket är ansatsen i denna uppsats. (Esaiasson mfl., 

2012, s 197) 

 

Vid en undersökning med kvantitativ metod ställs ett antal standardiserade frågor till 

materialet - dessa standardiserade frågor utgör undersökningens variabler. (Nilsson i 

Ekström & Larsson 2010, s 119) För att kartlägga tendenser konstrueras ett 

kodschema med variabler och en datamatris/kodbok där ”svaren” matas in. Därefter 

går det att dra statistiska slutsatser om materialet. (ibid. S 127, 144-146) 

 

Den kvantitativa innehållsanalysen kan ha såväl deskriptiva som explanativa ansatser. 

Deskriptiva studier ämnar först och främst att beskriva undersökningsobjektet eller 

jämföra det, till exempel över tid eller mellan medietyper. Den explanativa studien 

försöker förklara orsakssamband, till exempel hur innehållet kan analyseras utifrån 

samhällsstrukturer, kulturella värderingar med mera. (ibid. S 128) Denna studie har 

både deskriptiva och explanativa ambitioner; dels vill studien undersöka hur 

rapporteringen av ramadan ser ut och analysera tendenser över tid och mellan 

medietyper (kvälls- och morgonpress). Men studien vill också analysera resultatet 

utifrån teorier om nyhetsvärdering, med anknytning till samhällsstrukturer och hur de 

påverkar journalistiken. 
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Metodkritik 

Kvantitativa studier kritiseras ibland för att vara förenklande och inte se djupet i 

materialet som undersöks. Samtidigt är det viktigt att poängtera att ingen metod har 

möjlighet att undersöka alla dimensioner av någonting; en förenkling är helt enkelt ett 

krav för att studien ska kunna gå att genomföra. Fördelen med kvantitativ 

innehållanalys är att det är möjligt att studera generella tendenser i materialet. (ibid. S 

124-125) 

 

3.2	  Material	  och	  urval	  
Innehållsanalysen bygger på ett urval av rapporteringen om ramadan i tidningarna 

Dagens Nyheter och Expressen. Åren som undersöks är 1995-2013, med nedslag 

vartannat år (1995, 1997, 1999 och så vidare). Sammanlagt är det alltså tio år som 

undersöks. Urvalsmetoden som används för de undersökta åren är totalurval, det vill 

säga att samtliga artiklar med relevans för studien har tagits med. Detta stärker 

studiens generaliserbarhet. (Esaiasson mfl., 2012, s 171) Totalt rör det sig om 193 

artiklar; 96 stycken från Dagens Nyheter och 97 stycken från Expressen. 

 

Undersökningen är inte begränsad till någon enskild form av journalistik; såväl 

nyhets- som opinionsmaterial och notiser har tagits med. Detta eftersom valet av 

genre också säger något om nyhetsvärderingen - är händelsen intressant nog att lyftas 

till ledarplats, eller räcker det med en notis? Opinionsjournalistik har tagits med då 

denna typ av material ofta berör aktuella händelser och sådant som uppmärksammas 

på nyhetsplats. Därmed är även opinionsjournalistiken kopplad till redaktionernas 

nyhetsvärdering. För att kunna särskilja de olika genrerna har en variabel lagts till där 

genrer kategoriseras. På så sätt kan också variationer emellan dessa analyseras. För en 

fullständig förteckning över artikelgenrer och deras frekvens i undersökningen, se 

bilaga 4.  

 

Sökmotorn Retriever research och sökord 

För att samla in materialet har sökmotorn Retriever research (tidigare Mediearkivet) 

använts. Sökmotorn är en tjänst som tillhandahålls av företaget Retriever, och via den 

finns över 270 miljoner tidningsartiklar tillgängliga. (retriever-info.com) Via tjänsten 

är det möjligt att söka i tryckta Dagens Nyheter och Expressen tillbaka till år 1995. 
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Sökordet som användes var följande: ramadan* OR *ramadan OR *fitr OR fitr* OR 
ramadan OR bajram* OR bayram* OR *bajram OR *bayram OR iftar* OR (islam* 
AND fast*) OR (muslim* AND fast*) 
 
Söksträngen innehåller ett antal tecken som hjälper sökmotorn att leta i materialet. En 
asterisk (*) i början eller slutet av ett ord gör att sökmotorn letar efter detta ord, men 
med olika begynnelser eller ändelser. Till exempel kan en sökning på ”ramadan*” 
också generera sökresultat där ordet ”ramadanfirande” förekommer. Sökordet OR 
(eller) är precis vad det låter som - detta gör att sökmotorn letar efter artiklar som 
innehåller flera sökord, till exempel ”ramadan* OR fitr*”. Liknande är det med 
sökordet AND (och) - det gör att sökmotorn letar efter artiklar som innehåller två ord, 
till exempel ”muslim* AND fast*”.  
 
Troligtvis hade det räckt med att använda ett betydligt kortare sökord som ”ramadan 
OR *fitr” eller liknande. Men för att vara på den säkra sidan och få med artiklar där 
bayram/bajram används synonymt till ramadan, eller där ramadan bara benämns som 
”den muslimska fastan”, har ett längre och mer avancerat sökord konstruerats.  
 

En del av materialet som dyker upp vid sökning på Retriever research kan ibland vara 

svårt att uttyda. Särskilt när det gäller äldre artiklar är det sällan som det går att se 

hela uppslaget vid sökningen, vilket kan skapa oklarheter i vilket sammanhang som 

artikeln publicerats, om det är opinionsmaterial eller rena nyheter och dylikt. I 

tveksamma fall har därför sådana artiklar/uppslag studerats i mikrofilmsdatabasen på 

Kungliga biblioteket. 

 

Sortering och bortfall - vilka artiklar är relevanta? 

Eftersom syftet med uppsatsen är att studera i vilka sammanhang som det skrivs och 

rapporteras om ramadan, har en relativt bred urvalsram använts. Artiklarna som 

analyseras kan ha andra huvudämnen än just ramadan, men ändå vara relevanta för 

undersökningen. Kravet har dock varit att ramadan ska ha någon slags relevans eller 

påverkan i artikeln. Artiklar där det bara nämns i förbifarten i en lång text och/eller 

har mycket lite relevans har därmed sorterats bort.  

 

För att kunna urskilja vad artiklarnas huvudämne är, och vad ramadan kopplas till i 

artikeln, har olika variabler och variabelvärden (se nedan) konstruerats. På så vis går 



 17 

det också att studera hur ofta ramadan blir huvudämne i artiklar, och därigenom får 

större utrymme i medierna. 

 

Tidningarna 

Dagens Nyheter är Sveriges största morgontidning, med en upplaga på 279 100 år 

2012. Den utkom för första gången 1864, och den politiska inriktningen på tidningen 

är oberoende liberal. Tidningen ingår i Bonnierkoncernen. Chefredaktör och ansvarig 

utgivare är Peter Wolodarski och VD är Guniella Herlitz. (Om oss och Historia, dn.se, 

2013) 

 

Expressen är en av de största kvällstidningarna i landet. Upplagesiffran varierar 

beroende på om GT och Kvällsposten också räknas in, men då dessa räknas in är den 

228 000 enligt 2012 års mätningar. (Tidningsstatistik AB, ts.se, 2013) Tidningen 

utkom för första gången 1944 och är oberoende liberal. Expressen ingår i 

Bonnierkoncernen. Chefredaktör och ansvarig utgivare är Thomas Mattsson, 

styrelseordförande för tidningens bolag är Gunilla Herlitz. (Om expressen, 

expressen.se, 2013) 

 

Tidningarna har valts ut på basis av att de är rikstäckande och några av landets största 

tidningar. De spelar därför en relativt stor roll i det svenska medielandskapet. Genom 

att ha med en morgon- och en kvällstidning kan jämförelser göras mellan dessa olika 

typer av journalistik. 

 

3.3	  Variabler,	  variabelvärden	  och	  tolkningsinstruktioner	  
Inför analysen konstruerades och testades ett kodschema på en del av materialet. Två 

år av vardera tidning valdes ut, med ett hyfsat stort gap mellan åren för att kunna se 

eventuella variationer över tid och mellan tidningarna, och därefter testkodades 

artiklarna. (Ekström & Larsson, 2010, s 144-147) Kodschemat består till viss del av 

variabler som kategoriserar exempelvis datum, medium eller som tidigare nämnt 

artikelgenre. Därutöver finns det variabler som är inriktade på det som studien ämnar 

undersöka, det vill säga innehållet i artiklarna. För en fullständig förteckning över 

variabler, variabelvärden och tolkningsregler, se bilaga 1. För exempel på artiklar och 

tolkningar av dem, se bilaga 2. 
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Eftersom analysen utförts på ett förhållandevis stort material över en längre tidsperiod 

är det förenat med praktiska problem att få med djupgående individuella variationer i 

materialet. Därför har relativt breda kategorier använts som variabler och 

variabelvärden. Dessa har dock gett ett tillfredsställande resultat i förhållande till 

studiens syfte. Att konstruera fler och mer detaljrika variabelvärden skulle troligtvis 

leda till en betydligt krångligare analys och redovisning av resultatet. 

 

Reliabilitet och validitet 

För att kontrollera att kodningen har utförts på ett korrekt och konsekvent sätt har ett 

såkallat reliabilitetstest utförts - i det här fallet ett intrakodarreliabilitetstest eftersom 

endast en person har utfört kodningen. (Esaiasson mfl., 2012, s 207-208) 20 artiklar 

har slumpmässigt valts ut och kodats om, med ett resultat på 75 % överensstämmelse 

som helhet, då samtliga variabler är inräknade. De rena formvariablerna som 

undersöker artikelgenre, om artikeln är inrikes eller utrikes, vilket datum artikeln är 

publicerad med mera hade en överensstämmelse på 100 %. Den variabel där resultatet 

skiftade mest var variabel 8 - Ramadankoppling. 

 

Testet visar att variabel 8 inte var helt problemfri. Variabeln var föremål för mer 

ingående tolkningar i materialet. En kritik som skulle kunna riktas mot kodschemat är 

även att variabel 7 - huvudämne och variabel 8 - ramadankoppling liknar varandra i 

hög utsträckning. Båda variablerna undersöker liknande element (exempelvis 

konflikter) i texterna, och risken är därför att de inte är oberoende av varandra utan 

studerar samma sak. Under analysen har jag dock varit medveten om dessa variablers 

likhet och aktivt skiljt på dem - variabel 7 undersöker just huvudämne generellt i 

artikeln, medan variabel 8 går in mer konkret på vad ramadan kopplas till. 

 

Eftersom studien har sin grund i väletablerad teori, metodlitteratur och tidigare 

forskning har den hög validitet. Genom att använda sig av kvantitativ innehållsanalys 

är det möjligt att studera mönster i rapporteringen och således dra slutsatser om hur 

ett visst fenomen värderas nyhetsmässigt - vilket är den teoretiska utgångspunkten. 

Liknande mätinstrument har använts i den tidigare forskning som denna undersökning 

utgår ifrån. För att kunna konstruera fungerande mätinstrument har också, som 

tidigare nämnts, en förstudie gjorts på materialet. 
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4.	  Resultat	  och	  analys 

	  

4.1	  Fördelning	  av	  artiklar	  i	  artikelgenrer	  
 
I följande bilaga presenteras vilka artikelgenrer som förekommer i studien. Tabellerna 

nedan presenterar fördelningen år för år samt totala antal för båda tidningarna. I nästa 

avsnitt presenteras fördelningen av artikelgenrer sorterat på huvudämne. 

 
Artikelgenrer i Dagens Nyheter 1995 - 2013 

 
Diagram 4.1 Artikelgenrer i Dagens Nyheter 1995 - 2013 

 

Totalt 

1.     Nyhetsartikel 30 
2.     Notis 29 
3.     Krönika allmän 7 
4.     Krönika opinion/annan opinion 4 
5.     Ledare 4 
6.     Reportage 17 
7.     ”Fredagsbön”  0 
8.     ”Analys” 4 
9.     Övrigt 1 

Tabell 4.1 Tabell över artikelgenrer i Dagens Nyheter, totala antal 
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Artikelgenrer i Expressen 1995 - 2013 

 
Diagram 4.2 Artikelgenrer i Expressen 1995 - 2013 

 

Totalt 

1.     Nyhetsartikel 31 
2.     Notis 23 
3.     Krönika allmän 3 
4.     Krönika opinion/annan opinion 14 
5.     Ledare 4 
6.     Reportage 6 
7.     ”Fredagsbön” 6 
8.     ”Analys” 6 
9.     Övrigt 4 

Tabell 4.2 Tabell över artikelgenrer i Expressen, totala antal 
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ramadan, men inte direkt vad högtiden kopplas till. Denna kategori ger även en bild 

av hur ofta som ramadan förekommer som huvudämne i tidningarna. 

 
Huvudämnen i Dagens Nyheter 1995 - 2013 

 
Diagram 4.3 Huvudämnen i Dagens Nyheter 1995 - 2013 

 
Diagrammet visar att antalet artiklar där ramadan omnämns i Dagens Nyheter är 
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huvudämne, men också antalet artiklar där annat är huvudämne men ramadan 

omnämns, har ökat. 
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Dagens Nyheter i år. Totalt har Dagens Nyheter skrivit 25 artiklar där ramadan är 

huvudämne under den undersökta perioden. De vanligaste artikelgenrerna när 

ramadan är huvudämne är nyhetsartiklar och reportage. (Se nedan, diagram 4.4) 

Dessa artiklar kretsar främst kring ramadan som religiös högtid och har en generellt 

positiv karaktär, vilket kommer att diskuteras närmre i nästa avsnitt.  

 

En generell tendens kan dock också sägas vara att ramadan skrivs om i 

konfliktsammanhang - antalet artiklar med konflikt som huvudämne är relativt stort. 

Av 96 artiklar har 15 stycken Konflikt allmänt som huvudämne. Dessa artiklar handlar 

om exempelvis rasism eller diskriminering, eller andra samhälleliga konflikter utan 

starka våldsinslag. Hela 36 stycken artiklar har Konflikt med starka våldsinslag som 

huvudämne. Denna typ av artiklar handlar ofta om väpnat våld - konflikten i Algeriet, 

kriget mot terrorismen och Irakkriget är några exempel. Anledningen till att ramadan 

skrivs om i dessa sammanhang beror ofta - men inte alltid - på att terrorattacker eller 

liknande våldsuppblossningar har skett i samband med högtiden. Här ligger alltså inte 

högtiden i sig i fokus, utan huvudtemat är själva våldsdåden och deras konsekvenser. 

Vidare diskussioner om vad ramadan kopplas till mer konkret i dessa artiklar förs 

under avsnitt 4.2 Ramadankopplingar. Konfliktperspektivet har ett fortsatt stort 

utrymme även under senare år i undersökningen - 2011 och 2013 är antalet 

konfliktrelaterade artiklar fler än antalet artiklar med ramadan som huvudämne. I över 

hälften av de undersökta åren - 6 av 10 - är konfliktrelaterade huvudämnen den 

dominerande kategorin. 
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Fördelning av artikelgenrer i Dagens Nyheter, totalt samtliga år 

 
Diagram 4.4 Fördelning av artikelgenrer i Dagens Nyheter, totala antal samtliga år 

 

Notiser utgör en relativt stor del av artikelgenrerna i kategorin Konflikt med starka 
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I Övrigt-kategorin har artiklar som inte går att sortera in i de andra variabelvärdena 

placerats. Exempel på artiklar härifrån är politiska förslag som att göra eid al-fitr till 

en nationell helgdag i Sverige. 

 

Huvudämnen i Expressen 1995 - 2013 

 
Diagram 4.5 Huvudämnen i Expressen 1995 - 2013 
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huvudämne och allmänt omnämnande i artiklar. Allra mest skrev Expressen om 

ramadan i början av 2000-talet. 
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2003-2004. Kolumnen hade syftet ”att bredda kunskapen om islam och öka 
kontaktytorna mellan muslimer och resten av samhället” och skrevs bland annat av 
den dåvarande imamen för Stockholms moské, Hassan Moussa. (Moussa, Expressen 
2003-11-21) Dessa artiklar hade ofta en informerande karaktär, men riktade sig också 
till muslimer och kunde exempelvis handla om fastans religiösa innebörd. Av de 11 
stycken artiklar som skrevs år 2003 med ramadan som huvudämne var 6 stycken av 
artikelgenren ”Fredagsbön”. År 2005 fanns inte ”Fredagsbönen” kvar, men Expressen 
hade ändå relativt många artiklar med ramadan som huvudämne med i tidningen, sett 
i förhållande till övriga år. Totalt förekommer 23 artiklar med ramadan som 
huvudämne i Expressen, sett över hela den undersökta perioden. 
 
Över lag rapporteras det relativt mycket om ramadan i konfliktsammanhang även i 
Expressen. Också här handlar det om våldsutbrott i samband med högtiden. Av 97 
artiklar faller totalt 15 stycken i kategorin Konfikt allmänt och 34 stycken i kategorin 
Konflikt med starka våldsinslag. Den oftast förekommande genren i båda kategorier 
är vanliga nyhetsartiklar. I Konflikt med starka våldsinslag förekommer också sex 
stycken ”Analyser” och fem krönikor med opinionstema. Hälften av de undersökta 

åren - 5 av 10 - är konfliktrelaterade huvudämnen den dominerande kategorin. Ett år 

(1995) är fördelningen jämn mellan konfliktartiklar och övriga kategorier. 
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Fördelning av artikelgenrer i Expressen, totalt samtliga år 

 
Diagram 4.6 Fördelning av artikelgenrer i Expressen, totala antal samtliga år 
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Sett över hela tidsperioden finns det stora likheter i rapporteringen i de båda 

tidningarna, vilket kan illustreras med dessa tabeller: 

 

Totalt, samtliga år Dagens Nyheter huvudämnen 

1.     Konflikt allmänt 15 
2.     Konflikt med starka våldsinslag 36 
3.     Ramadan 25 
4.     Allmän artikel om islam/muslimer 3 
5.     Sport 3 
6.     Resor 2 
9.     Övrigt 12 

Tabell 4.3 Tabell över huvudämnen i Dagens Nyheter, totala antal 
 
Totalt, samtliga år Expressen huvudämnen 

Tabell 4.4 Tabell över huvudämnen i Expressen, totala antal 
 
Som tabellerna visar är fördelningen mellan de olika huvudämnena mycket lika 
varandra i de båda tidningarna, sett till hela den undersökta perioden. Variationer 
tidningarna emellan handlar snarare om olikheter specifika år, men i övrigt följer 
rapporteringen liknande tendenser i både Dagens Nyheter och Expressen. 
 

1.     Konflikt allmänt 15 
2.     Konflikt med starka våldsinslag 34 
3.     Ramadan 23 
4.     Allmän artikel om islam/muslimer 7 
5.     Sport 2 
6.     Resor 1 
9.     Övrigt 15 
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4.3	  Ramadankopplingar	  
 
Detta avsnitt kan ses som en underkategori till huvudämnena, och behandlar vad 

ramadan direkt kopplas till i de artiklar som analyserats. Denna variabel ger ett mer 

konkret svar på vad ramadan kopplas till när det väl omskrivs. 

 

Ett problem med undersökningen av ramadankopplingar har varit att övrigt-kategorin 

har blivit något för stor för att resultatet ska vara helt tillfredsställande. Det har inte 

varit möjligt att konstruera ett fungerade kodschema för att kategorisera alla dessa 

kopplingar, då de har varit av mycket olika karaktär.  

 
Ramadankopplingar i Dagens Nyheter 1995 - 2013 

 
Diagram 4.7 Ramadankopplingar i Dagens Nyheter 1995 - 2013 
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1.     Konflikt i samband med ramadan 37 
2.     Ramadan som religiös högtid 13 
3.     Firande av id al-fitr 8 

11	  

7	  

1	   2	   2	  

7	  

3	   2	   2	  

1	  

3	  

1	  
1	   2	  

2	  

1	  
1	  

1	  

2	  

1	  

2	   1	   1	  

1	  

2	  

2	  

2	  

1	  

1	  

1	  

1	  

1	  

1	   2	  

1	  

2	  

1	  
1	  

2	  

1	  

5	  
1	  

1	  

3	  

3	  

2	  

1	  

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

12	  

14	  

16	  

18	  

20	  

2013	   2011	   2009	   2007	   2005	   2003	   2001	   1999	   1997	   1995	  

9.	  	  	  	  	  Övrigt	  

7.	  	  	  	  	  Övriga	  politiska	  frågor	  

6.	  	  	  	  	  Förhoppning	  om	  minskad	  
konLlikt	  i	  samband	  med	  ramadan	  
5.	  	  	  	  	  Idrott/sport	  och	  fasta	  

4.	  	  	  	  	  Handel	  kopplat	  till	  ramadan	  

3.	  	  	  	  	  Firande	  av	  id	  al-‐Litr	  

2.	  	  	  	  	  Ramadan	  som	  religiös	  högtid	  

1.	  	  	  	  	  KonLlikt	  i	  samband	  med	  
ramadan	  

n	  =	  96	  



 29 

4.     Handel kopplat till ramadan 7 
5.     Idrott/sport och fasta 3 
6.     Förhoppning om minskad konf. 4 
7.     Övriga politiska frågor 8 
Summa variabel 2-7 43 
9.     Övrigt 16 

Tabell 4.5 Tabell över ramadankopplingar i Dagens Nyheter, totala antal 

 

Den allra vanligaste kategorin i Dagens Nyheter är konflikt i samband med ramadan, 

totalt 37 av de 96 analyserade artiklarna faller i denna kategori. Denna kategori 

förekommer allra oftast i artiklar med huvudämnet Konflikt med starka våldsinslag 

(30 artiklar). I dessa fall handlar det om att väpnade konflikter har blossat upp eller att 

terrorattacker har skett i samband med den religiösa högtiden. Sju artiklar under 

denna kategori har huvudämnet konflikt allmänt. Sett över hela den analyserade 

tidsperioden kopplas dock ramadan oftare till mer positiva eller neutrala sammanhang 

än direkt till konflikter. Sammanlagt 43 kopplingar görs till variabelvärdena 2 - 7, 

som har en mer positiv karaktär. 

 

Konfliktkopplingen dominerar rapporteringen helt år 1997 och 1999. År 2001 kopplas 

ramadan också i relativt stor utsträckning till konflikt - men här förekommer också två 

artiklar i kategorin förhoppning om minskad konflikt i samband med ramadan. Här 

handlar det om önskemål eller krav på att bombningen i Afghanistan ska upphöra 

under den religiösa högtiden. Även om denna kategori är mer positiv än konflikt i 

samband med ramadan är det ändå en tydlig koppling till just våld som görs. År 2003 

är kopplingen mellan ramadan och konflikter också relativt stor (7 stycken), men 

också andra kopplingar görs - till exempel ramadan som religiös högtid, övriga 

politiska frågor med mera (8 stycken). 

 

Den direkta kopplingen mellan ramadan och konflikter i Dagens Nyheter minskar 

under åren 2005 - 2009, då även konflikter som huvudämne är relativt lågt i 

tidningen. Här sätts ramadan i mer positiva sammanhang - det förekommer relativt 

många artiklar där högtiden ramadan är huvudämne, och dessa handlar om högtiden i 

sig, firandet av eid al-fitr med mera. Åren 2011 - 2013 börjar konflikterna i samband 

med högtiden få större plats igen. Under 2011 relateras dock ramadan till andra, mer 

positiva, sammanhang i majoriteten av artiklarna, där ramadan är huvudämne. 2013 är 
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det år då flest kopplingar mellan ramadan och konflikter görs under hela den 

undersökta perioden. 

 

Under rubrik 4.2 Huvudämnen konstaterades det att konfliktrelaterade artiklar var de 

vanligast förekommande i 6 av de 10 undersökta åren. Vad gäller den direkta 

kopplingen mellan ramadan och konflikter är det endast tre av de undersökta åren där 

denna kategori dominerar helt (1995, 1997 och 2013). Den upptar också ett stort 

utrymme år 2001, och sett tillsammans med kategorin förhoppning om minskad 

konflikt i samband med ramadan så är våldsanknytningen dominerande också här. 

Konfliktkategorin upptar också ett relativt stort utrymme åren 2011 och 2003. 

 

Ramadankopplingar Expressen 1995 - 2013

 
Diagram 4.8 Ramadankopplingar i Expressen 1995 - 2013 
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5.     Idrott/sport och fasta 2 
6.     Förhoppning om minskad konf. 6 
7.     Övriga politiska frågor 6 
Summa variabel 2-7 47 
9.     Övrigt 17 

Tabell 4.6 Tabell över ramadankopplingar i Expressen, totala antal 

 

Även i Expressen är den vanligaste kategorin konflikt i samband med ramadan, med 

totalt 33 av de 96 analyserade artiklarna. Också här förekommer denna kategori oftast 

i artiklar med huvudämnet Konflikt med starka våldsinslag (25 artiklar). Sju artiklar 

under denna kategori har huvudämnet konflikt allmänt. I likhet med Dagens Nyheter 

är dock de mer positiva eller neutrala kopplingarna i variabelvärdena 2 - 7 vanligast 

sett över hela tidsperioden: 47 artiklar faller inom denna kategori. 

 

Konfliktkopplingarna dominerar under 90-talet - 1995 och 1997 är det den vanligaste 

kopplingen som görs till ramadan. År 2001 är den direkta kopplingen mellan ramadan 

och konflikter också relativt stor, även om den inte är i majoritet. I likhet med Dagens 

Nyheter finns kategorin förhoppning om minskad konflikt i samband med ramadan 

med, och denna kategori förekommer också i relativ stor utsträckning år 2001. 

 

År 2003 och 2005 är de år då kopplingarna som görs till ramadan i störst utsträckning 

är positiv. Dessa år utgör också ramadan som huvudämne en relativt stor del av 

artiklarna. Här publiceras artiklar som fokuserar på ramadan som religiös högtid, 

innebörden av fastan och hur firandet av eid al-fitr går till. I och med att dessa artiklar 

har ramadan som huvudämne får högtiden ett relativt stort utrymme i medierna under 

denna period, och detta ur en positiv vinkel. 

 

År 2007 - 2011, då rapporteringen om ramadan som helhet minskar, sker kopplingen 

mellan högtiden och konflikter i något mindre utsträckning än tidigare. År 2013 

dominerar kopplingen mellan ramadan och konflikter återigen, men det sammanlagda 

antalet artiklar är fortfarande litet. 

 

Under rubrik 4.2 Huvudämnen konstaterades det att konfliktrelaterade artiklar var de 

vanligast förekommande i 5 av de 10 undersökta åren i Expressen, och ett år (1995) 

där fördelningen var jämn. I Expressen är det två år - de tidigare nämnda 1995 och 
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1997 - som den direkta kopplingen mellan ramadan och konflikter är vanligast. Om 

kategorin förhoppning om minskad konflikt i samband med ramadan räknas in är dock 

konfliktvinkeln vanligast också år 2001 och 2013. 

 

Värt att poängtera är att kopplingen mellan ramadan och våldsutbrott och konflikter 

inte nödvändigtvis upptar en stor del av artiklarna. Detta gäller båda tidningarna. 

Många artiklar har, som tidigare nämnt, andra huvudämnen än just ramadan, och 

artiklarna fokuserar mer på dessa - till exempel konsekvensen av våldsdåd, hur många 

som har dött och skadats med mera. Anledningen till att ramadan nämns i dessa 

artiklar är att våldsutbrotten skett i samband med högtiden, vilket bland annat beror på 

medvetna strategier från terrorgrupper. (se artikelexempel 2 ”BLODBADET. Därför 

har fastan blivit fasans månad” under bilaga 2.)  De gånger som ramadan är 

huvudämne i artiklar är kopplingarna i nästan alla fall mer positiva. 
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4.4	  Inrikes-‐	  och	  utrikesramadan	  
Ramadan är i allra högsta grad en inrikeshändelse - som tidigare nämnt är det en av de 

mest firade religiösa högtiderna i Sverige. När det kommer till nyhetsvärdering 

uppfyller händelsen alltså de klassiska kriterierna på närhet i tid och rum - och berör 

dessutom relativt många i landet. Därför är det relevant att studera hur många artiklar 

med ramadan som huvudämne som har inrikesperspektiv. 

 

Antalet artiklar med ramadan som huvudämne med inrikesperspektiv i Dagens 

Nyheter och Expressen 1995 - 2013 

 
Diagram 4.9 Inrikesartiklar med ramadan som huvudämne i Dagens Nyheter och 

Expressen 1995 - 2013 
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Totalfördelning mellan inrikes- och utrikesartiklar där ramadan är huvudämne 

i Dagens Nyheter och Expressen, samtliga år 

Tidningar Inrikes Utrikes Övrigt Totalt 
DN 23 2   25 
Expressen 15 7 1 23 
Totalt 38 9 1 48 

Tabell 4.7 Totalt antal artiklar med ramadan som huvudämne, inrikes och utrikes i 

båda tidningarna  

 
Diagrammet visar att ramadan hade ett mycket begränsat nyhetsvärde som 

inrikesnyhet i båda tidningarna under 90-talet. Det var endast DN som 

uppmärksammade högtiden i två artiklar år 1995. I början av 2000-talet får ramadan 

mer uppmärksamhet i både Dagens Nyheter och Expressen. 

 

Majoriteten av Expressens inrikesartiklar med ramadan som huvudämne skrevs i 

början av 2000-talet. En del av dessa är, som redan nämnt, en produkt av tidningens 

specialsatsning ”Fredagsbönen”. Mellan åren 2007 - 2013 har Expressen bara skrivit 

en enda inrikesartikel med ramadan som huvudämne. 

 

Dagens Nyheter publicerade allra flest inrikesartiklar med ramadan som huvudämne 

2007. De efterföljande åren har något färre artiklar, men även här skrivs 

förhållandevis många. Ett år som sticker ut är 2013 - i år - då Dagens Nyheter endast 

skrev en inrikesartikel med ramadan som huvudämne.  

 



 35 

Samtliga inrikesartiklar efter huvudämne, totalfördelning mellan båda 

tidningarna 1995 - 2013 

 
Diagram 4.10 Inrikesartiklar sorterade efter huvudämne, båda tidningarna 1995 - 

2013 

 

Samtliga utrikesartiklar efter huvudämne, totalfördelning mellan båda 
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1	  
3	  

1	  
3	  

1	  
1	  

6	  

4	  
6	  

7	  

10	  

2	  
2	  

1	   1	  

1	  

2	  

3	   1	  

1	  

1	  

1	  

5	  
1	   1	  

1	  

2	  

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

12	  

14	  

2013	  2011	  2009	  2007	  2005	  2003	  2001	  1999	  1997	  1995	  

9.	  Övrigt	  

6.	  Resor	  

5.	  Sport	  

4.	  Allm.	  om	  islam/
muslimer	  
3.	  Ramadan	  

2.	  KonLlikt	  med	  starka	  
våldsinslag	  
1.	  KonLlikt	  allmänt	  

n	  =	  69	  

6	  

1	  
3	  

1	  
4	   4	  

2	   1	   2	   1	  

12	  

12	  

1	  

1	  

3	  

10	   15	  

2	  

6	  

4	  1	  

3	  

3	  

1	  

1	  

1	  

2	  

1	  

1	  

2	  

3	  

1	  

2	  

1	  

2	  

4	  

1	  

2	  

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

2013	   2011	   2009	   2007	   2005	   2003	   2001	   1999	   1997	   1995	  

9.	  Övrigt	  

6.	  Resor	  

5.	  Sport	  

4.	  Allm.	  om	  islam/muslimer	  

3.	  Ramadan	  

2.	  KonLlikt	  med	  starka	  
våldsinslag	  
1.	  KonLlikt	  allmänt	  

n	  =	  123	  



 36 

Diagram 4.11 Utrikesartiklar sorterade efter huvudämne, båda tidningarna 1995 - 

2013 

 

Bara nio utrikesartiklar har ramadan som huvudämne totalt, sett över hela den 
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i huvudsak av ämnena Konflikt med starka våldsinslag (totalt 66 stycken) och Konflikt 

allmänt (25 stycken). 

 

Som diagrammen visar är antalet inrikesartiklar totalt 69, och antalet utrikesartiklar 

totalt 123. Det sammanlagda talet av dessa är 192 - en enhet mindre än den totala 

summan analyserade texter. Detta beror på att en artikel är sorterad under 

variabelvärdet ”övrigt”, då den inte kunnat kategoriseras vare sig som inrikes- eller 

utrikesartikel. 

4.4	  Sammanfattning	  
 

Dagens Nyheter 

Ramadan saknade i stort sett nyhetsvärde under den tidigaste undersökningsperioden, 

1995-1999. Endast ett fåtal artiklar skrevs under denna period där ramadan 

omnämndes, och ännu färre där det var huvudämne. De vanligaste sammanhangen 

som ramadan kopplades till 1997 och 1999 var konfliktrelaterade.  

 

I början av 2000-talet uppmärksammas ramadan oftare av Dagens Nyheter. Ofta är 

detta i konfliktsammanhang, och en stor del av artiklarna är utrikesartiklar. Från och 

med 2003 och framåt börjar dock ramadan uppmärksammas som ett eget fenomen, i 

inrikesartiklar i egenskap av religiös högtid. Här är högtiden huvudämne i artiklar, 

och får därmed större plats i medierna. 2005 - 2009 är den direkta kopplingen till 

konflikter begränsad. 

 

Konfliktvinkeln finns dock med alltjämt genom hela den undersökta tidsperioden, och 

6 av 10 år dominerar konfliktrelaterade huvudämnen de artiklar som ramadan 

omnämns i. Ofta kopplas högtiden samman med uppblossande av våld eller liknande 

problem i de artiklar som har konfliktrelaterade huvudämnen. Men sett totalt över 
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hela tidsperioden görs fler kopplingar mellan ramadan och mer positiva sammanhang 

än just konflikter. 

 

Expressen 

Ramadan hade ett begränsat nyhetsvärde under de tidigaste åren i undersökningen - 

1995 och 1997 skrevs dock flera artiklar som omnämnde ramadan. Men de flesta av 

dem var konfliktrelaterade. Även några allmänna artiklar om islam och muslimer, där 

ramadan skrevs om som religiös högtid, förekom under denna period. Antalet artiklar 

där ramadan var huvudämne var dock begränsat. 

 

Allra mest skriver Expressen om ramadan åren 2001-2005. År 2001 är de flesta av 

artiklarna och kopplingarna relaterade till konflikter, men även två inrikesartiklar med 

ramadan som huvudämne förekommer. År 2003 är antalet artiklar med ramadan som 

huvudämne störst under hela den undersökta perioden, och de flesta är inrikesartiklar. 

Detta beror, som tidigare nämnt på Expressen specialsatsning ”Fredagsbönen”. Även 

år 2005 - då denna satsning saknas - är antalet artiklar med ramadan som huvudämne 

relativt stort. 

 

Från 2007 och framåt dalar rapporteringen om ramadan. Detta gäller både ramadan 

som högtid och i konfliktrelaterade sammanhang. 

 

5 av 10 år dominerar konfliktrelaterade huvudämnen artiklar de nyhetssammanhang 

som ramadan omnämns i. Även i Expressen kopplas ofta högtiden samman med 

uppblossande av våld. Totalt sett över hela den undersökta tidsperioden kopplas dock 

ramadan oftare direkt samman med mer positiva sammanhang.  

5.	  Slutsatser,	  diskussion	  och	  förslag	  till	  vidare	  forskning	  
 

5.1	  Slutsatser	  
 
Följande avsnitt utgår ifrån de frågeställningar som presenterades under avsnitt 1.2 
Syfte och frågeställningar, i uppsatsens början. 
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• I vilka sammanhang skrivs det om ramadan i de två tidningarna? 

• Hur skiljer sig rapporteringen över tid? 

 

Rapporteringen om ramadan i Dagens Nyheter och Expressen följer i vissa drag de 

mönster som tidigare forskning om islam och muslimer i medier har påvisat. En stor 

del av de sammanhang som den religiösa högtiden skrivs om är konfliktrelaterade. 

Detta gäller både morgon- och kvällspress. Under 90-talet var intresset för ramadan 

som religiös högtid i Sverige mycket begränsat i Dagens Nyheter - det saknade i 

princip helt nyhetsvärde. Expressen skrev en del artiklar som berörde ramadan under 

denna period, men då framför allt i samband med konflikter och inte som en 

inrikeshändelse eller som huvudämne i artiklar. 

 

Högtiden börjar uppmärksammas mer kring millennieskiftet och det tidiga 2000-talet. 

Här börjar båda tidningarna skriva om ramadan både i samband med konflikter, men 

också som huvudämne i artiklar, där fokus ligger på ramadan som religiös högtid. 

Expressen är med sin specialkolumn den tidning som skriver allra mest om ramadan 

under denna period. 

 

Det finns alltså två sidor av myntet - även om högtiden i viss mån, och framför allt 

vissa år, följer samma konfliktrelaterade bevakning som islam och muslimer i 

allmänhet så kopplas den inte enbart till våldsamheter. Ramadan har också 

nyhetsvärde i sig själv. Dessutom är det värt att poängtera att när högtiden är 

huvudämne i artiklar så kopplas den i princip aldrig till konflikter eller våldsdåd. Det 

är nästan bara i artiklar med vålds- eller konfliktrelaterade huvudämnen som den 

relateras till som något våldsamt. 

 

• Vilka likheter och skillnader finns det i rapporteringen i Dagens Nyheter och 

Expressen? 

 

Sett över hela tidsperioden är det inga markanta skillnader mellan Dagens Nyheter 

och Expressen. Tvärtom finns det stora likheter i de sammanhang som de båda 

tidningarna skriver om ramadan. Detta illustreras bland annat av tabell 4.3 och 4.4. på 

sida 27. Skillnader syns däremot om man studerar de enskilda åren; tittar man på 

rapporteringen från 2000-talet och framåt, så fortsätter Dagens Nyheter att skriva om 
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ramadan som inrikesnyhet. Något som alltså nästan helt saknas i Expressen efter år 

2007. 

 

Ramadan som religiös högtid - och inte som konfliktutlösare - börjar att vara en 

inrikesnyhet med ett relativt stort nyhetsvärde i Dagens Nyheter från 2003 och framåt, 

bortsett från år 2013 då endast en artikel skrivs om högtiden som huvudämne. Dock 

minskar inrikesrapporteringen avsevärt i Expressen efter 2005. Perioden 2007 - 2013 

skrivs endast en inrikesnyhet där ramadan är huvudämne. Rapporteringen om 

ramadan överlag minskar i Expressen från 2007 och framåt, även i 

konfliktsammanhang.  

 

• Vilken roll spelar valet av artikelgenrer i rapporteringen om ramadan i de båda 

tidningarna? 

 

Som tidigare diskuterat bidrar Expressens specialsatsning ”Fredagsbönen” till att 

ramadan får mer positiv uppmärksamhet i tidningen. I övrigt är många av de texter 

där ramadan är huvudämne notiser i Expressen, vilket illustreras i diagram 4.6. Detta 

gör att denna typ av texter troligtvis får ett något mindre genomslag. Men även 

nyhetsartiklar och reportage förekommer. 

 

I Dagens Nyheter är de flesta artiklar där ramadan är huvudämne nyhetsartiklar, men 

genren reportage är också vanligt förekommande. Genom reportaget blir fokuset på 

ramadan mer fördjupat och utrymmet som högtiden får i tidningen blir större. Många 

av de artiklar där ramadan kopplas till konflikter är i Dagens Nyheter notiser, vilket 

gör att denna typ av kopplingar kan antas få ett mindre genomslag på grund av det 

kortare formatet. 

 

• Hur kan tendenser i rapporteringen förstås utifrån nyhetsvärderingsteori?  

 

Detta kommer att diskuteras något utförligare i nästa avsnitt, men tål ändå att nämnas 

kortfattat. Ramadan är en högtid som uppfyller flera av de traditionella kriterierna 

inom nyhetsvärdering. Sett till Henk Prakkes modell som togs upp i teoriavsnittet kan 

det konstateras att ramadan är en högtid som ligger oss både nära i tid och rum. Den 

borde därför rimligtvis uppmärksammas i medierna, men frågan är också om det är en 
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händelse som ligger nära oss kulturellt? Som tidigare nämnts, även det i teoriavsnittet, 

menar flera forskare att medierna i hög grad reproducerar majoritetskultur och att 

religiösa händelser är svåra att göra nyheter av. 
 
 

5.2	  Diskussion	  
Det är viktigt att poängtera att denna studie är gjort på ett begränsat empiriskt material 

och därför inte gör anspråk på någon absolut sanning om den svenska mediebilden av 

ramadan. En annan fråga som uppkommer vid undersökningar av det här slaget är 

också hur mediernas publik tolkar och uppfattar rapporteringen, något som denna 

studie tyvärr inte kan svara på. 

 

Anna Levin konstaterade, som nämnt under teoriavsnittet, att religion ofta har ett 

begränsat nyhetsvärde. Däremot får religionen ofta utrymme i medierna när det 

relateras till någonting annat som har nyhetsvärde - till exempel konflikter. Detta 

stämmer som vi har sett i viss grad också in på de sammanhang som ramadan tar plats 

i nyheterna. Samtidigt uppmärksammas också ramadan i andra sammanhang, som 

huvudämne i artiklar som fokuserar på själva fastehögtiden. Som nyss nämnts kan vi, 

om vi utgår ifrån Henk Prakkes modell, konstatera att ramadan är en händelse som 

ligger både nära i tid och rum i Sverige. Det är också en händelse som berör en 

relativt stor del av vår befolkning - och borde därför ha allmänintresse. Den 

intressanta frågan är hur vi relaterar till ramadan kulturellt - är det en del av den 

svenska kulturen eller inte? 

 

I teoriavsnittet nämndes att nyhetsvärderingen enligt Anna Levin har en etnisk 

hierarki. Även Martin Conboy menar att medierna har en tendens att välja nyheter 

efter de värderingar som finns i journalistkåren (som i Sverige är en relativt etnisk 

homogen grupp) och den föreställda publiken. Att ramadan tidvis har haft ett 

begränsat nyhetsvärde som inrikesnyhet skulle alltså kunna förklaras genom att det 

fallit utanför radarn hos de journalister som är verksamma vid tidningarna. Högtiden 

har inte värderats som något med allmänintresse i det svenska samhället, trots att den 

firas av en betydande minoritet. Utifrån Conboys perspektiv kan man då också anta 

att muslimer inte varit en del av den föreställda målgruppen för tidningarna. 
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Som studien visar saknar dock ramadan i sig, som högtid, inte helt nyhetsvärde. Båda 

tidningarna har under vissa perioder publicerat artiklar där den förekommer som 

huvudämne. Detta tyder på att det finns en medvetenhet om både högtiden och den 

muslimska minoriteten i Sverige på redaktionerna. En medvetenhet som bland annat 

yttrar sig i Expressens satsning ”Fredagsbönen”, som ju publicerades för att bredda 

kontaktytorna mellan muslimer och det övriga samhället. En relativt stor del av de 

artiklar som hade ramadan som huvudämne 2003 förekom i denna artikelkategori.  

 

Kolumnen ”Fredagsbönen” är dock inte helt oproblematisk. Även om satsningen i sig 

var positiv och i allra högsta grad välmenande, så är det vanskligt att överlåta ansvaret 

för att bredda kontaktytorna och motverka rasism på den minoritet som befinner sig i 

underläge. Särskilt om rapporteringen och värderingarna på den övriga redaktionen 

fortsätter som vanligt. I Expressens fall verkar det som om medvetenheten om den 

muslimska högtiden ökat, då tidningen 2005 skrev en del artiklar om högtiden trots att 

”Fredagsbönen” utgått. Men efter detta tycks ramadan återigen ha fallit utanför 

tidningens radar. 

 

Anledningen till att Expressen har blivit ”sämre” på att skriva om ramadan de senaste 

åren går bara att spekulera i. En förklaring skulle kunna vara en ökad 

kommersialisering av tidningen, som medfört att ramadan tappat nyhetsvärde då det 

saknar sensationella drag. En annan förklaring skulle kunna vara att det helt enkelt - 

som tidigare resonerat - återigen fallit utanför redaktionens radar på grund av den 

rådande kulturen och värderingarna där.  

 

Att ramadan har fått ett större värde som nyhet i Dagens Nyheter de senaste tio åren 

har redan nämnts flera gånger. Det är ett bra exempel på att det är fullt möjligt att 

göra nyheter av religiösa händelser utan att dessa nödvändigtvis är kopplade till 

konflikter eller andra negativa sammanhang. Samtidigt verkar det inte helt självklart 

att Dagens Nyheter rapporterar om ramadan, om man ser till det senaste årets 

nyhetsflöde. Trots att ramadan inföll under sommaren 2013 - en period då de flesta 

journalister gråter över nyhetstorka - skrevs endast en artikel om denna högtid som 

berör hundratusentals människor i vårt land. 
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Det är inte orimligt att påstå att det ingår som uppgift i journalistrollen att också 

företräda minoriteter (till exempel muslimer) i samhället, eller att åtminstone 

porträttera dessa på ett rättvist sätt i medierna. Allra viktigast kan detta tyckas vara 

när vi lever i ett samhälle där utbredda islamofobiska föreställningar finns, och ett 

islamofobiskt parti sitter i riksdagen.   

 

Anna Levin menar att en väg bort från stereotyperisering av muslimer i medierna 

skulle kunna vara att låta muslimer komma till tals i vardagliga sammanhang. (Levin i 

Larsson, Lövheim & Linderman, 2006, s 179) Men att även uppmärksamma de 

högtider som observeras av muslimer i positiva sammanhang borde rimligtvis hjälpa 

till att skapa en mer nyanserad bild av islam i medierna. 

 

5.3	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
För att få en djupare förståelse över hur ramadan porträtteras i svenska tidningar vore 

det intressant med en mer kvalitativt inriktad studie i materialet. På så sätt skulle det 

kunna gå att blottlägga de tendenser som faller utanför ramen för en kvantitativ 

undersökning. Att studera innehållet i de inrikesartiklar som skrivs om ramadan skulle 

säkerligen kunna ge intressanta resultat. Vidare tror jag att det vore intressant att göra 

en jämförande studie mellan hur olika högtider i olika religiösa traditioner porträtteras 

i medierna, alternativt en internationell studie där man jämför mediebilden av 

ramadan med en tidning i ett annat land. 
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Bilaga	  1	  -‐	  Kodschema	  med	  variabler	  och	  
tolkningsinstruktioner	  
 
V1 Analysenhetsid 
 
V2 Kodardatum 
 
YYMMDD 
 
V3 Medium 
 

1. DN 
2. Expressen 

 
V4 Artikeldatum 
 
YYMMDD 
 
V5 Artikelgenre 
 

1. Nyhetsartikel 
2. Notis - kortare artiklar utan ingress och byline 
3. Krönika allmän - krönikematerial som inte är direkt opinionskopplade. 

Exempelvis betraktelser eller anekdoter. 
4. Krönika opinion/annan opinion - krönikor med opinionstema eller 

debattinlägg. 
5. Ledare 
6. Reportage - något längre artiklar med gestaltande språk och scener. 
7. ”Fredagsbön” - en specialkolumn som publicerades med jämna mellanrum i 

Expressen under åren 2003-2004 med syftet ”att bredda kunskapen om islam 
och öka kontaktytorna mellan muslimer och resten av samhället.” 

8. ”Analys” - essäliknande artiklar på nyhetsplats som har en analytisk, 
förklarande ansats. Ofta skrivna av korrespondenter i utrikesfrågor, 
förekommer i både DN och Expressen. 

9. Övrigt 
 
V6 Inrikes/utrikes 
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1. Inrikes 
2. Utrikes 
9. Övrigt 
 

V7 Huvudämne - vad handlar artikeln om? - för att avgöra artikelns huvudämne har 
artikelns rubrik, ingress och huvudsakliga innehåll tagits med i bedömningen. 
 

1. Konflikt allmänt - artiklar som i huvudsak handlar om konflikter utan starka 
våldsinslag. Det kan exempelvis handla om rasism eller diskriminering av 
religiösa. 

2. Konflikt med starka våldsinslag - artiklar som i huvudsak handlar om 
konflikter med starka våldsinslag. Exempelvis terrordåd, krig eller andra 
väpnade konflikter, mord eller hot om kraftfullt våld. 

3. Ramadan - artiklar som i huvudsak fokuserar på den muslimska 
fastemånaden ramadan. 

4. Allmän artikel om islam/muslimer - artiklar som i huvudsak handlar om 
islam eller muslimer. Exempel är reportage om hur det är att vara muslim eller 
vad som är kännetecknande för islam. 

5. Sport - artiklar med ett huvudsakligen sportrelaterat innehåll. 
6. Resor - artiklar med ett innehåll som huvudsakligen relaterar till resande eller 

resor. 
7.     
8.   
9. Övrigt 

 
V8 Vad kopplas ramadan i huvudsak till i artikeln? - vid fall där flera olika 
kopplingar förekommer i artikeln har en sammantagen bedömning gjorts av rubrik, 
ingress och den koppling som får mest utrymme i artikeln. 
 

1. Konflikt i samband med ramadan - artiklar där ramadan kopplas till 
terrordåd, krig eller liknande händelser. 

2. Ramadan som religiös högtid - kopplingar till exempelvis den religiösa 
innebörden av fastan, när fastan börjar och slutar, intervjuer med fastande 
personer och så vidare. 

3. Firande av eid al-fitr - kopplingar till eid al-fitr, avslutningshögtiden efter 
fastan. 

4. Handel kopplat till ramadan - kopplingar till handel under ramadan. Ett 
exempel är att svensk handel omsätter mer pengar under fastemånaden. 
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5. Idrott/sport och fasta - hur fastan påverkar idrottare. 
6. Förhoppning om minskad konflikt i samband med ramadan - kopplingar 

till att mindre konflikter bör äga rum under ramadan, eftersom det är en 
religiös högtid. 

7. Övriga politiska frågor 
8.  
9. Övrigt 
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Bilaga	  2	  -‐	  Exempel	  på	  analyserade	  artiklar	  
 

Exempel på artiklar där följande kodning gjorts: V7. Huvudämne - 2. Konflikt 

med starka våldsinslag V8. Vad kopplas ramadan i huvudsak till i artikeln? - 1. 

Konflikt i samband med ramadan 

 

Dagens Nyheter - 2005-10-06 

Bilbomb vid moské dödade minst 26 
 

En självmordsbombare körde på onsdagskvällen med bil mot moskén i den 

irakiska staden Hilla när shiamuslimer hade samlats för att inleda fastemånaden 

ramadan. Minst 26 människor dödades.  

 

Polisen befarade att antalet dödsoffer kunde stiga, eftersom takets moské rasade in vid 

attentatet. Räddningsarbetet i mörkret bland nedfallet bråte var svårt.  

Ytterligare 87 människor skadades av explosionen, som skedde vid moskéns 

huvudentré. 

Hilla, som ligger tio mil söder om Bagdad, drabbades av en självmordsattack så sent 

som i fredags. Tio personer dödades då i en explosion på en marknad.  

I andra attentat runtom i Irak dödades tio människor på onsdagen, rapporterar AFP.  

 

TT-Reuters, Hilla  
 
Expressen 1997-01-24 
BLODBADET. Därför har fastan blivit fasans månad 
 
Det skulle bli en festens högtid. Men Ramadan har förvandlats till en fasans 
fastemånad. Algeriet badar i blod med bilbomber som detonerar varje dag. 
Expressen förklarar varför. 
 
Det är ofta på kvällarna det smäller. Under Ramadan får ingen muslim äta eller dricka 
mellan gryningen och mörkrets inbrott. Men så fort det blir mörkt går många algerier 
ut för att äta på restaurang och umgås. Tacksamma mål för männen med bomber. 
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o Våldet brukar öka under Ramadan. Varför? 
Fastemånaden Ramadan - den nionde månaden i den muslimska kalendern - är en stor 
religiös högtid. Handlingar utförda under Ramadan anses ha ett högre värde. 
Ramadan är alltså en utmärkt tidpunkt för islamisterna att intensifiera sitt jihad, sitt 
religiösa krig. Dessutom sammanfaller Ramadan i år med femårsminnet av det 
inställda val som fundamentalisterna höll på att vinna i januari 1992, startpunkten på 
oroligheterna som tros ha krävt 60 000 liv. 
 
o Vilka ligger bakom terrorn? 
Först och främst GIA. Gruppen vill med våld störta den militärstödda regimen och 
upprätta en stat byggd på islam. Våldet har också lett till en öppen splittring med 
Islamiska räddningsfronten, FIS, det parti som höll på att vinna valet 1992. FIS är mer 
öppet för dialog men partiet är förbjudet. Det påstås också att säkerhetspolisen 
infiltrerat GIA och ligger bakom en del av attentaten. Allt för att minska GIA:s 
popularitet. 
 
o Vad är syftet med denna urskillningslösa mordvåg? 
Förmodligen att visa att regimen tappat kontrollen. Ingen kan vara trygg, inte ens i 
Alger. De byar som drabbats har ofta försvarats av lokala hemvärnsmän så där är 
hämnd ett motiv. Kanske är attackerna också ett svaghetsbevis, ett tecken på att GIA 
lider brist på vapen. De flesta som mördas får sina halsar avskurna. Det spar på 
ammunitionen. Tidigare var poliser, militärer, journalister och utlänningar de främsta 
målen. Nu går ingen säker. 
 
o Vilken sida kommer att segra? 
Ingen vet. Strax före nyår hävdade Algeriets premiärminister att kampen var vunnen. 
Det var dumt gjort. Den terrorvåg som Algeriet upplevt sedan dess är den värsta sedan 
befrielskriget 1954-62. Men den blinda terrorn ökar inte precis islamisternas 
popularitet. Så optimisterna tror detta är GIA:s dödsryckningar, pessimisterna ser 
många år med GIA:s bomber och militärens motterror. 
 
o Har islamisterna någon chans att ta makten med fredliga medel? 
Nej. Den nya grundlag som röstades igenom i höstas ger den sittande president 
Liamine Zeroual ökad makt och förbjuder alla partier som är grundade på religion, 
folkslag eller språk. Till våren ska parlamentsval äga rum. Det blir i bästa fall 
halvdemokrati, minus islamister. Men de flesta algerier i dag önskar bara ett slut på 
terrorn och fart på den ekonomi där bland annat 30 procent går arbetslösa. 
 
o Utlänningar är ju ett av GIA:s mål. Hur många svenskar finns i Algeriet? 
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En handfull. Sverige har åter öppnat sin ambassad, en fästning med beväpnade vakter, 
taggtråd och bepansrad bil för ambassadör Göran Wide. En annan svensk arbetar åt 
FN:s utvecklingsprogram. Sedan finns det några svenska kvinnor som gift sig med 
algerier och konverterat till islam. 
 
o Vad gör omvärlden? 
Inte ett jota. Så länge den islamistiska revolten inte sprids och så länge inga 
flyktingmassor kommer så får algerierna mörda varandra bäst de vill. Ett 
medlingsförsök i ett kloster i Rom 1994 är den främsta insatsen. En oppositionsledare 
vädjade i går till USA att ingripa. Frankrike är den enda väststat som bryr sig. Dels är 
ju Algeriet en gammal fransk koloni, dels har den algeriska terrorn även drabbat Paris 
tunnelbana. GIA har också genom att mörda journalister lyckats skrämma i väg så 
gott som hela den internationella pressen. 
 
Mats Larsson 
 
Exempel på artiklar där följande kodning gjorts: V7. Huvudämne - 3. Ramadan 

V8. Vad kopplas ramadan i huvudsak till i artikeln? - 2. Ramadan som religiös högtid 

 

Expressen 2003-10-28 

Lång dags färd mot - middag 
 
Fastemånaden ramadan är inte svält och hunger. Orden stavas vördnad och 
självkontroll. Men hos familjen El-Zein i Vårberg, liksom hos miljoner muslimer 
världen över, var middagen extra välkommen i går. 
 
Kvart över fyra i går eftermiddag stod maten på bordet. 

Solen hade just gått ned, och den första dagen av fasta var över för familjen El-Zein. 
– Hungrig? Jo, men inte så att jag känner att jag inte orkar, säger Mona El-Zein, mor 

och maka i huset. 
Dottern Nayla nickar: 

– Hungerkänslan försvinner efter ett tag och det är ju faktiskt inte så många timmar 
ändå. 

För alla muslimer i världen är ramadan den heligaste av årets månader. Då fastas det 
mellan soluppgång och solnedgång, man får inte ha sex, röka eller dricka. 
 
Vördnad inför Allah 
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– Många som inte har den här traditionen förstår inte hur man orkar. Men för oss är 
det inte så svårt, säger Mona.  

Familjen kommer ursprungligen från Libanon och har bott i Sverige i sju år. Och det 
är stor skillnad på att hålla på traditionerna här jämfört med i ett muslimskt land. 

– I Libanon visste man att grannen, ja hela gatan, fastade samtidigt. När solen gick 
ned blev det helt tyst, alla var inne och åt, minns pappa Samir. 

Ramadan handlar, förutom om vördnad inför Allah, om sammanhållning och 
gemenskap. 

– Det är en månad som förenar oss, konstaterar Nayla.  
Och om 29 dagar är det fest, Eid al Fitr, för att fira att fastan är över. Som julafton, 

ungefär. Fast utan tomte. 
– Det är en tid att vara tillsammans med familjen, säger Nayla. 

 
Mats Pettersson 
 
Tillhörande faktaruta och enkät: 
Fakta/Ramadan 
 
o Ramadan är den nionde månaden av det islamiska månåret och är den heliga 
fastemånaden. Ramadan följer månens faser och flyttar sig därför runt kalenderåret. 
Då måste varje muslim som berörs av shariahs regler fasta när solen är uppe. 
 
o Fastan är obligatorisk för samtliga muslimer som nått puberteten. 
 
o Islam är grundad på fem pelare, och fastan ramadan är en av dem. 
 
Källa: ramadan.se och islamguiden.com 
 
"Gud vet om du fuskar med fastan" 
o Helena Benaouda, 44, generalsekreterare i Sveriges muslimska råd: 
 
Vad är ramadan? 
– Ramadan är en fastemånad. För muslimer innebär den att man inte äter, dricker eller 
har sexuellt umgänge under dygnets ljusa timmar. Ramadan firas bland annat med 
gemensamma fastebrottsmåltider och extra böner i moskéer. Man ger gåvor till de 
fattiga. 
 
Vad händer om man fuskar? 
– Ingen kan veta om du har fullföljt din fasta mer än du själv - och Gud. Vad Gud gör 
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åt saken - det vet bara Gud själv! 
 
"Den ger känsla för medmänsklighet" 
o Hanna Zaid, 27, styrelsemedlem i föreningen Sveriges unga 
muslimer: 
 
Vilka undantag finns det från fastan? 
– Barn behöver inte fasta, inte gravida och inte heller de som är sjuka eller för gamla 
för att orka. Fastan får inte inverka negativt på hälsan. 
 
Vilka positiva effekter ger fastan i ramadan? 
– Personligen känner jag att det är utvecklande, det ger mig en 
större känsla för medmänsklighet. Den stärker självkontrollen. 
 
"Efter fastan firar vi med mycket mat" 
o Hassan Omarain, 30, grundare av hemsidan ramadan.se där de flesta 
frågor och svar finns: 
 
Hur firar man att ramadan är slut? 
– Det är en stor festdag som heter Eid al Fitr då familjen samlas. 
Man äter mycket god festmat. Man köper fina saker till varandra och 
alla barn får presenter. 
 
Eftersom ramadan flyttar sig runt året, hur gör man om man bor där 
solen aldrig går ned på sommaren? 
– Uppstår det komplikationer får man gå efter tiden i närmaste 
muslimska land. 
 
Dagens Nyheter 2011-08-30 
De första dagarna av ramadan är värst 
 
Sherin Sabet och hennes familj förbereder sig nu för eid-festen som börjar i dag. 
I år har fastan varit lång. Bland Europas muslimer pågår nu en diskussion om 
hur man ska göra nästa år. 
 
Det var först sedan månen visat sig i Saudiarabien på måndagskvällen som Sveriges 
muslimer fick veta ifall eid skulle firas i dag.  

Familjen Sabet har fastat i en månad, i början var solen uppe i nästan 20 timmar.  
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– Första dagarna är värst. Men det var inte så svårt som jag trodde. Vi hade 
sommarlov så jag kunde vila, säger hon.  

För tre dagar sedan började skolan. Sherin Sabet går sista året på Tensta gymnasium, 
där det nästan har varit tomt i skolmatsalen under ramadan.  

– Jag blir inte trött förrän jag kommer hem. Då är även mina syskon irriterade, så vi 
går och lägger oss i stället för att bråka, säger hon.  

Det är 30 år sedan ramadan inträffade mitt i sommaren. Då bodde inte lika många 
muslimer i Europa. Nästa år då fastan börjar i mitten av juli kommer många säkert att 
ta ut semester och åka till hemlandet där solen inte är uppe lika länge.  

I Europeiska rådet för fatwa och forskning pågår diskussioner om hur en troende ska 
göra nästa år.  

– Ett förslag är att följa tiderna i Mecka. Ett annat att slå fast bestämda klockslag här 
i Europa, säger Mahmoud Khalfi, imam i Stockholm.  

De som bor nära polcirkeln har i år kunnat följa tiderna som ligger i närmsta stora 
stad, Stockholm.  

Sjuttonåriga Sherin Sabet har aldrig täckt huvudet med slöja, men fastat har hon 
gjort sedan hon var sju år. Först bara fågelfastat, som det heter när mindre barn börjar 
äta redan vid lunch för att orka med skoldagen.  

Hon har inte känt sig redo för slöjan.  
– Här i Sverige utsätter man sig för kommentarer. Då vill jag vara hundra procent 

säker på att jag bär den på rätt sätt. Det vore fel att ta på den för att någon annan vill 
det.  

– Jag tycker det är helt fel när kvinnor som inte är goda muslimer bär slöja. De som 
tar av sig slöjan och dricker alkohol, till exempel, fortsätter hon.  

Att fasta är att pröva sitt tålamod. Det handlar om den personliga relationen till Gud, 
menar hon.  

När eid utbryter går familjen först till bönen i moskén vid Medborgarplatsen. Sedan 
blir det ett restaurangbesök. De minsta får presenter, men även Sherin ska få en slant 
att köpa höstkläder för.  

– Det viktigaste är att vara tillsammans.  
 
Ann Persson  
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Bilaga	  3	  -‐	  Artiklar	  
 
Artiklar som använts i analysen har hämtats från Retriever research med följande 
sökord: 
 
ramadan* OR *ramadan OR *fitr OR fitr* OR ramadan OR bajram* OR bayram* OR 
*bajram OR *bayram OR iftar* OR (islam* AND fast*) OR (muslim* AND fast*) 
 
De tidningar som sökts på är Expressen och Dagens Nyheter under tidsperioden 1995-
01-01 - 2013-12-04 
 
Det gjordes en preliminär sökning och inhämtning av material 2013-11-06 samt 2013-
11-07, i början av uppsatsarbetet. För att kontrollera om några nya artiklar eventuellt 
tillkommit efter uppsatsarbetets påbörjande gjordes en senare sökning 2013-12-04, 
där en artikel inhämtades. 

 
 


