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Abstrakt 
Studien beskriver medias framställning av islam utifrån specifikt tre dagstidningar.  Syftet är 

att undersöka medias framställning av islam, specifikt i tre svenska dagstidningar år 2001 och 

2011: Dagens Nyheter, Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Materialet bygger på Fair Cloughs 

CDA modell, det vill säga den kritiska diskursanalysen när man analyserar texter.  Modellen 

innebär att man undersöker vilka maktstrukturer som finns i texter utifrån diskurser.   

Detta bestäms av ett analysschema som består av två delar: makro och mikrostruktur. Genom 

detta sätt får man en överskådlig information om texternas underliggande värderingar och 

budskap. Studiens resultat visar att islam och muslimer representeras med våld och arabiskt 

utseende. Av den anledningen att tidningarna vill ge en negativ framställning av muslimer. 

Tidningarna använder medvetet främmande ord såsom till exempel Jihad för att locka till sig 

fler läsare.  Alla tre dagstidningarna använder sig av liknande ord vid formuleringar av den 

inträffade händelsen den 11 september som exempelvis muslimer. I jämförelse med de två 

tidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter tar Aftonbladet avstånd från att kritisera 

muslimer och har en mer positiv inställning. Istället framför aftonbladet händelsen på naturligt 

sätt, det vill säga kritiserar inte muslimer.    

I avslutningen presenteras också  en ämnesdidaktisk reflektion om de nyvunna kunskaper som 

framkommit i denna studien som är anpassad till religionslärare och religionundervisning. Det 

källkritiska tänkandet implicerat i religionsundervisningen kan bidra med att motverka 

islamofobi och olika fördomar om muslimer som framkommer i svenska tidningar med 

underliggande värderingar och budskap. 
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1. Inledning 

Det var den klarblå morgonen den 11 september 2001 som självmordspiloter från det islamistiska 

terrornätverket Al-Qaida slog till mot New York. I en samordnad terrorattack kapades fyra 

passagerarplan på väg från USA:s östkust till Los Angeles och San Francisco. Det första planet 

gick in i en av World Trade Centers två skyskrapor klockan 08:46 lokal tid. Kort därefter 

attackerades den andra skyskrapan på samma sätt. Båda tvillingtornen - då New Yorks högsta 

byggnader - rasade samman. Ett tredje plan kraschade in i Pentagon, USA:s försvarshögkvarter i 

Washington, och ett fjärde, sannolikt på väg mot ett annat mål i Washington, störtade på ett fält 

nära Shanksville i Pennsylvania (publicerad 2008-09-10, Dagens Nyheter).  

 

Citatet ovan är hämtad från Dagens Nyheter 2008-09-10. Den 11 september 2001 inträffade en 

händelse som chockerade och berörde människor världen över. Det var då två flygplan störtade 

in i då världens högsta byggnad World Trade Center i USA. Samtidigt störtade ett tredje plan i 

Pentagon, USA. Människor både omkom och blev skadade under attackerna. AlQaida 

kopplades till händelsen, en muslimsk organisation med anknytningar till terrorism. Efter denna 

händelse har islam och terrorism fått en större uppmärksamhet i media. Idag har begreppet 

terrorism blivit allt vanligare i media och förknippas lätt som beteckning för islam. (Hvitfelt, 

1998 s. 82-84).   

När jag söker på terrorism i Googles sökmotor i form av bilder, dyker det upp bilder på brända 

bilar, flygplanskraschen den 11 september, självmordsbombare, våld och slagsmål av media. 

Detta sökresultat får mig att fundera kring hur detta påverkar vår bild av islam, terrorism och 

religion.   

I samband med händelsen den 11 september framställs muslimer och deras religion Islam som 

något främmande med koppling till terror, våld och hot.    

Vilka konsekvenser kan medias framställning få av islam? Kan det leda till negativa värderingar 

och fördomar om muslimer i vårt samhälle? Leder exponering av medias framställningar till att 

vi blir mer fientliga mot andra? I syfte att undersöka ämnet kommer jag att titta närmare på 

några svenska dagstidningar såsom Dagens Nyheter, Aftonbladet och Svenska Dagbladets 

framställning av islam och muslimer, i vilka sammanhang dessa benämns och på vilka sätt.   
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2. Bakgrund 

2.1 Dagens nyheter  

Dagens Nyheter, DN, är en morgontidning som publicerades år 1864 av grundaren Rudolf Wall. 

Tidningen har flera korrespondenter bland annat i New York, Bryssel, Köpenhamn/Malmö, 

Peking och London. Idag är DN Sveriges enda riksspridda liberala morgontidning. Tidningen 

läses dagligen av 883 000 personer, ungefär 10 % av landets befolkning mellan åldrarna 15 och 

79 år. Dessutom har DN en hemsida som har cirka 1,1 miljoner unika läsare. 

(https://sv.wikipedia.org/wiki/Dagens_Nyheter 2018-10-30)  

2.2 Aftonbladet  

Lars Johan Hierta grundade Aftonbladet 1830-1851, en kvällstidning som blev de enda fria 

pressen i Sverige. Det som utmärkte Aftonbladet var användningen av stora bilder och en 

huvudrubrik, ett arbetssätt de var först med att implementera. Idag är Aftonbladet en av Sveriges 

äldsta kvällstidningar. Den är obunden socialdemokratisk. Samtidigt lockar den också till sig 

många besökare och sidvisningar på internet. (sv.wikipedia.org/wiki/Aftonbladet 2018-10-30).  

2.3 Svenska Dagbladet  

Svenska Dagbladet, SvD, är en dagstidning i Sverige. Svenska Dagbladets första utgåva 

publicerades den 18 december 1884. Dagstidningen publiceras i Stockholm och täcker 

nationella såväl som internationella nyheter. Det totala antalet läsare beräknas vara över 900 

000 besökare per kanal. Svenska Dagbladets utgåvor kretsar kring nyheter, företag, åsikter och 

kultur. För sitt arbete har SvD tilldelats Sveriges tidning flera gånger 

(https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Dagbladet 2018-10-30).    

 

 

 

 

 

 



6 
 

3. Syfte  

Studiens syfte är att undersöka medias framställning av islam i samband med händelsen av 9/11, 

mer specifikt i tre svenska dagstidningar: Dagens Nyheter, Aftonbladet och Svenska Dagbladet. 

Frågeställningar 

I denna studie undersöks medias framställning av islam i svenska dagstidningar utifrån följande 

frågeställningar: 

1. Hur framställs islam i samband med 9/11 i Dagens Nyheter, Aftonbladet och Svenska 

Dagbladet under år 2001? 

2. Hur framställs islam i samband med 9/11 i Dagens Nyheter, Aftonbladet och Svenska 

dagbladet under år 2011? 

3. Vilka likheter samt skillnader finns i hur dagstidningarna presenterar islam i relation till 

9/11?  
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4. Metod  

Detta kapitel kommer behandla det metodiska tillvägagångssättet för studien. Val av metod, urval, 

avgränsningar, analysschema samt diskursanalys kommer att presenteras nedan.  

4.1 Val av metod 

I min studie utgår jag ifrån Norman Faircloughs, som är en lingvist som utvecklat kritisk 

diskursanalys för att förtydliga hur diskurserna verkar i olika sammanhang. Den kritiska 

diskursanalysen (CDA) är ett verktyg för att ta reda på vilka maktstrukturer det finns i 

medietexter och varför de ska analyseras. Genom att individen undersöker maktstrukturerna 

och kritiserar de olika diskurserna får den enskilde mer förståelse för texten.  (Ekström 2008 s. 

136). För att förstå de olika diskurserna behöver man studera vilka maktstrukturer det finns och 

varför de ska analyseras.   

Diskursanalysen är ett relevant tillvägagångssätt då jag vill analysera tidningar för att se hur 

medier förmedlar sitt budskap och vad det finns för dolda faktorer bakom retoriken. Begreppet 

diskurs är ett verktyg för att beskriva språk och hur det används i olika kommunikativa 

situationer. Diskurserna bestämmer det som får sägas och det som inte får sägas och är ett 

fastlagt sätt som talar om något som är bestämt av omgivningen (Bergström & Boréus 2000). 

Det finns olika diskursanalys, men kritisk diskursanalys enligt Fairclough är utgångspunkten i 

min uppsats. Studien är anpassad efter min egen diskursanalys med utgångspunkt ifrån 

Fairclought. För det första har jag utformat analysschemat utifrån tidningarnas innehåll och 

struktur. För att kunna göra sådana anpassningar har jag utgått ifrån mikro och makro 

strukturen.    

Med hjälp av diskursanalysen blir det enklare att förstå textens innehåll,  kontext och funktioner, 

som visar politiska och ekonomiska fenomen. När man studerar diskurser är de enklare att förstå 

hur sociala skillnader förekommer i samhället (Ekström 2008 s. 133). Vidare kan man också 

med hjälp av diskursanalysen se hur nationella maktstrukturer samverkar för att förstå vilken 

samhällsklass tidningarna tillhör och hur medier hanterar samhälleliga fenomen samt hur 

medier representerar människor, såsom etniska minoriteter. Därtill undersöker man vilka 

värderingar, normer och maktintressen som bilder och texter förmedlar (Ekström 2008 s. 122, 

124). Vidare är det viktigt att läsaren känner till maktstrukturerna och journalistens 

underliggande värderingar i tidningarna. Orsaken till det är att läsaren ska kunna bilda en egen 

uppfattning om händelsen genom att läsa olika tidningar med samma innehåll.   
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I boken Metoder i kommunikationsvetenskap skriven av författarna Ekström och Larsson 

(2010) presenteras innehållsanalys, kvalitativa och kvantitativa metoder samt observation och 

intervjuer.  Författarna lyfter fram att tidningar används som effektiv informationsförmedlare 

för att locka läsare.  De menar att syftet med medier som verktyg är att läsaren ska ta till sig 

innehållet och bli påverkade av informationen. Enligt författarna Ekström & Larsson (2010) är 

målet med det retoriska arbetet innan texter, bilder och innehåll publiceras i medier är att ge 

läsaren en beskrivning av verkligheten. I tidningar delar journalister med sig av sin tolkning av 

verkligheten genom media.  Hur vi tar till oss information och påverkas av tidningar beror på 

vår bakgrund, förförståelse och erfarenhet (Ekström & Larsson 2010 s. 273). Medier väljer i 

första hand noggrant ut vad de vill belysa allmänheten om innan de publicerar ingressen på 

nätet. Sedan lyfter medier fram mer hot och våld för att locka fler läsare. Därtill vill vi få mer 

information och lockas också att köpa tidningen (Ekström 2008 s. 65). Vidare nämner 

journalister medvetet också ord som till exempel jihad. Av den anledningen för att skapa oro 

och rädsla hos läsarna.  

I denna studien finns fler relevanta artiklar från år 2001 i jämförelse med 2011 som är hämtade 

från mediearkivet retriever. Då artiklarna uppmärksammar andra terrorattentat än pentagon blev 

det färre artiklar från år 2011 i min analys. Jag fick 312 träffar för året 2001 och för året 2011 

fick jag 343 träffar genom sökorden ”11:e september ” och ”islam”.    

4.2 Mediaperspektivet i undervisningen   

I boken Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan beskriver författaren Malin 

Löfstedt hur religionsämnet bör framföras i skolundervisningen. Hon skriver att religionsämnet 

ska enligt Skolverket studeras utifrån ett etnografiskt perspektiv, det vill säga utifrån och inifrån 

perspektiv på olika traditioner. När man studerar perspektivet inifrån kan det handla om 

individernas relation till Gud. När man studerar material utifrån ett etnografiskt perspektiv får 

läsaren enbart ta del av grundläggande förståelse för att motverka fördomar och fientlighet 

(Löfstedt 2011 s. 127).  I den svenska skolan lär sig eleverna de grundläggande faktorerna om 

religionens innebörd och religiösa föreställningar ur ett specifikt perspektiv, nämligen inte som 

troende. Inom ämnet Islam lär sig till exempel eleven om hur det är att leva som muslim, deras 

fem grundpelare såsom: trosbekännelsen, fastan, allmosan, bönen, vallfärden och ur många 

olika perspektiv. Läraren kan heller inte bara använda sig av sekundärlitteratur i undervisningen 

utan eleverna måste också ha tillgång till primäramaterial. På så sätt lär sig elever att skilja på 
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de olika perspektiven och delar som kanske inte framkommer i läroböckerna som däremot 

framkommer i internet (Löfstedt 2011 s. 142).   

Enligt mig är det viktigt att eleverna övar på kritiskt tänkande och att granska, analysera, tolka 

texter/bilder och få inblick i hur medier och övriga källor framför sitt budskap. Dessutom är det 

också viktigt som lärare att i undervisningen betona hur journalister väljer att framföra sin 

ingress och budskap. Samtidigt är det också viktigt att betona för elever att artiklar oftast har 

ett politiskt syfte för att göra de medvetna om vilka betydelser medier har på individ och 

samhällsnivå.  (Löfstedt 2011 s. 142).  

4.3 Avgränsning och urval  

Då undersökningsområdet av sambandet mellan terrorism och islam är för brett har jag valt att 

fokusera på svenska tidningar och inte engelska då perspektiven kan skilja sig åt i tidningar som 

lyfter fram terrorattacken mot World Trade Center. Det finns en del artiklar om den 11 

september i litteraturen, men mitt intresse riktas mot hur massmedier har skildrat denna 

händelse. Det är intressant att undersöka ur vilket perspektiv och på vilket sätt informationen 

har framställts för allmänheten. Tidningar som jag har valt att analysera är Aftonbladet, Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet. Jag valde dessa tre tidningar då de är ledande inom 

svenskmedia i skrift. Dessutom för att tidningarna har olika politiska inriktningar och 

Aftonbladet är en kvällstidning medan Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter är 

morgontidningar. Vidare framkommer att Aftonbladet är obunden socialdemokratisk tidning 

medan Dagens Nyheter är liberal och Svenska Dagbladet är obunden moderat. Då tidningarna 

tillhör olika politiska inriktningar framförs budskapen utifrån de politiska inriktningarna som 

de har. (Petersson & Pettersson 2011 s.91).    

De utvalda skrifterna som behandlas i min studie är skrivna av olika författare. Fokuset i denna 

studie ligger inte på hur skribenterna väljer att lyfta fram företeelserna utan jag kommer 

behandla tidningarna som egna aktörer i studien. Orsaken till varför jag kommer att behandla 

tidningarna som egna aktörer i studien är på grund av att journalisternas personliga åsikter inte 

är relevant för studien. Eftersom studiens fokus är på hur tidningarna i sig framställer dåden.   

4.4 Tillvägagångssätt 

Idag uppmärksammas terrorism mycket i media, oftast i anknytning till islam. Därför ville jag 

detaljerad undersöka hur terrorism och islam skildras i olika artiklar.   
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Utgångspunkten för studien var att undersöka 3 artiklar ur varje dagstidning från år 2001 och  

2011 om händelsen i World Trade Center som inträffade den 11:e september år 2001.  

 Jag fick färre träffar år 2001 och fler träffar 2011. Artiklarna från 2001 berörde händelsen 11:e 

september i direkt relation med Islam och dess konsekvenser. Av den anledningen var 

informationen mycket relevant för denna studien. Träffarna i 2011 var däremot inte lika relevant 

eftersom träffarna inte berörde händelsen den 11:e september. År 2011 skrev dagstidningarna 

heller inte något om Islam och muslimer som de gjorde år 2001. Orsaken till varför jag har ett 

ojämnt antal av artiklar från samma tidning beror på att jag har medvetet plockat bort händelser 

som inte passar in i min studie och hade heller inte någon anknytning med World Trade Center 

i och Islam som är utgångspunkten för denna studie. Med andra ord för att anpassa innehållet 

till studiens syfte valde jag därför 9 av 300 träffar för närmare undersökning. 

4.5 Undersökningens upplägg  

När man analyserar språket i den kritiska diskursanalysen är texten i centrum. I samband med 

detta tittar forskaren på vad texten förmedlar, men även det som döljer sig under textens 

innehåll. Detta bestäms av två delar: makro och mikrostruktur.  I en diskursanalys på makronivå 

studerar man relationen mellan text och samhälle. På mikronivå studerar man istället textens 

utformning det vill säga stil, textens sammanhang, innehåll och struktur. (Berglez i Ekström & 

Larsson (red) 2010 s. 273-278 & Ekström 2008 s. 135).     

Med hjälp av Peter Berglez modell har jag konstruerat ett eget analysschema från mina 

frågeställningar som jag ska ta ställning till. Mitt eget analysschema är anpassad efter studiens 

syfte för att kritiskt granska hur tidningarna framställer Islam. Av den anledningen krävs 

anpassningar av frågeställningarna för att kunna visa ett pålitligt resultat.   

Det som författarna Berglez och Faircloughs har gemensamt är att kritisk diskursanalys studeras 

utifrån makro- och mikroperspektiv. Författaren Berglez modell, med inspiration av 

Faircloughs metoder, utgör ramen för undersökningen.   

 Följande frågeställningar är ur ett makroperspektiv:  

• Vilka händelser kan utläsas utifrån rubriken? 

• Vem har skrivit artikeln? (författare) 

• Vad beskriver artikeln? 

• Hur framstår aktörerna som är inblandade i händelsen? 
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Följande är frågeställningar ur ett mikroperspektiv:  

• Är det något offer som pekas ut? 

• Vilka ord använder författaren sig av i berättandet av händelsen? 

4.6 Validitet och reliabilitet  

I denna studien finns en god validitet och reabilitet. Utgångspunkten i arbetet var att analysera 

hur medier framställer Islam i dagstidningar. Detta gjordes med hjälp av en kritisk 

diskursanalys. Det är viktigt här att poängtera att studiens frågeställningar stämmer överens 

med analysschemat och studiens syfte för att visa ett pålitligt resultat. Jag har fokuserat på 

studiens utgångspunkt och är medveten om att man måste vara mycket nogrann när man 

utformar ett kritiskt analysschema, eftersom läsare måste också kunna tolka den på samma sätt.  

Denna studien är därför mycket detaljerad för att undvika oliktänkande i analysen. I likhet med 

forskning bör materialen användas på ett så felfritt sätt som möjligt. (Ekström & Larsson 2010 

s. 14,76). Den brittiske lingvistiken Fairclouth undersökte olika diskurser och deras 

maktstrukturer. Jag har tillämpat författaren Bergez modell och Faircloughs metod i denna 

studie. Om en annan forskare använder mitt analysschema och jämför med Peter Bergez 

analysschema kommer forskaren med stor sannolikhet att få samma resultat.  Ekström & 

Larsson 2010 s. 178-275). Med andra ord håller studien sig inom ramarna för ämnesområdet 

och det finns en röd tråd som genomsyrar hela arbetet och visar på en god validitet. 

4.7 Analysförklaring 

Analysen delas upp 3 delar. Den första delen handlar om en analys på hur dagstidningarna 

presenterar händelser ur ett makroperspektiv. Denne delen börjar med en analys över 2001 och 

därefter för en analys över 2011, båda ut ett makroperspektiv. Slutligen avslutas denna del med 

en jämförelse mellan 2001 och 2011. Den andra delen har samma struktur men analysen sker 

ur ett mikroperspektiv. Även denna del avslutas med en jämförelse. Den sista delen i analysen 

berör hur en lärare kan tillämpa ett sådant analysschema i sin undervisning om Islam och medias 

presentation av Islam.  
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5. Forskningsläge 

Det finns till viss del mycket forskning om terrorattentaten den 11 september i USA, om hur 

muslimer och islam framställs i medier och hur islamofobin växer. Men mitt fokus ligger på att 

se hur svenska medier framför muslimer och islam i tidningar. Tidningarna som är av intresse 

är Aftonbladet, kvällstidning, Dagens Nyheter, morgontidning, och Svenska Dagbladet, 

morgontidning. Berättandet och versionen kan se olika ut på engelska och svenska tidningar 

därför väljer jag att enbart fokusera på svenska tidningar.    

Författarna Annika Jonasson och Tina Nyrén (2005) från Högskolan i Trollhättan har i sin 

rapport som heter Terrorism i svenska tidningar, gjort en diskursiv innehållsanalys av tidningar. 

I arbetet analyserar författarna svenska tidningar av terrordåden såsom Aftonbladet, Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet om händelser från München 1972, Lockerbie och World Trade 

Center. Studiens syfte är att undersöka terrorism och vilka uttrycksformer de får i medier. I 

resultatet resonerar författarna att första dagen skriver tidningarna om det som skett och dagen 

därpå utses någon skyldig som visar sig vara bakomliggande orsaken till händelserna. 

Förändringarna som skett i jämförelserna mellan olika tidningar är hur terroristerna beskrivs i 

artiklarna. Den stora skillnaden är ordvalen som olika tidningar lyfter fram utifrån olika 

skeenden. Tidningarna nämner ord som till exempel är hämtade från intervjuer med muslimer 

eller ord som står i deras heliga skrift, det vill säga koranen. Vidare skriver Jonasson och Nyrén 

att det nästan alltid handlar om araber när tidningarna skriver om terroristerna.   

I samband med studien ovan är det också relevant att lyfta fram boken: Muslim i Sverige av 

författarna Ouis och Roald (2003). Författarna skriver att attacken mot USA den 11 september 

har bidragit till islamofobins framväxt framförallt i USA, men även i europeiska länder. Enligt 

författarna visar undersökningar att journalister i Sverige kritiserats av danska politiker och att 

svenska journalister saknar politisk korrekthet i sina artiklar. Det innebär att svenska 

journalister uttrycker händelser neutralt, de säger till exempel inte  islamiska ord såsom jihad 

eller andra främmande ord för att väcka oro hos läsarna.   

Detta beror på att journalisterna är medvetna om vilka konsekvenser det kan få. Anledningen 

till varför svenska journalister väljer att utesluta politiska värderingar i tidningarna är att det 

motsäger Sveriges diskrimineringslag, samtidigt som det finns en rädsla om att bli kallad rasist 

eller islamofob. I jämförelse med andra länder är islamofobiska uttryck i Sverige mindre 

förekommande (Ouis & Ronald 2003 s. 51).   
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Därtill skriver Ouis och Ronald (2003) att islamofobin har uttryckts både indirekt och direkt i 

svenska medier. Det finns skillnader i hur man framställer brott i medier som är utförd av en 

etnisk svensk eller invandrare. Skillnaden är att som läsare förstår man direkt att det är en 

invandrare som begått ett brott därför att informationen ges indirekt, till skillnad från när en 

svensk begår brott som nyheten framförs på ett sätt som gör det svårt att för läsare att koppla 

hen till grupp människor. Vidare skriver författarna att i medier framförs islam i form av krig, 

terrorism och förföljelse. Författarna beskriver att muslimernas religion framförs som udda i 

västerländska samhället. På så vis uppfattas muslimer på ett fientligt sätt (Ouis & Ronald 2003 

s. 39-40)  

I boken vid namnet Islamofobi, skriver författaren Mattias Gardell (2010) att vi kan uppfatta 

mediernas budskap utifrån språk och bilder. Urvalet i tidningarna är medvetna för att skapa ett 

vi och dem tänkande. När medier lyfter fram ord som muslimer säger i intervjuer får 

översättningen av arabiska ordet exempelvis Allah ett annat sammanhang och betydelse i 

tidningarna för läsarna. Vilket i sin tur får läsarna uppfatta att muslimernas Gud är annorlunda 

och liknar inte Guden hos kristna eftersom de valt att namnge gud för Allah. Vidare nämns 

arabiska ord exempelvis jihad eller sharia i medier för att övertyga läsaren om att journalisten 

är kunnig i sitt ämne. Läsaren litar på journalisten eftersom händelsen framförs för allmänheten 

och är skriven på ett proffsigt sätt med bilder och text, på så sätt upplever läsaren att journalisten 

är kunnig i sitt ämne. Samtidigt väcker dessa ord också oro och skräck hos läsaren eftersom hen 

associerar ordet med våld och hot.   

Vidare skriver författaren att det ofta visas muslimer i medier såsom i television och tidningar 

för att svartmåla dem. Samtidigt som de lyfter fram muslimer och islam kopplas de till terrordåd 

och krig (Gardell 2010 s. 96, 98).   

I ytterligare en bok vid namnet Gåtorna kring den 11 september, skriven av författaren Laurent 

framkommer att amerikanska myndigheter hade blivit varnade före terrorattentatet den 11 

september i World Trade center. Amerikanska myndigheterna tog emot många varningar om 

att USA skulle vänta sig flygplanskapningar av terrororganisationen Al-qaida. Amerikanska 

myndigheterna tog det inte på allvar och därmed inträffade det första terrorattentatet mot World 

Trade center. (Laurent 2005 s. 85-87).  I likhet med författaren Lauren (2005) skriver John K. 

Cooley i sin bok vid namnet Oheliga krig, Afghanistan, USA och den internationella 

terrorismen, att innan dådet i USA fanns amerikaner som spekulerade om att någonting stort 

skulle kunna inträffa, i mars 2001 fanns misstankar om attacken. Enligt författaren fanns en 
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planerad attack mot USA redan under 90-talet och nu var det samma fokus. Det var heller ingen 

amerikan som hade förväntat sig att terroristerna skulle använda vanliga passagerarplan för 

dådet. Dessutom visste amerikanerna inte heller den bakomliggande orsaken till attacken 

eftersom de saknade vetskap kring historien.   

(Cooley:342).    

I boken vid namnet Våldsam aktivism och terrorism, framför Jan Kallberg (2005) terrorismens 

innebörd. Det finns organisationer som medverkar till terrorism. Sådana organisationer uppstår 

när det finnas en gemensam kunskapsbas i form av ideologi, religion eller politik. Ett exempel 

på en sådan organisation är Al-qaida. Syftet med terrorhandlingar som organisationen 

medverkar till är att skrämma allmänheten genom att använda våld för att påverka politik och 

ekonomiska rörelser. När det handlar om den mediala framställningen av terrorism förknippar 

vi begreppet terrorism till exempel med passbilder eller brinnande föremål. Läsarna tar då till 

sig framställningen av hur terrorism kan se ut och gör sedan egna bedömningar. Individernas 

egna erfarenheter och politiska värderingar spelar då roll för hur de tolkar passbilderna och 

brinnande föremålen. I sin tur förknippas även terrorism med islamister, men det utövas inte 

enbart av islamister utan massmedier försöker förklara bort detta. En muslim framstår då som 

något främmande och farlig enligt mottagarna, av den anledningen framstår oro och obehag hos 

mottagarna. (Kallberg 2005 s. 68-70).   

I ytterligare en bok vid namnet Terrorismens tid, skriver författaren Jervas (2003) att det inte 

finns argument som tyder på internationell terrorism i USA i samband till attacken mot World 

Trade Center. Samtidigt hävdar han att det inte har funnits några terrorattacker med arabiskt 

ursprung året innan terrorattacken 2001 i USA. Det är mer vanligt att sådana attacker riktar sig 

mot andra världsdelar och länder. Många trodde att religion terrorism uppstod efter attackerna 

i World Trade Center och Pentagon, men den har funnits sen tidigare. Enligt författaren Jervas 

var attackerna mot World Trade center politiskt motiverade. Som många tror handlade det inte 

om att påverka stor publik. Det skrivs mycket om terrorism som uttnytjar massförstörelsevapen, 

det är inget nytt och därför kallas det numera för nygammal. Med andra ord tolkar författaren 

attackerna mot USA som terrorhandlingar och militära angrepp.   
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6. Teori  

I det här kapitlet kommer studiens teorier om maktperspektivet, diskursanalys och 

terrorismens kopplingar till medier att tas upp.   

6.1 Maktperspektiv 

Författaren Ekström (2008) skriver att samhället består av maktstrukturer. Makt utspelar sig 

exempelvis när vi kommunicerar med andra och i alla sociala sammanhang som individen 

befinner sig i, vilket medför att individer utövar makt hela tiden, speciellt i vardagligt tal.    

Ekström och Larsson (2010) skriver att grunden i diskursanalysen är ideologibegreppet. Detta 

innebär att en skymd ideologi i texten som bland annat politiska, ekonomiska eller kulturella 

värderingar kan påverka läsaren. Läsaren som tar till sig informationen kan falla offer för det 

som berättas om hen inte granskar en text och informationsspridningen blir felaktig. Ideologin 

är ett användbart verktyg för att studera hur olika samhälls- och maktstrukturer ser ut och hur 

de framförs under ytan. När en text framförs och det ligger dolda värderingar eller politiskt 

budskap i texten handlar det om ideologi. En ideologi visar hur samhället bör vara strukturerad 

(Petersson & Pettersson 2007 s. 29). Den skymda ideologin bidrar med följder såsom 

ekonomiska svårigheter för samhället och segregation mellan människor. Hur vi tar till oss 

information och blir påverkade av ideologin beror på våra erfarenheter och det vi har samlat 

genom livet som vi bär med oss. (Petterson & Peterson 2007 s. 37). I denna studien framförs 

en analys av tidningar som tillhör på ett eller annat sätt en skymd ideologi som grundar sig på 

politiska värderingar. I denna studien är det viktigt att studera källorna noga med hjälp av kritisk 

diskursanalys för att kunna tolka och bilda egen uppfattning om handlingarna. I denna studien 

studeras språket noga med hjälp av diskursanalysen. På så sätt blir vi medvetna om hur 

ideologin fungerar. Dessutom lär vi oss genom språket att övertyga, påverka och bli förstådd 

på rätt sätt.   

Författarna Lars Petersson & Åke Pettersson (2007) lyfter fram synen på massmediernas 

ideologier: auktoritära ideologin, den frihetliga ideologin, sociala ansvarsideologin och den 

marxistiska medieideologin.    

Den första synen på mediernas ideologi är auktoritära ideologin som tillämpas när ett land eller 

media använder sig av censur för att undvika kritik mot staten. Medier är ett informationsmedel 

och ett redskap som påverkar ett lands utveckling. Men hjälp av censureringen i media arbetar 

man mot gemensamma ekonomiska och sociala mål. Medias censurering har således även ett 
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inflytande i vad personer väljer för utbildningar. Därför är detta i grunden en 

utvecklingsideologi, dock mer ett auktoritärt inslag.   

Den andra synen på mediernas ideologi är frihetliga ideologin som innebär att nästan allt får 

publiceras. Tidningarna har tillåtelse att använda vilka källor de vill och framföra sin egen syn 

utan att vara beroende av politik eller staten.   

Den tredje synen på mediernas ideologi är den sociala ansvarsideologin. De accepterar frihet i 

medier, men är kritiska till detta på grund av att tidningarna väljer specifikt ut områden som ska 

locka läsare att vilja köpa deras produkter. I sin tur menar den sociala ansvarsideologin att 

massmedierna måste framföra andra åsikter som de inte är vana vid, även om det inte alltid 

säljer.   

Den fjärde synen på mediernas ideologi är den marxistiska medieideologin. Enligt en marxistisk 

ideologi ser man på de ekonomiska och maktrelaterade förutsättningar för vad som får tänkas 

och skrivas i beroende på vilken samhällsklass man tillhör.    

I texten ovan nämns massmediernas ideologier. Dessa anpassar sig medvetet till mottagarnas 

ålder och sociala klass. För det första vill man locka läsare för att köpa deras produkter. För det 

andra använder man massmediernas ideologier för att framföra dolda värderingar och politiskt 

budskap till allmänheten. Som tidigare nämnts jämför jag olika källor med varandra, med hjälp 

av kritiskdiskursanalys. På så sätt redovisar jag för ideologin utifrån olika källor i denna studien. 

Det blir så ledes enklare att nå ett pålitligt resultat.   

Dessutom är det viktigt att läsa rubrik, bakomliggande värderingar och budskap för att inte 

påverkas av ideologin. De bakomliggande värderingarna och budskapen i tidningarna påverkar 

oss på olika sätt. Vår identitet och våra handlingar i vardagen formas och styrs en del av medier 

genom till exempel tidningsartiklar eller film. (Petersson & Pettersson 2007 s. 28-32).   

6.2 Kritisk diskursanalys 

Det finns en rad olika inriktningar inom diskursanalys. En av de olika inriktningarna är kritisk 

diskursanalys som är kritiskt till de maktförhållanden och sociala klasser som finns. 

Språkbruket analyseras utifrån erfarenhet och sociala sammanhang (Jorgensen & Philips 2000 

s. 66). Det som är gemensamt för de olika inriktningarna i diskursen är språkbruket. Språket 

formar oss individer och vår syn på den yttre världen: tolkningar om oss själva och våra liv 

samt förklaring av händelser sker genom språket. I samband med det hjälper en kritisk 
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diskursanalys att se innehåll och struktur. Samtidigt skapar människan medvetenhet kring 

texten som helhet och dess innebörd.    

Vidare skriver författarna att man kan använda sig av analysen för att ta reda på vad det finns 

för värderingar eller politiska åsikter budskap i texten (Jorgensen & Philips 2000 s. 7-8).  I 

samband med detta ska man i en kritisk diskursanalys studera materialet utifrån, men samtidigt 

föreställa sig att ingå i det samhället som beskrivs (Ekström & Larsson (red) 2010 s. 274).  

Journalistiken i texterna är politiskt vridna och värderingarna är skrivna på ett övertygande sätt 

för att locka läsarnas intressen och påverka deras föreställningsvärld.  

Ytterligare lyfter författarna fram att information som medier framför till allmänheten, ansvarar 

individerna för att sedan lösa själva. Vidare skriver författarna att teorin om Livspolitik som de 

hämtat från Anthony Giddens syftar på att identitetsskapandet i relation till moderniseringen 

sker genom val av livsstil. Det är numera upp till individen själv att forma sitt liv oberoende av 

föräldrar eller tradition (Jorgensen &  Philips 2000 s. 143-144).  Dessutom skriver författarna 

att Giddens teorier är del av Faircloughs diskursteori. Han utgår från Giddens analys att vi 

befinner oss i ett senkapitalistiskt samhälle. Språket är strukturerad i olika mönster efter hur vi 

uttrycker oss och medier anses vara ett socialt problem eftersom det är grunden till hur vi 

bemöter och talar med andra människor i olika sociala sammanhang. Det blir med andra ord 

problematiskt då vi kopplar innehållet i det som sägs i medier till vardagslivet. När medier ska 

tolkas i relation till verklighet, talar man om diskurser (Jorgensen & Philips 2000 s. 145).  

Vår upplevda verklighet formas utav språket vi använder och media är där de flesta underbygger 

sina uppfattningar kring ett socialt problem. En vanlig definition av diskurs är att det är “ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Därav kan 

man uppfatta diskurs som en tvingande, bestämd talordning där en del sätt att tala om och förstå 

världen möjliggörs och att andra sätt omöjliggörs. Exempel på stora diskurser i samhället där 

det finns en viss struktur eller mönster i hur man använder språket är i den politiska debatten 

(ibid.) 
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7. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultatet av undersökningen. Kapitlet delas in i två delar där respektive 

dagstidningar kommer att analyseras och sedan presenteras en sammanfattning över likheterna och 

skillnaderna. Detsamma kommer göras i delen gällande mikroperspektivet.   

Såhär kan läsaren själv avläsa tabellerna: För det första är syftet att jämföra olika dagstidningar med 

varandra och hur de framställer Islam. Av den anledningen finns det olika dagstidningar enligt 

tabellerna. Enligt makro analysen finns en rubrik som talar om tidningarnas ämne, aktörernas 

framställning, författaren och handlingen. I mikro analysen framkommer främmande ord som är 

plockade utifrån dagstidningarna för att visa hur tidningarna framställer muslimer och islam. Tabellen 

avläses i punktform och ger en förenklad bild av terrorattentatet i world trade center.   

7.1 Makro perspektiv 

7.1.1 Dagens nyheter 

I Dagens Nyheter 2001 (Tabell 1) framkommer misstankar om att gärningsmannen är muslim. 

Muslimerna utpekas som Bin Ladins främsta tittare och lyssnare. Usama Bin Ladin presenteras 

som orsaken till terrorattacken och även hans utseende och ålder diskuteras. Attacken innebär 

för det första svårigheter för utlänningar att vistas i USA. För det andra kommer allmänhetens 

frihet påverkas av terrorattentatet. När Presidenten Bush motivering till militärdomstolar för 

misstänkta terrorister införs vidtar USA och Storbritannien åtgärder genom att de stoppar 

flygningar samt utökar kontroller på flygplatsen. När USA utkämpar krig mot terrorn blir de  

kritiserad av flera länder som inte vill ingå i åtgärden. Efter attacken börjar USA och 

västvärlden sprida hat mot islam.   
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TABELL 1 - DAGENS NYHETER 2001 

Datum Vilka händelser 

kan utläsas utifrån 

rubriken?  

Vem har 

skrivit 

artikeln? 

Vad beskriver artikeln?  Hur framstår aktörerna? 

2001-09-

25 

 Rubrik: Efter 

terrorattacken: 

Misstänktas 

tillgångar fryses. 

 Det har skett en 

terrorattack, 

ospecificerat. 

 Det finns 

misstänkta. 

 Åtgärder har 

vidtagits. 

 Kurt 

Mälarstedt, 

Journalist. 

 USA- Vidtar åtgärder: 

stoppar flygningar, 

kontroll.  

 Individer och 

organisationer är 

misstänkta för finansiering 

av terrordåd. 

 Intrång i friheten. 

 Dagen efter 11/9 

fortsäyyrt spaningarna 

efter terrorister. 

 6453 saknas efter 

terrordådet. 276 omkom. 

 USA offer fär 

terrorattack. Agerar för sin 

säkerhet 

 USA söker terrorister. 

 Allmänhetens frihet 

påverkas-indirekt offer av 

attacken 

2001-12-

28 

 Rubrik: USA 

och väst hatar 

islam 

 Hat mot en 

religion. 

 Hatet kommer 

från USA och 

väst. 

 Per Jönsson, 

DN:s 

correspondent.  

 Usama bin Ladin: USA 

hatar talibaner och islam 

på grund av det långa 

bombkriget i Afghanistan.  

 Usama bin ladin tar 

ansvar för attacken den 

11:e september 

 Korstågpräglat hat mot 

Islam. 

 Usama bin Ladin 

gestikulerar med höger 

hand trots att han är 

vänster hänt- tecken på att 

han har skadats.  

 Usama bin Ladins 

tilltänkta tittare och 

lyssnare är uppenbart 

muslimer 

 USA framställs som 

hatare av bin Ladin. 

 Bin Ladin är terrorist. 

 Skadad bin Ladin ger 

vinst för USA och väst. 

 Muslimer utpekas som 

bin Ladins främsta tittare 

och lyssnare. 

2001-12-

31 

 Rubrik: Pehr 

 Gyllenehammar 

varnar för 

effekterna av 

terroirsmens”..år”. 

Ökade svårigheter 

vara utlänning”.  

Efter flertal 

terroristattacker 

 Utlänningar 

drabbas. 

 Volvo-

chefen Pehr-

Gyllenhammar 

 Ögonvittne från 

händelsen den 11/9. 

 USA stänger 

flygplatserna men öppnar 

de igen efter några dagar. 

 USA  stänger 

flygplatserna men öppnar 

de igen efter några dagar. 

 USA och Storbritannien 

tar extra ordinära åtgärder 

inför ökad säkerhet. 

 Militärdomstolar för 

misstänkta terrorister 

införs i USA.  

 President Bushs 

motivering till 

militärdomstolar- USA 

utkämpar krig mot terrorn. 

 I England finns folk som 

har förankring i al-Qaidas 

terrorgrupper.  

 USA- Vidtar hårda 

åtgärder som andra länder 

har 

kritiserat(militärdomstolar). 

 Åtgärden är inte 

berättigad av flera länder.  

 Flertal länder vill inte 

ingå i USAs drastiska 

åtgärd vad gäller 

militärdomstolar. 

 Svårt för utlänningar. 
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I  Dagens Nyheter 2011 (Tabell 2) i följande frågeställning ”vad beskriver artikeln” framförs 

en kritisk diskussion om ordet terror. Den kritiska diskussionen som analysen lyfter fram är en 

jämförelse mellan islamister och västvärlden. Med andra ord förknippas muslimer med ordet 

terror och inte den så kallade västerländska mannen som anges vara norrman enligt tabellen 

nedan. På grund av terrorattentatet är det svårare att vara muslim i USA därför att muslimer 

förknippas med våld och hot. Däremot är muslimerna i USA nöjda trots att det är svårare att bo 

där. Enligt president Bush ligger Saddam Hussein bakom det blodiga terrordådet. Enligt det 

blodiga dådet som inträffade är det fler muslimer som dödades än amerikaner. Därmed är 

amerikaner misstänksamma mot muslimer och oroliga för hemodlad extremism.   
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TABELL 2 - DAGENS NYHETER 2011 

Datum Vilka händelser 

kan utläsas 

utifrån rubriken? 

Vem har skrivit 

artikeln? 

Vad beskriver artikeln? Hur framstår 

aktörerna? 

2011-07-

29 

 Rubrik: Vänta 

med slutsatser 

skulddebatt: 

Viktiga frågor 

om terror kräver 

genomtänkta 

svar. 

 Kräver analys 

och uteslutandet 

av fördomar 

 Författare:Erik 

Helmerson  

 Diskussion om förekommande 

vinklar om ordet terror och det är 

en muslim och varför de utreder 

bara norrmannens barndom men 

aldrig terrorislamistens. 

 Svarar på frågan: Ordet terror 

har använts snart sagt överallt för 

att beskriva tragiken i Norge och 

artiklar om terroristens uppväxt 

har förekommit efter varje dåd.  

 En fanatisk islamist som är 

gärningsman , då är det plötsligt 

fel att koppla det till ideologi.  

 Skrivbenten- 

offer 

2011-09-

05 

 Rubrik: 

Terrorns pris- 

Ledare. 

 Någon har 

vunnit på terrorn. 

 Utgivare: 

Peter 

Wolodarski. 

 Framsteg Usa och Europa har 

tröttnat på att ett krig aldrig tar 

slut.  

 Al-Qaida slog till mot World 

Trade Center den 11:e 

september. 

 Afghanistan har skakat 

Pakistan. 

 Fler attentat mot London och 

Madrid 

 Flera terrorister har dödats- 

USA hann ikapp Usama bin 

Ladin.  

 Demokrativågen- USA tar inte 

äran för detta. 

 Samarbete med de gamla 

tyrannerna i arabvärlden. 

 USA:s ekonomiska tillgångar 

begränsar landet trots avancerad 

krigsmakt.  

 George W Bush 

släppte fokus på 

Afghanistan, 

ägnade sig åt Irak 

 Usama bin Ladin- 

Dödat fler 

muslimer än 

Amerikaner. 

 Saddam ligger 

bakom terrordåden 

i USA enligt 

presidenten.  

2011-09-

10 

 Rubrik: Svårare 

att vara muslim i 

USA idag.  

 Svårigheter för 

muslimer.  

 Författare: 

Michael 

Winiarski 

 Svårt att vara muslim i USA 

efter attentaten- men muslimer i 

USA är nöjda. 

 Amerikanska muslimers attityd 

till deras religiösa ledare har 

undersökts.  

 Muslim i Europa: Svårt att bli 

accepterad. Bättre i USA.  

 Amerika är ej fientliga mot 

invandrare. 

 Mätning av ABC/Sashington 

Post-Islam som religion 

”uppmuntar till våld”.  

 Amerikaner 

oroliga av 

”hemodlad” 

extremism och 

misstänksamma 

mot muslimer.  

 Muslimer kritiska 

till sina egna 

ledare. 

 Färre personer tar 

till våld mot 

muslimer. 

 Ku Klux Klan 

brände ner 

islamiska centret i 

Columbia.  
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7.1.2 Aftonbladet  

I Aftonbladet 2001 (Tabell 3) informerar USA sin befolkning för deras säkerhet om att det 

kommer fler attacker inom närmaste dagarna, men man vet inte vilka metoder och planer 

terroristerna har. Det enda man vet är att attackerna kommer under Halloween. USA, 

Storbritannien och Sverige förväntas införa åtgärder exempelvis för muslimer som är oskyldiga 

och blir anklagad för terrordåd. Anledningen till åtgärderna är att bekämpa terrorism. I samband 

med detta hävdar man att att bomber inte löser problem utan driver på motsättningar mellan 

människor med olika bakgrund och olika religioner. Därför vill USA göra upprop för att 

motverka diskrimineringen av muslimer som framstod efter attacken den 11 september.   
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TABELL 3 - AFTONBLADET 2001 

Datum Vilka händelser 

kan utläsas 

utifrån 

rubriken?  

Vem har skrivit 

artikeln? 

Vad beskriver artikeln? Hur framstår 

aktörerna? 

2001-10-

30 

 Rubrik: FBI 

varnar för nya 

terrordåd-fler 

attacker kan 

väntas-redan 

imorgon- 

Terrorkriget. 

 FBI – bidrar 

med 

information för 

att varna det 

amerikanska 

folket.  

 Flera 

terrorattacker på 

gång.  

 Artikeln 

skapar skräck.  

 Journalist: 

Magnus 

Sundholm, 

Journalist.  

 Informerar om kommande 

terroattacker – Uppgifter om att 

terrorister planerar nya terrordåd 

under Halloween.  

 Första varningen:om att man inte 

vet vilka metoder och planer 

terroristerna har.  

 Andra varningen: Särskild 

information, att fler attacker kan ske 

närmaste dagarna.  

 Mer specifik information finns att 

läsa på Internet.  

 Terroristernas måltavla: platser 

med mycket folk. 

 Inställda resor. 

 USA drabbade av terrorattacker 

under längre tid.  

 

 USA offer för 

flera terrorattacker 

och även 

kommande 

attacker. 

 USA medvetna 

och förberedda. 

 USA informerar 

sin befolkning 

(säkerhet).  

 USA i fara 

Terrorister hatar 

USA. Vill skada 

mycket, attackerar 

platser med mycket 

folk.  

2011-11-

01 

 Rubrik: 

Stoppa 

bombningarna- 

det är sannolikt 

att veder- 

gällningen föder 

ny terror, som 

sedan i sin tur 

ska vedergällas. 

 Uppmaning 

att stoppa 

bombningar. 

 Hämndlysthet. 

 Hämnd föder 

mer hämnd. 

 Jan Scherman, 

journalist och 

programdirektör 

på TV4.  

 USA måste göra upprop genom 

att motverka diskriminering av 

muslimer efter 11/9.  

 Bomber löser inte problem: de 

driver på motsättningar mellan 

människor med olika bakgrund och 

olika religioner.  

 USA förmedlar att fler länder står 

på tur som tänkbara bombmål 

 USA uppmanas att avbryta 

bombkriget och att de misstänkta 

bör genomgå en rättslig rättegång.  

 Ingen rättegång-diskriminering på 

grund av bakgrund.  

 Stöd visas för de muslimer som 

oskyldigt anklagad för terrordåd.  

USA - hårda i sina 

åtgärder, inte 

rättvisa och 

diskriminerar folk.  

Usa- en hatad makt 

Muslimer 

oskyldiga som 

anklagas för 

terrordåd. 

Misstänkte- 

Genomgår inte en 

rättegång innan 

beslut tas.  

2001-11-

27 

 Rubrik: Nya 

terrorlagarna 

hitar rättsstaten.  

 Nya 

terrorlagar 

påverkar de 

rättsliga lagarna 

som finns.  

 Silbersky 

Leif, advokat 

 Författaren är kritisk till att 

Sverige medverkar till uppluckring 

av statens grunder. 

 Terrorismen påverkar 

demokratin. 

 Åtgärdar för att bekämpa 

terrorism. 

 Åtgärderna begränsar den 

mänskliga friheten och rättigheterna 

- ej möjligt att överklaga beslut. 

 Det är inte bara Storbritannien och 

USA som förväntas införa åtgärder 

mot terrorism, även Sverige 

medverkar.  

 Demokratin-offer 

för terrorism. 

 Demokratin 

skakas av de nya 

terrorlagarna. 

 Mänskliga 

rättigheter 

inskränkas. 

 



24 
 

I Aftonbladet 2011 (Tabell 4) framkommer att amerikanerna fylldes med oro, ilska och skräck 

efter den 11 september. Amerikanerna var mycket chockade över händelsen och ingen var säker 

på vem som låg bakom dådet. Snart började effekterna av terrorattentatets påverkan visa sig. 

För det första fick USA det svårt ekonomiskt, politiskt och kulturellt. Usa påverkades av lägre 

skattesänkningar, höga krigskostnader och många nya regler för bland annat den globala 

flygplatsen. Med hjälp av en ny teknik gjorde USA sitt bästa för att öka säkerheten på 

flgplatserna. Detta innebar också att kostnaderna ökade för landet. Så småningom blev det 

också livet svårare för muslimer att identifiera sig som Amerikan eftersom de förknippades med 

terrorism.   

TABELL 4 - AFTONBLADET 2011 

Datum Vilka händelser kan utläsas 

utifrån rubriken? 

Vem har skrivit 

artikeln? 

Vad beskriver artikeln? Hur framstår 

aktörerna 

2011-09-11 

 Rubrik: 10 år senare- en 

nation mellan dröm och 

rädsla. 

 Kommer beskriva 

utvecklingen idag och hur 

det ser ut idag 10 år efter 

11:e september. 

 Chef 

redaktör: Karin 

Pettersson. 

 

 Reaktionerna efter 

attentaten 11:e 

september. 

 USA har det svårt 

ekonomiskt, politiskt 

och kulturellt. 

 Motbilder-rasistiska 

södern. 

 Amerika har tagit 

emot nya grupper av 

människor.  

 Motstridiga bilder av 

USA efter attentatet. 

 Känslan av att alla 

var amerikan (identitet) 

försvinner.  

 USA oroar sig för 

terrorism och 

attacker. 

 USA i ett krig 

mellan 

civilsationer. 

 USA:s väg eller 

ingen väg alls.  
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7.1.3 Svenska dagbladet  

I Svenska Dagbladet 2001 (Tabell 5) framkommer att USA och Saudiarabien har ett gemensamt 

intresse, det vill säga olje- och vapen handel. USA håller låg profil till arabvärlden och får inte 

tillräckligt med hjälp i jakten på terroristerna. En av de stora orsakerna till terrorattacken innebär 

att USA har någon upphandling med Saudiarabien. Vidare kritiseras och skuldbeläggs islam 

och muslimer. Tidningen hävdar att man inte ska stirra sig blind på islam. Med det menas att 

Islam är en farlig religion. Det finns en stor risk för att svenska medborgare hamnar i fara om 

de kommer i närheten av Islamister, av den anledningen avråder UD resor till flertal länder.  
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TABELL 5 - SVENSKA DAGBLADET 2001 

Datum Vilka händelser 

kan utläsas utifrån 

rubriken? 

Vem har 

skrivit 

artikeln? 

Vad beskriver artikeln?  Hur framstår 

aktörerna? 

2001-10-09 

 Rubrik: Risken 

för attack mot 

Sverige liten. 

 Sverige i fara.  

 Okänd.  Förstärkt bevakning i Sverige, 

exempelvis på flygplatser, trots 

liten risk.  

 Spontana terrorattacker sker av 

folk som stödjer Usama bin Ladin 

och hand organisation.  

 Finns svenskar som varit med i 

Usama Bin Ladins träningsläger i 

Afghanistan-men då de är få gör de 

ingen skada. 

 UD avråder resor till Pakistan 

och Afghanistan, även Västbanken, 

Gaza, Bekaadalen och Libanons 

södra del. 

 

 Sverige- risk att 

falla offer för 

terrorattack- är liten. 

 Sverige  vidtar 

åtgärder trots lliten 

risk. Säkerheten 

ökar. 

 UD avråder resor 

till flertal länder-

utpekande. 

2001-10-28 

 Rubrik: 

Saudiska 

terroristspår syns.  

 Terrorister i 

Saudiarabien. 

 Saudiarabiens 

relation med 

terrorister syns.  

 Okänd.  Saudiarabien ligger bakom 

attacken den 11 september i USA.  

 USA håller låg profil till 

arabvärlden- får inte tillräckligt 

hjälp med i jakten på terroristerna. 

 Saudiske inrikesminister säger att 

det finns inga kopplingar med 

saudier till attackerna i USA den 

11:e september.  

 Gemensamma intresse för USA 

och Saudiarabien : olje-och vapen 

handel. 

 Saudiarabien 

misstänks för 

terroraktiviteter.  

 Saudiarabien 

motsäger detta. 

 USA- håller låg 

profil. 

2011-11-06 

 Rubrik: Fel att 

söka förklaring i 

islam. 

 Öppnar för ny 

förståelse.  

 Okänd.  

 Statsvetare 

verksam vid 

Svenska 

Institutet i 

Alexandria. 

 Islams ritualer är typiska för 

sekter – men har inget med 

terrorattack att göra. 

 Usama bin Ladins åsikter och 

argument är från koranen.  

 En föreställning att det finns ett 

samband mellan dem som låg 

bakom attackerna, Usama bin 

Ladin och islam. 

 Man ska inte stirra sig blind på 

islam.  

 Politiskt ansvariga i väst-  

 Terrorismen och attentaten i 

Afghanistan vänder sig inte mot 

islam.  

 Usama bin Ladins mål framstår 

som ”främst nationalistiskt”. Det 

gäller att bli av med de 

amerikanska baserna.  

 Usama bin Ladins uttalanden 

efter 11:e september – referenser 

och citat ur koranen. 

 

 Islam- ej att 

skuldbeläggas trots 

att det finns tecken 

som är typiska för 

sekter. 

 Usama bin Ladin- 

använder sig av 

islam i sina 

handlingar. 
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I Svenska Dagbladet 2011 (Tabell 6) framförs den algeriskfödde författarens skildring av 

terroristens sista timmar i livet före attentaten den 11 september 2001: då New York 

förvandlades till ett helvete efter attacken, samt hur terrorister tänker; att versrader virvlar runt 

i huvudet på dem. Terroristerna framförs som fundamentalister som beskrivs vara lika farliga 

som nazisterna.   

TABELL 6 - SVENSKA DAGBLADET 2011 

Datum Vilka händelser kan utläsas 

utifrån rubriken? 

Vem har skrivit 

artikeln? 

Vad beskriver artikeln? Hur framstår 

aktörerna? 

2011-12-14 

 Rubrik: Fängslande 

skildring av terroristens 

medvetande. 

 Hur terrorister tänker. 

 Jeana Jarlsbo.  Den algeriskfödde 

författaren Salim Bachi 

skildrar terroristens sista 

timmar i livet före 

attentaten den 11 

september. 

 Efter terrorattacken 

förvandlades New York 

till ett helvete på jorden.  

 Attentaten utförd av 

mannen med afrikanskt 

ursprung som länge bott i 

Frankrike.  

 Versrader ur Koranen 

virvlar runt i hans huvud.  

 Att fundamentalisterna 

blir stakt ifrågasatta och 

att de är lika farliga som 

nazisternas ideér.  

 Författaren 

framstår som 

fullfjädrad med 

stor 

nyanseringsförm

åga och stilistiskt 

spänst. 

 Gärningmanne

n: 

 Oskydlig, 

offer.  

 

 

7.1.4 Sammanfattning  

I dagstidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter framkommer exempelvis ord såsom 

muslim och islam. Båda tidningarna konfronterar muslimer i en kategori. Samtidigt utpekas 

muslimerna som skyldiga till terrorattentatet. Muslimer anses vara farliga och därför avråder 

Utrikesdepartementet resor till flertal länder. I jämförelse med Aftonbladet förklaras 

terrorattentaten på ett mer naturligt sätt. Med det menas att de tar avstånd ifrån att svartmåla 

muslimer för terrordådet. Aftonbladet betonar istället vikten av hur viktigt det är att motverka 

diskrimineringen mot muslimer efter terrorattentatet den 11 september 2001. En förklaring till 

detta är att motverka diskrimineringen så att islamofobin inte ska växa. Vidare nämner 

Aftonbladet att USA, Storbritannien och Sverige förväntas införa åtgärder exempelvis för 

muslimer som är oskyldiga och blir anklagad för terrordåd. I motsats till dagstidningarna 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter är amerikaner misstänksamma mot muslimer eftersom 

de anses vara farliga och därför tänker de skydda sin befolkning genom att utöka kontroller på 

flygplatser.   
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7.2 Mikro Perspektiv 

7.2.1 Dagens nyheter 

I Dagens Nyheter 2001 (Tabell 7) pekas USA, Afghanistan och utlänningar som svenska. 

Journalister använder sig av en del främmande ord med anknytning till islam i berättandet av 

händelserna för att locka läsarna. Orden beskriver ursprung, utseende, länder och ledare. De ord 

som framkommer i tidningen är: Usama bin Ladin, arabiskt utseende, Taliban, utländska 

banker, amerikansk, Afghanistan, aaudiske piloten, Ground zero, utlänning, Arabvärlden, 

AlQaida, Israeler och palestinier, svarta körer, President Bush, Pakistansk, Al-Jazira, 

Talibanfäste. De offer som tidningen pekar ut är människor med arabiskt utseende, utlänningar 

men även länder såsom Afghanistan och USA.   

TABELL 7 - DAGENS NYHETER 2001 

Datum  Är det något offer som pekas ut? Vilka ord använder författaren 

sig av i berättandet av 

händelsen? 

2001-09-25 

 Afghanistan-offer. 

 Usa- offer för terrorattack 

 Vanliga människor- offer för USA:s drastiska åtgärder. 

 Människor med ”arabiskt utseende”-offer, vägras på 

flygplan, militära aktioner. 

 Usama bin Ladin. 

 Arabiskt utseende. 

 Taliban. 

 Utländska banker. 

 Amerikansk. 

 Afghanistan. 

 Saudiske piloten. 

2001-12-28 

 Utlänningar-offer  Ground zero. 

 Utlänning. 

 Arabvärlden. 

 Al-Qaeda. 

 Israeler & Palestiner. 

 Svarta körer. 

 President Bush. 

2001-12-28 

 USA- offer. 

 Ett korspräglat hat menar Usama bin Ladin. 

 Afghanistan. 

 Bin Ladin. 

 Amerika. 

 New York. 

 Washington. 

 Pakistansk. 

 Al-Jazira. 

 Talibanfäste. 

 

I Dagens Nyheter 2011 (Tabell 8) använder författaren sig av ord som beskriver terrorattentatet, 

individens utseende, ledare och en viss religion och dess ritualer.  Orden som framkommer i 

tidningen är blond rasistnorrman, muslim, terror, invandringskritikerna, islamofober, 

självcensur, mörk islamist, flockbeteende, strukturell rasism, jihad, blodigt kaos efter 

terrorattentatet, Al-Qaida och Saddam Hussein som inblandad i händelsen, Irak, islamism, 
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Afghanistan, muslimer och allierade, Bush, arabvärlden, fredagsbön, moské, rasistiska, 

antisemitiska, primitiv kamelskötare, våld och självmordsbombningar. 

TABELL 8 - DAGENS NYHETER 2011 

Datum  Är det något offer som 

pekas ut? 

Vilka ord använder författaren sig av i berättandet av händelsen? 

2011-07-29 

 Skrivbenten  Blond rasitnorman. 

 Invandringskritikerna. 

 Terror. 

 Muslim. 

 Mörk islamist. 

 Islamofober. 

 Självcencur. 

 Flockbeteende. 

 Strukturell rasism. 

 Jihadister-våldets uttryck. 

2011-09-05 

 Afghanistan och Irak  Blodigt kaos. 

 Al-Qaida. 

 Ohyggligt massmord. 

 Saddam Hussein. 

 Irak. 

 Islamism. 

 Afghanistan. 

 Muslimer och allierade. 

 Bush. 

 Arabvärlden. 

2011-09-10 

 Muslimer och islam  Fredagsbön. 

 Moské. 

 Muslimer. 

 Rasistiska. 

 Antisemitiska. 

 Primitiv kamelskötare. 

 Terrorist. 

 Våld. 

 Islamistiska. 

 Självmordbombningar. 

 

7.2.2 Aftonbladet  

I Aftonbladet 2001 (Tabell 9) pekas människor med viss bakgrund ut som offer, till exempel 

muslimer. USA:s befolkning pekas också ut som offer därför att fler terrorattacker kommer att 

inträffa i Amerika. Författaren använder sig av ord som beskriver både amerikanska namn och 

utländska, exempelvis Usama Bin Ladin och Laura Bush. Vidare nämns också religion och 

land. Ord som framkommer i tidningen är muslimer, bakgrund, religion, svenska, Afghanistan, 

somalier, Usama bin Ladin, Talibaner, svenska, västerländska, amerikanska folket, FBI-Robert 

Mueller, John Aschroft, Los Angeles, Laura Bush, Halloween och nation.  



30 
 

TABELL 9 - AFTONBLADET 2001 

Datum Är det något offer som pekas ut? Vilka ord använder författaren sig 

av i berättandet av händelsen? 

2001-11-01 

 Muslimer utsätts för 

diskriminering. 

 Muslimer. 

 Bakgrund. 

 Religion. 

 Svenska. 

 Afghanistan. 

2001-11-27 

 Demokratin. 

 Mänskliga rättigheter. 

 Människor med viss bakgrund 

utpekas. 

 Somalier. 

 Usama Bin Ladin. 

 Talibaner. 

 Svenska. 

 Västerländska. 

2001-10-30 

 USA befolkning-offer för fler 

terrordåd. 

 Amerikanska folket. 

 FBI-Robert Mueller. 

 John Aschroft-Justititeminister. 

 Los Angeles. 

 Laura Bush. 

 Halloween. 

 Nation. 

 

I Aftonbladet 2011 (Tabell 10) pekas Irak ut som offer. Författaren använder sig av ord som 

beskriver utseende, land, namn och religion. De ord som framkommer i tidningen är brinnande 

fallande kropparna, svart man, Hussein, amerikansk identitet, muslimer, västvärlden, rasistiska 

södern, terrorism och amerikaner.  

TABELL 10 - AFTONBLADET 2011 

7.2.3 Svenska dagbladet  

I Svenska Dagbladet 2001 (Tabell 11) framkommer det att det finns en liten risk för terrorattack 

i Sverige.  Författaren framför också att Usama bin Ladin är orsaken till islam. Vidare pekas 

också Saudiarabien ut som offer, då USA är oskyldig enligt händelsen. Författaren använder 

sig av ord som beskriver framförallt Mellanöstern, muslimernas ritualer och folk. Ord som 

framkommer i tidningen är svensk, militär, bin Ladin, Al-Qaida, Islam, New York, Koranen, 

Afghanistan, Mellanöstern, nationalistisk, amerikanska, saudiskt ursprung, USA, Talibaner i 

Afghanistan.    

Datum Är det något offer som pekas ut? Vilka ord använder författaren sig 

av i berättandet av händelsen? 

2011-09-11 

 Irak.  Brinnande fallande kropparna. 

 Svart man. 

 Hussein. 

 Amerikansk identitet. 

 Muslimer. 

 Västvärlden. 

 Rasistiska södern. 

 Terrorism.  
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TABELL 11 - SVENSKA DAGBLADET 2001 

Datum Är det något offer som pekas ut? Vilka ord använder författaren sig av 

i berättandet av händelsen? 

2001-10-09  Sverige- liten risk för terrorattack. 

 Specifika länder- inställda flyg. 

 Svensk. 

 Militär. 

 Bin Ladin. 

 Al-Qaida. 

2001-11-06  Islam på grund av Usama Bin Ladin.  Islam. 

 New York. 

 Koranen. 

 Afghanistan. 

 Mellanöstern. 

 Nationalistisk. 

 Amerikanska. 

2001-10-28  Saudiarabien pekas ut som offer. 

 USA oskyldig. 

 Saudistiskt ursprung. 

 Usama Bin Ladin. 

 USA 

 Al-Qaida. 

 Talibaner i Afghanistan. 

 

I Svenska Dagbladet 2011 (Tabell 12) beskrivs terroristen som offer av den anledningen att han 

inte utförde attentatet med fri vilja utan det var på grund av omständigheterna. Vidare använder 

sig författaren av ord som beskriver ett visst ursprung, ritual och religion. Ett exempel på en 

helig bok för muslimer är Koranen som används mycket ofta i tidningen. Författaren använder 

sig också av ord som muslimer, islam, västerlandet, nordafrikanskt ursprung och nazister. Med 

andra ord hävdar man att terroristen är oskyldig och koranen framkommer mycket ofta i 

tidningen som en symbol för det inträffade.  

TABELL 12 - SVENSKA DAGBLADET 2011 

Datum Är det något offer som pekas ut? Vilka ord använder författaren sig 

av i berättandet av händelsen? 

2011-12-14  Terroristen beskrivs som att han 

inte utförde attentatet med fri vilja 

utan det var på grund av 

omständigheterna. 

 Koranen. 

 Nazister. 

 Nordafrikanskt ursprung. 

 Muslimerna. 

 Västerlandet. 

 Islam. 
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7.2.4 Diskussion 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet visar stora likheter, eftersom båda betonar ofta 

människor från Mellanöstern och deras religion, ritualer, utseende och ursprung i sina texter. I 

likhet med tidningarna ovan förekommer ordet muslim och utländskt utseende till exempel svart 

man även i Aftonbladet. Det som skiljer de tre tidningarna åt är att i Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet framställs islam och muslimer som våldsamma personer med arabiskt 

utseende. Terrorattackerna förklaras som våld och hot, på så sätt uppstår framställningen av att 

muslimer och islam är våldsamma människor. Dessutom får man som läsare också reda på 

muslimernas ritualer exempelvis fredagsbön. I däremot Aftonbladet tar journalisten avstånd 

ifrån att svartmåla människor med annan bakgrund utifrån det som inträffat i New York.   

 

Cloughs kritiska analysmodell CDA visar en överskådlig information om texternas värderingar 

och budskap. Studiens resultat visar tydligt utifrån den kritiska diskursanalysen att Islam och 

muslimer representeras med våld och arabiskt utseende. Tidningarna förmedlar underliggande 

värderingar och budskap som framträder tydligt eftersom de svartmålar människor med annan 

bakgrund och deras ritualer samt kultur. I samband med detta menar Jonasson och Nyrén (2005) 

att den stora skillnaden mellan olika källor är ordvalen som de olika tidningarna lyfter fram 

utifrån olika händelser. I likhet med författarna Jonasson och Nyrén vill jag också poängtera att 

det nästan alltid handlar om araber i relation med terrorister. Enligt författarna Ouis och Roald 

(2003) började islamofobin växa fram direkt efter den 11 september.  Detta beror delvis på hur 

massmedier informerat allmänheten och använt sig av ordvalen i tidningarna för att beskriva 

terrorister.  (Ouis & Ronald 2003 s. 39-40). I relation med denna studien visar analysmodellen 

CDA att svenska journalister framförallt beskriver utseende och kultur. Vidare framkommer 

ordvalen såsom jihad mer sällan. Ordvalen såsom jihad framkommer mer sällan. Dagens 

nyheter är ett exempel på en av de tidningar som använder sig av främmande ord. Enligt 

(mikroanalysen – se tabellen) framkommer till exempel ordet jihad i deras text. Då journalister 

uttrycker sig med främmande ordval framförs muslimernas religion som udda i västerländska 

samhället. Muslimer uppfattas således på ett fientligt sätt. (Ouis & Ronald 2003 s. 39-40). 

läsaren uppfattar att journalisten är kunnig i sitt ämne när hen använder sig av främmande ord 

såsom jihad. På så sätt vågar läsaren lita på att innehållet i tidningen är det som stämmer överens 

med verkligheten. Hur läsaren tar till sig information och påverkas av den beror på individens 

bakgrund, förförståelse och erfarenhet (Ekström & Larsson 2010 s. 273). Analysmodellen, 

CDA visar ytterligare att islamofobin uttrycks direkt med jämförelse av de olika källorna, där 

individernas religion, ritualer, utseende och ursprung tas upp. Sådana uttryck skapar ett vi och 
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dem tänkande och på så sätt växer också islamofobin. Detta kan exemplifieras med följande 

citat; Usama bin Ladins uttalanden efter 11:e september är  referenser och citat ur koranen  

(Svenska Dagbladet 2011-11-06).  

I citatet  ovan framkommer ett ställningstagande där journalisten tydligt markerar ”vi” och 

”dem” genom att hen vänder sig till muslimernas heliga skrift det vill säga koranen. Detta 

bekräftar att Svenska Dagbladet vill visa sin överlägsenhet genom att nämna olikheter hos 

motpartnern. Enligt CDA  kan man fastställa att det inte har skett några större förändringar vad 

gäller ordvalen hos tidningarna mellan åren 2001 och 2011. Vidare finns det fortfarande i 

dagstidningarna Svenska dagbladet och Dagens Nyheter år 2011 en negativ inställning till Islam 

och dess ritualer. Båda tidningarna håller kvar vid sina kritiska åsikter om att islam är 

förknippad med våld och terrorism och framställs också som sådan.  
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8. Ämnesdidaktisk reflektion 

Nedan presenteras en ämnesdidaktisk reflektion om de nyvunna kunskaper som framkommit i 

denna studien som är anpassad till religionslärare och religionundervisning.   

Som religionslärare diskuterar vi hur tidningar når ut till eleverna när det handlar om fördomar. 

Det är viktigt att fundera på hur eleverna tolkar informationen och på vilket sätt de uppfattar 

handlingen. Det är därför viktigt att utforma undervisningen utifrån elevernas bakgrund, åsikter 

och funderingar. Vad mera är att vi har det mångkulturella samhället som också avgör hur lärare 

ska utforma sin undervisning. I undervisningen måste elever som har en annan bakgrund också 

få möjlighet att berätta om sin religion och dess innerbörd. Även om några elever i klassen har 

samma trosuppfattning innebär det inte att de alla elever har samma åsikter och syn på religion. 

Vi måste därför som religionslärare förbereda oss på att eleverna kommer att ifrågasätta 

undervisningens utformning, eftersom religion är ett stort och svårbegripligt ämne som är 

kopplad till både en historisk och samtida kontext. För det första innebär den stora utmaningen 

i religionundervisning att motivera eleverna att utforska ämnet. För det andra är det en utmaning 

att inte tappa kontrollen över diskusionerna för då kan det missgynna eleverna istället för att 

motverka fördomar. För det tredje innebär utmaningen som religionslärare att hålla sig neutral 

i undervisningen. När religionslärare ska utforma undervisningen är det därför viktigt att 

undersöka alla religioner med kritisk öga. Samtidigt bör religionsläraren också vara medveten 

om sin egen livsåskådning. Det vill säga frågor som berör hur vi ser på livet och vad vi vill leva 

för. Då vi är en förebild för många elever påverkar också våra egna erfarenheter och livssyn 

eleverna på olika sätt. En stor del i undervisningen innebär också därför att diskutera de 

existentiella frågorna med eleverna. Enligt läroplanen (Lgr11) är religionlärares uppgift att 

förklara existentiella frågorna på ett sätt så att eleverna kan förstå.   

 

Vidare är det som religionslärare relevant att hela tiden fundera på de didaktiska 

frågeställningarna såsom vad, hur och varför för att utforma undervisningen så att det ska gynna 

alla elever. Begrepp, bilder och ordval i dagstidningarna bör lyftas fram i 

religionsundervisningen som en diskussion med elever och lärare tillsamans. Som blivande 

religionslärare omsätter jag styrdokumenten i praktiken  och därmed gör jag också didaktiska 

val som påverkar religionundervisningens utformning. 

  

Vidare är religon ett ganska brett ämne, det krävs därför att läraren gör urval och anpassar 

undervisningen efter det hen anser är viktigast för eleverna att känna till. Läraren kan anpassa 
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undervisningen utifrån aktuella ämnen i samhället som i likhet med denna studien till exempel 

Terrorism och islamobi.( Löfstedt 2011 s. 12). Dessutom är det också viktigt att läraren lyfter 

fram en disskusion om kritiska fundamentalismens förhållningar och uttryck som framkommer 

i olika sammanhang. Det är också viktigt att eleverna får utrymme för att analysera och kritisera 

olika uttryck och former kring fundamentalism för att kunna  utvecklas. 

 

Enligt denna studien förknippas Islam och muslimer med våld och hot i svenska dagstidningar. 

Sådan information är en naturlig del av vardagen för ungdomar. Detta bidrar till mycket 

funderingar, fördomar och åsikter hos eleverna. Med hjälp av min tidningsanalys kan man 

motverka fördomar och kränkningar som uppstår i skolorna genom att kritiskt analysera nyheter 

och sedan diskutera konsekvenserna med eleverna.  Vidare är det viktigt att alla visar förståelse 

till mångfalden i den svenska skolan därför att det är en viktig plats för elever och lärare där 

kultur, religon och tradition möts. Enligt läroplanen för grundskolan skall ”alla som arbetar i 

skolan aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper”. 

(SKOLFS 2011 s. 185). Med andra ord finns det många frågor och aspekter som vi lärare 

behöver analysera kring tillsamans med våra elever.    
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9. Slutdiskussion 

I detta kapitel presenteras den slutliga diskussionen för studiens där studiens frågeställningar 

ska diskuteras och svaras på.   

Studiens syfte var att undersöka medias framställning av islam, mer specifikt i tre svenska 

tidningar: Dagens Nyheter, Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Dessa skulle bli besvarad 

genom fyra frågeställningar.    

Terrorattentatet anses vara ett av de fruktansvärda händelserna i Amerika, eftersom ca 3000 

människor dödades. Resultatet visar att islam och muslimer inte är orsaken till dåden men  

presenteras som våldsamma människor. Tidningarna förmedlar underliggande värderingar och 

budskap som framträder tydligt eftersom de svartmålar människor med annan bakgrund och 

deras ritualer samt kultur. Ett exempel på ord som tidningarna använder för att locka läsarna är 

exempelvis Jihad. Skribenterna knyter sedan an det främmande ordet jihad med beskrivningar 

av människor från mellanöstern. Det arabiska ordet jihad känns således obekant och 

främmande, vilket skrämmer mottagaren och på så sätt bidrar till fördomar mellan människor.  

I tidningar brukar perspektiv på händelser se olika ut. En del journalister väljer att framföra 

orsaker och verkan eller vilken ekonomisk påverkan det har på samhället, medan andra 

journalister lyfter fram händelsen ur en persons synvinkel. Sedan kan det tilläggas att 

journalister inte har lång tid på sig att fundera på vad de ska lyfta fram på så sätt kan 

psykologiska effekter, det vill säga bakgrund, erfarenhet och så vidare tar plats i texten. (Thurén 

2005 s.88, 12).  Samtidigt lyfter tidningar också fram det som ska gynna läsarna, fånga deras 

intresse till exempel när de översätter från arabiska till svenska. Dessutom är det intressant att 

diskutera orsaken till varför tidningar framför och framställer islam och muslimer på olika sätt, 

som i det här fallet kan bero på vilka politiska förbund de tillhör.  

Skillnader och likheter i hur tidningarna presenterar islam i relation till 9/11 

I de tre tidningarna Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter framkommer både 

likheter och skillnader. I Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter framkommer att muslimer är 

skyldiga till terrorattentatet. Människor från mellanöstern beskrivs som våldsamma och 

aggressiva i tidningarna.  Islam beskrivs inte som ett specifikt problem utan det att extremister 

eller starkt troende individer som utgör ett problem. Det som är tydligt är att islam och muslimer 

målas upp som främmande människor i svenska tidningar. Tillskillnad från Svenska Dagbladet 

och Dagens Nyheter, tar Aftonbladet avstånd från att svartmåla muslimer och människor med 
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annan bakgrund. Med det menas att det inte inriktar sig på något särskilt offer.  I likhet med de 

två andra tidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter framför också Aftonbladet om 

muslimer och deras utseende, däremot inte på samma sätt som de andra tidningarna, det vill 

säga inte lika påstridigt och kränkande mot människor med utländsk bakgrund. Med andra ord 

framför aftonbladet inte muslimer som något främmande för läsarna. I jämförelse med min 

slutdisskution visar resultatet att tidningarna skiljer sig åt hur de presenterar Islam, människor 

och muslimer. Det är intressamt att lyfta fram anledningen till varför Aftonbladet skiljer sig så 

markant ifrån de övriga tidningarnas förhållningssätt. Som informationsförmedlare uppfattas 

kvällstidningen Aftonbladet som neutral i sitt förhållningssätt mot muslimer, som tidigare 

nämnts i denna studien avstår Aftonbladet ifrån att svartmåla islam. Detta innebär att tidningen 

styrs av dominanta ideologer. Det är sådana ”osynliga” ideologer som upprätthåller 

makförhållanden som man inte ifrågasätter. Sådana ideologer strävar man efter att komma åt 

med hjälp av CDA modellen.  

Avsikten  i denna uppsatsen var att undersöka medias framställning av islam i samband med 

händelsen av 9/11 specifikt i tre svenska dagstidningar: Dagens Nyheter, Aftonbladet och 

Svenska Dagbladet.  I Uppsatsen presenterades även en ämnesdidaktiskreflektion  anpassad till 

religionslärare och religionundervisning. I samband med detta kan man uppmärksamma 

blivande religionslärare om hur viktigt det är att diskutera om aktuella nyheter för att minska 

fördomar och öka förståelse för andra kulturer och människor. Som tidigare nämnts är det som 

religionslärare relevant att hela tiden fundera på de didaktiska frågeställningarna så att det ska 

gynna alla elever. Något som man bör uppmärksamma i religionsundervisningen utifrån denna 

studien är inte bara begrepp, bilder och ordval i dagstidningar utan också de existentiella 

frågorna. Vidare måste man som religionslärare ge eleverna möjlighet att ta del av helheten och 

inte delar av den. Av den anledningen är det viktigt att utgå ifrån mikro- och makro perspektiv 

i sin undervisning, som tagits upp i denna studien. Med andra ord är det väldigt viktiga element 

för elevernas identitetsskapande och för undervisningens utforming.   
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