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Abstract 

 

About two years after publishing so called Muhammad cartoons in Denmark, the Swedish 

regional newspaper Nerikes Allehanda in Orebro published an editorial on self-censorship. A 

drawing of Prophet Muhammad as a Roundabout dog, drawn by Lars Vilks, was illustrating 

the article. Publishing of Muhammad drawing was followed by reactions both in Sweden and 

in some other countries especially in the muslim world. 

There are many differences and similarities between the publishing in Denmark and Sweden. 

There are differences and similarities between the two cases even regarding to the reactions 

in muslim countries.  

Mass media have certainly played an important role in mediating information about the 

publishing to people in muslim countries. Which information and how they were mediated 

are significant for shaping perceptions and thereby the reactions that followed the 

publishing of Muhammad drawing in Sweden. 

This essay is investigating how newspapers and online newspapers (web newspapers) in nine 

muslim countries reported about the publishing of Muhammad drawing. The subjects that 

newspapers were interesting of and the discourses domination reporting are in focus for this 

investigation.  

This essay will also investigate how newspapers and online newspapers in muslim countries 

covered two issues which were well covered by Swedish media, A threat against Lars Vilks 

from organization “Islamic State in Iraq” and a statement from the Iranian president 

Ahmadinejad regarding the Muhammad drawing in Nerikes Allehanda. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

”Protesterna mot tidningen Nerikes Allehandas publicering av konstnären Lars Vilks teckning 

av profeten Muhammed som rondellhund sprider sig över världen ”(Aftonbladet, 2.9.2007). 

Det här skrev Aftonbladet två veckor efter att tidningen Nerikes Allehanda (framöver NA) 

publicerade en ledarkrönika under rubriken ”Rätten att förlöjliga en religion”. En teckning av 

Lars Vilks, där profeten Muhammed framställs som en rondellhund, publicerades som 

illustration till ledarkrönikan (Nerikes Allehanda, 19.8.2007).  

Veckorna efter publiceringen hölls det protestdemonstrationer i både Örebro och Uppsala i 

Sverige och även i en del andra länder. Fördömanden av publiceringen, debatter, dialog och 

officiella reaktioner från vissa länder, blev andra följder av publiceringen av 

Muhammedteckningen (AFP, 27, 28 och 30 augusti, 2, 4 and 6 september 2007).  

De första reaktionerna som uppmärksammades i medierna var två demonstrationer mot 

publiceringen som hölls i Örebro med en veckas mellanrum (SR 24, 31 augusti 2007). Vid den 

andra protestdemonstrationen i Örebro två veckor efter publiceringen, var det mediala 

intresset mer påtagligt inte minst hos internationella nyhetsbyråer som blev nyhetskällor för 

många tidningar i muslimska länder. Händelseutvecklingen i Sverige, reaktioner från 

regeringar, organisationer och religiösa ledare från den muslimska världen blev ämnen som 

tidningar i Sverige och en del andra länder rapporterade om. 

Svenska medier rapporterade dels om händelserna i Sverige, dels om reaktionerna i andra 

länder: ”Våldsamma protester mot Vilks teckningar i Pakistan. De brände både svenska flaggan och 

en docka av Fredrik Reinfeldt”(Aftonbladet, 31.8.2007), ”Sionister låg bakom publiceringen 

av Muhammedteckningen i Nerikes Allehanda. Det hävdade Irans president Mahmoud 

Ahmadinejad på tisdagen” (Dagens Nyheter, 28.8.2007) och ”Säpo kallar extra personal. 

Sedan hotet dök upp har vi extrainkallat personal som ännu mer noggrant följer utvecklingen 

och uppdaterar hotbilden, säger Jakob Larsson, pressekreterare på Säkerhetspolisen” 

(Aftonbladet, 15.09.2007). 

Våldsamma protester, hot från en terrororganisation och officiella protester från flera 

muslimska länder var en bild av händelseutvecklingen som förmedlades av flera svenska 

medier efter publiceringen. Hur kom det sig att en ledarkrönika i en lokal tidning med en 

teckning kunde väcka en så stor uppmärksamhet i svenska medier?  
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En av förklaringarna är tidigare den publiceringen av de så kallade Muhammedkarikatyrerna 

i Jyllands- Posten i Danmark i september 2005 och de starka protesterna i den muslimska 

världen efteråt. Demonstrationer, officiella protester, bojkott av danska varor och attack på 

danska och andra ambassader var några av följderna(SVT 5, 7 februari 2006). 

Med händelseutvecklingen i Danmark i färskt minne var reaktioner från den muslimska 

världen på Muhammedteckningen i Sverige föga förvånande. 

Jyllands- Postens publicering av Muhammedkarikatyrerna gjorde att Muhammedteckningen i 

Sverige blev intressant för inte bara svenska utan också utländska medier och frågan om 

Muhammedteckningar fortsätter vara aktuell. 

I februari 2008 publicerade flera tidningar i Danmark åter Muhammedkarikatyrer som en 

”solidaritetshandling” med en av tecknarna som var mordhotad, enligt uppgifter från den 

danska säkerhetspolisen (Svenska Dagbladet, 13.2.2008). Ett attentat mot danska 

ambassaden i Pakistan några månader senare ansågs ha kopplingar till publiceringen av 

Muhammedkarikatyrerna (Svenska Dagbladet, 2.6.2008). 

Extrema islamistiska grupper använder publiceringen av Muhammedkarikatyrer i sin 

propaganda mot en västvärld som anses vara islamfientlig. Dansk säkerhetspolis har under 

sommaren 2008 anklagat ett antal personer för att förbereda terrorattacker mot Danmark 

med Muhammedkarikatyrerna som motiv (Dagens Nyheter, 13.6.2008).  

Publiceringen av Muhammedteckningen i Sverige och de senaste händelserna i Danmark och 

Pakistan håller debatten levande.   

I både Sverige och Danmark nämns främst yttrandefriheten som argument i samband med 

publiceringar av sådana bilder och det gör det hela till en viktig demokratifråga. I Sverige 

råder nästan samstämmighet om rätten att publicera, men åsikterna går isär när det 

kommer till själva publiceringen, motiven bakom den och om man ska ta hänsyn till vad en 

publicering skulle kunna få för konsekvenser. Är yttrandefriheten i ett sådant sammanhang 

ett giltigt argument i den muslimska världen? Det mest rimliga svaret är ett nej med tanke på 

reaktionerna bland många muslimer efter publiceringen i Danmark och senare i Sverige. Om 

yttrandefrihet inte anses vara ett giltigt argument, hur uppfattar då den muslimska världen 

Nerikes Allehandas publicering av Muhammedteckningen? Det är en relevant frågeställning 

för att förstå reaktionerna från en del av världen där yttrandefriheten hamnar i skymundan 

när en teckning av profeten Muhammed med en hundkropp kommer på tal.  

Hur människor och aktörer i den muslimska världen reagerar på NA:s publicering av 

Muhammedteckningen har betydelse för hur stor uppmärksamhet publiceringen får i 

medierna. Ett uttalande från Irans president, ett hot från en organisation i Irak eller 

demonstrationer i muslimska länder är exempel på nyheter som uppmärksammades stort i 

bland annat Sverige. Hur medierna i den muslimska världen rapporterar om NA:s publicering 



 3

av Muhammedteckningen och vad var det för bild som förmedlades till 

mediekonsumenterna har i sin tur betydelse för hur människor och aktörer reagerar.  

Publiceringen av Muhammedkarikatyrerna i Danmark och dess följder ger också anledning 

till att undersöka mediernas rapportering i de muslimska länderna efter publiceringen i 

Sverige. Det finns en del skillnader mellan publiceringen i Danmark och Sverige men det 

finns också likheter och det är intressant att undersöka inte bara vad som förmedlats utan 

också hur nyheterna förmedlats till läsare i den muslimska världen ”There are no facts which 

speak for themselves. They are made to say certain things by certain people and certain 

‘instruments’” (Van Ginneken 1998, s. 15).      

Publiceringen av Muhammedteckningen i Nerikes Allehanda uppmärksammades i den 

muslimska världen. Flera tidningar i olika muslimska länder rapporterade både om 

publiceringen och reaktionerna i Sverige och i världen. Den här uppsatsen handlar om denna 

rapportering.  

För att sätta in uppsatsens läsare i händelseutvecklingen efter publiceringen följer härnedan 

en kort beskrivning om vad som hände den närmaste månaden efter publiceringen. 

 

1.2 Händelseutveckling 

 

Händelseutvecklingen efter NA:s publicering av Muhammedteckningen.  1 

Söndag 19 augusti 2007. Nerikes Allehanda publicerar Lars Strömans ledarkrönika ”Rätten 
att förlöjliga en religion”. En teckning av Lars Vilks föreställande profeten Muhammed som 
rondellhund illustrerar krönikan. 

Fredag 24 augusti 2007. Omkring 50 personer demonstrerar mot publiceringen av 
Muhammedteckningen utanför Nerikes Allehandas redaktion i centrala Örebro. 

Tisdag 28 augusti 2007. Flera medier rapporterar att Irans regering officiellt protesterade på 
måndagen mot Nerikes Allehandas publicering av konstnären Lars Vilks teckning. 

Tisdag 28 augusti 2007. Flera medier rapporterar att Irans president har kommenterat 
publiceringen av Muhammedteckningen i Nerikes Allehanda. President Ahmadinejad har 
sagt: ”sionister låg bakom publiceringen” uppger medierna. 

Onsdag 29 augusti 2007. Sveriges Radio Örebro rapporterar att företrädare för Islamiska 
Kulturcentret i Örebro har sökt demonstrationstillstånd för att följande fredag protestera 
mot Nerikes Allehanda publicering av Muhammedkarikatyren. 

                                                           
1 Denna kronologi har tagits fram av Tahir och Camauër och finns i rapporten Rondellhund och Tryckfriheten. 
En studie av Nerikes Allehandas publicering. Motivering, reaktioner och dialog, Camauër, Leonor (red), under 
publicering. Kronologin återges här med KBM:s uttryckliga tillstånd. 
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Torsdag 30 augusti 2007. Sveriges Radio Örebro rapporterar att polisen beviljat Islamiska 
Kulturcentret tillstånd att demonstrera på fredag.   

Fredag 31 augusti 2007. Islamiska Kulturcentret i Örebro arrangerar en demonstration mot 
publiceringen av Muhammedteckningen i Nerikes Allehanda. Efter fredagsbönen marscherar 
omkring 200 personer från moskén till tidningens redaktion i centrala Örebro. 

Fredag 31 augusti 2007. Demonstration i Pakistan mot publiceringen av 
Muhammedteckningen i Nerikes Allehanda. 

Fredag 7 september 2007. Statsminister Fredrik Reinfeldt träffar ambassadörer från flera 
muslimska länder med anledning av publiceringen av Muhammedteckningen. 

Måndag 10 september 2007. Möte mellan Örebro kommunfullmäktiges ordförande Lars O 
Molin och lokala företrädare för muslimer för diskussion om det som hänt sedan Nerikes 

Allehandas publicering av karikatyren. Representanter för Islamska kulturcentret deltar i 
mötet. 

Tisdag 11 september 2007. Möte mellan representanter för Islamiska kulturcentret 
(ordföranden Jamal Lamhamdi, Shek Mohamed Salah och Abdulrahman Gibril) och Nerikes 
Allehandas chefredaktör Ulf Johansson och ledarskribent Lars Ströman. 

Lördag 15 september 2007. Organisationen ”Islamiska Staten i Irak” utlovar pengar till den 
som dödar Lars Vilks och Nerikes Allehandas chefredaktör. Tidningens nätupplaga, na.se, 
rapporterar om hotet, vilket uttrycks i en ljudfil på organisationens webbsida. 

 

1.3 Islam och avbildning av profeten Muhammed 

 

Profeten Muhammed är för muslimer en ofelbar och okränkbar person. En sann muslim 

vägleds dels av Koranen, dels av profeten Muhammeds liv och gärningar. På det idéhistoriska 

planet ligger profeten Muhammeds betydelse i att han skapade ett gränsöverskridande 

samhälle där individers samhörighet inte längre begränsades av släktskap, klan eller nation. I 

jämförelse med judiska, hellenistiska, romerska och kristna regimer var islam mer 

framgångsrik i att skapa ett socialt sammanhang mellan människor genom en känsla av 

samhörighet (Black, 2001). Med detta som bakgrund kan man sätta reaktionerna på 

publiceringen av Muhammedteckningarna i Danmark och senare i Sverige i ett större 

sammanhang.  

Hur profeten Muhammed framställs i teckningar har förstås betydelse för reaktionerna men 

en avbildning av profeten Muhammed är något som de flesta muslimer reagerar på. Det 

finns dock skillnader i synen på avbildningar av profeter beroende på vilken tradition inom 

islam det är tal om. Inom sunni-muslimsk tradition (majoriteten av muslimer är sunni 

muslimer) är det förbjudet att avbilda profeterna, en extrem tolkning innebär också förbud 
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mot avbildning av allt som lever. Den shiitiska traditionen hanterar frågan om avbildningen 

annorlunda. Teckningar av profeten Muhammed som ung finns att köpa i shiitiska Iran, detta 

är tillåtet enligt fatwa (religiöst påbud) eftersom teckningen handlar om en tid då han 

(profeten Muhammed) inte var profet (Cass, 2006). Flera av profeten Muhammeds närmaste 

släktingar, kusinen Ali och hans söner är heliga hos shiamuslimer och de finns avbildade, 

teckningarna är populära hos shiamuslimer ibland annat Irak och Iran. 

Att avbilda profeter är alltså haram (förbjudet av Gud). Troende muslimer som betraktar en 

avbildning av profeten Muhammed som haram ser därför karikatyrerna som anstötliga och 

kränkande. Betydelsen av heder och skam i den muslimska kulturen är en annan aspekt i 

sammanhanget. Profeten Muhammed är den mest hedervärda figuren i islam och att 

förolämpa honom betraktas som en förolämpning av Guds budbärare. För många bringar en 

sådan förolämpning skam över Islam och hela det muslimska samfundet och det måste till 

hämnd för att återupprätta hedern (Cass, 2006).  

 

1.4 Syfte och forskningsfrågor 

 

Publiceringen av Muhammedteckningen i Nerikes Allehanda den 19 augusti 2007 

uppmärksammades i flera muslimska länder. Medierna i de länderna rapporterade dels om 

publiceringen, dels om reaktionerna därefter. Uppsatsens syfte är att undersöka denna 

rapportering för att ge en bild av hur publiceringen och reaktionerna skildrats i medierna i 

den muslimska världen. För att nå uppsatsens syfte har följande övergripande 

forskningsfråga ställts:   

1- Vad har medierna i muslimska länder fokuserat på i sin rapportering om 

Muhammedteckningen i Nerikes Allehanda och vilken/vilka diskurser har varit 

dominerande i denna rapportering? Orientalistiska, occidentalistiska och ”Vi och 

Dom” är exempel på diskurser som uppsatsen undersöker.  

Den övergripande forskningsfrågan innehåller två underordnade frågor. 

 

1a.  Vilken/vilka eventuella hotbild/er förmedlades i medierna i den muslimska 

världen i samband med rapporteringen om publiceringen av Muhammedteckningen i 

Sverige. Ett dödshot från organisationen ”Islamiska Staten i Irak” mot Lars Vilks och 

NA:s chefredaktör samt organisationens hot mot svenska företag är ett konkret 

exempel som undersöks.  

Den andra underordnade forskningsfrågan handlar om ett uttalande från Irans president 

Ahmadinejad som fick stor uppmärksamhet i svenska medier. 
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1b. ”Sionister bakom publiceringen”, så uttalade sig Irans president Mahmoud 

Ahmadinejad om publiceringen av Muhammedteckningen i Sverige. Vad gick 

uttalandet i sin helhet ut på? Hur var omständigheterna och i vilken utsträckning 

uppmärksammades uttalandet i den muslimska världen? 

 

För att besvara den första delen av frågan behövs en konkretisering av vad som menas med 

mediernas fokus i rapporteringen. Utgångspunkten är att varje artikel har ett eller flera 

huvudteman som artikeln kretsar kring. Teman kan exempelvis handla om kränkning, hot 

eller reaktioner i Sverige eller utomlands. Det är huvudteman i artiklarna som kan ge en bild 

om vad medierna fokuserade på i rapporteringen efter publiceringen av 

Muhammedteckningen i NA. Den andra delen av den övergripande forskningsfrågan handlar 

om dominerande diskurser i rapporteringen vilket utförligt förklaras i metodavsnittet där 

analysmetoden CDA, kritisk diskursanalys, tas upp.  

Den första underordnade forskningsfrågan syftar till att undersöka hotbilder som förmedlas i 

samband med rapporteringen kring Muhammedteckningen i NA. Det kan handla om 

hotbilder mot Sverige, svenskar i allmänhet, svenska intressen, Nerikes Allehandas personal 

eller specifika organisationer.  

Både dödshotet mot Lars Vilks och Ahmadinejads uttalande fick stor uppmärksamhet i 

svenska medier. 2 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Muhammedteckningen publicerades i tidningen NA den 19 augusti 2007. Mediernas 

bevakning av händelseutvecklingen efteråt har varierat i intensitet. Mot slutet av 2007 hade 

reaktionerna på publiceringen minskat markant vilket motiverar en rimlig 

undersökningsperiod som sträcker sig från publiceringsdatum den 19 augusti 2007 till 31 

december 2007.  

I den här uppsatsen undersöks nyhetsartiklar vars tema handlar om publiceringen av 

Muhammedteckningen i NA och materialet omfattar nyhetsartiklar publicerade i tidningar 

från nio länder. Radio och tv-material och annat tidningsmaterial, som krönikor och 

debattinlägg, om uppsatsens ämne har valts bort. Detta har gjorts främst för att begränsa 

undersökningsmaterialet till en hanterbar mängd men det finns andra skäl också.  

                                                           
2 Dödshotet mot Lars Vilks och NA:s chefredaktör och Ahmadinejads uttalande uppmärksammades stort i 
svenska medier. SR, SVT, SVD, DN, GP, NA, Expressen, Aftonbladet, Sydsvenskan är några av de medier som 
rapporterade om både hotet och Ahmadinejads uttalande om att ”Sionister bakom publiceringen”.  
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• Det är lättare att komma åt material från tidningars arkiv via internet i jämförelse 

med radio och tv. 

• Analys av textmaterial skiljer sig på flera sätt från analys av material från radio och tv 

där ljud och bild är viktiga komponenter.  

 

 

Valet av länder, tidningar och material beskrivs utförligt i kapitlet om material och metod.  

 

1.6 Disposition 

 

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. Efter det inledande första kapitlet följer kapitel 2 om 

tidigare forskning i ämnet och de teoretiska utgångspunkter som forskningen utgår ifrån. 

Kapitlet avslutas med en kritisk diskussion kring de teoretiska perspektiven följd av en 

redovisning av det teoretiska ramverket som ska användas i uppsatsen. 

Val av länder, tidningar och slutligen nyhetsartiklar, analysmaterialet, inleder det tredje 

kapitlet. Två urval av en större mängd nyhetsartiklar görs i detta kapitel, här finns också en 

tabell över de tidningar vars nyhetsartiklar ingår i undersökningar. I detta kapitel redovisas 

de två analysmetoderna som används i uppsatsen, en kvantitativ och en kvalitativ 

analysmetod med betoning på den senare metoden. Som avslutning på kapitlet diskuteras 

de metodproblem som är aktuella vid analysen av nyhetsartiklarna.   

Analysen av material redovisas i det fjärde kapitlet som inleds med en redovisning av 

nyhetsartiklarna och vilka nyhetskällor de bygger på. Analysmaterialet delas senare in i olika 

temagrupper med förklaringar av vad varje grupp står för och därefter presenteras en 

kvantitativ undersökning. Resultatet av den kvantitativa undersökningen redovisas i samma 

kapitel.  

Den kvalitativa undersökningen, CDA- analysen, är omfattande och tar större delen av 

analyskapitlet. De olika temagrupperna analyseras var för sig och resultatet av analysen 

redovisas i samma avsnitt. 

Det femte kapitlet ägnas åt slutsatserna av analysen och en återanknytning till de teoretiska 

utgångspunkterna. En slutdiskussion med egna tankar, funderingar och reflektioner 

presenteras i det sjätte kapitlet av uppsatsen. Referenser och tre bilagor med länkar till 

nyhetsportaler, tidningar, nyhetsartikel, rubrik och publiceringsdatum finns redovisade i 

slutet av uppsatsen.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 
 

Publiceringen av Muhammedteckningen i NA i augusti 2007 och händelseutvecklingen 

efteråt för tankarna till fallet med publiceringen av Muhammedteckningarna i Danmark två 

år tidigare. Det finns en del forskning om publiceringen i Danmark men forskning om 

publiceringen av Muhammedteckningen i Sverige är begränsad. 3 En förklaring till detta kan 

vara att i fallet med Danmark har det gått några år medan publiceringen i Sverige skedde 

förra året (augusti 2007), en relativt kort tid i forskningssammanhang. En annan förklaring 

kan vara att reaktionerna efter publiceringen i Danmark var starkare och större i sin 

omfattning, vilket väcker mer intresse i forskningsvärlden. 

Det finns likheter och skillnader mellan publiceringen av Muhammedteckningen i Sverige 

och publiceringen av Muhammedkarikatyrerna i Danmark, det finns också likheter och 

skillnader när det gäller reaktionerna efter publiceringarna.  

Likheterna mellan de två fallen kan sammanfattas som följande. 

• Teckningarna/teckningen föreställer en för muslimer helig person, profeten 

Muhammed. 

• Teckningarna/teckningen uppfattats som kränkande. 

• Publiceras i nordiska länder. 

• Publiceringen motiveras med yttrandefrihetsargument. 

• Protester mot publiceringen i de två länderna (Danmark och Sverige) och i flera 

muslimska länder. 

• Muslimska organisationer och regeringar i muslimska länder agerade mot 

publiceringen. 

• Fler tidningar i de två länderna (Danmark och Sverige) återpublicerade 

teckningen/teckningarna med solidaritet som motiv.  

 

Det finns också en rad skillnader mellan de två fallen och de kan sammanfattas som följer. 

                                                           
3 En studie om Muhammedteckningen i NA och ett urval tidningar i muslimska länder är under publicering. Det 
är KBM:s rapport Rondellhund och Tryckfriheten. En studie av Nerikes Allehandas publicering. Motivering, 
reaktioner och dialog, Camauër, Leonor (red). 
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• I Jyllands- Postens publicering av Muhammedkarikatyrerna i Danmark var det flera 

teckningar av fler tecknare, i Nerikes Allehandas fall i Sverige handlade om en 

teckning av en tecknare. 

• Omständigheterna kring publiceringen i de två fallen har varit olika. I Nerikes 

Allehanda publicerades teckningen som illustration till en ledarkrönika. I Danmark 

hade kontroversen sin grund i svårigheten att hitta en illustratör för en barnbok om 

Koranen och profeten Muhammed (Kunelius R. m.fl. 2007). 

• Regeringarna i de två länderna agerade på olika sätt. Ett tydligt exempel är att 

Danmarks statsminister avvisade en begäran om ett möte från ambassadörer från 10 

muslimska länder (Kunelius R. m.fl. 2007). I Sverige tog statsminister Fredrik Reinfeldt 

initiativet till att bjuda in ambassadörer från 22 muslimska länder till ett möte (AFP, 

6, 8 september 2007).    

• Muslimska religiösa ledare i Danmark sökte stöd i muslimska länder. I Sveriges var 

budskapet från en del muslimska organisationer att det hela är en fråga för muslimer 

i Sverige och måste lösas i Sverige. 

• Reaktionerna efter publiceringen i Danmark var större i sin omfattning i jämförelse 

med reaktionerna efter publiceringen i Sverige. Ett exempel var bojkott av danska 

varor i flera länder men inga (rapporterade och kända) bojkott av svenska varor efter 

publiceringen i Sverige. 

Medveten om likheter och skillnader mellan de två fallen har jag valt att använda forskning 

om publiceringen av Muhammedkarikatyrerna i Danmark dels som bakgrund för att förstå 

händelseförloppet i samband med NA:s publicering, dels som teoretiska utgångspunkter. 

   

2.1 Vi och Dom, stereotypifiering av andra 

 

Vi verkar behöva fiender (Van Ginneken 1998). 

Människors definierar och omdefinierar sig själva i in- grupper och ut- grupper. I förhållande 

till andra gör vi tre bedömningar i en, menar Van Ginneken. Den första är en enkel 

observation av skillnader exempelvis i beteende. Den andra bedömningen är en tolkning av 

skillnaderna, en gissning av orsaken till beteendeskillnaden. Den tredje är en värdering, om 

skillnaden är bra eller dålig i våra ögon.  

I de fall där det finns en historia av konfrontation mellan människor tenderar negativa bilder 

om ”andra” att befästas. De negativa bilderna kan i sig agera som en själuppfyllande profetia 

som leder till fler konfrontationer och konflikter (Van Ginneken 1998, s.198). 
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Stig Arne Nohrstedt och Leonor Camauër härleder dikotomin Vi och Dom till ett socio- 

kognitivt behov av att skilja mellan ego och alter, mellan den egna gruppen och andra 

grupper för att mentalt bringa ordning i tillvaron. Behovet av kategorisering sammankopplas 

med framväxten av nationalstaten och den därmed sammanhängande diskursiva 

konstruktionen av en nationell identitet (Camauër & Nohrstedt, 2006, 21). Camauër & 

Nohrstedt ser en sammankoppling mellan det som händer på internationell nivå och de 

politiska och sociala skeendena på den nationella och lokala nivån. Nohrstedt resonerar 

också kring hur krig och konfliktsituationer är viktiga komponenter i andrafiering och 

diskriminering historiskt sett. Nohrstedt för detta resonemang dels i samband med Masoud 

Kamalis konstaterade att andrafiering är en viktig orsak bakom krig och konflikter, dels för 

att klargöra relationerna mellan andrafieringen och diskrimineringens olika nivåer 

(Nohrstedt, 2006).   

I konfliktsituationer är kärleken till det egna landet och hatet mot fienden bland de mest 

fundamentala mekanismerna i den kollektiva och individuella identiteten. Mekanismerna 

stärker den sociala och psykologiska sammanhållningen och tillåter positiva känslor för den 

egna inne- gruppen och negativa känslor mot andra utanför- gruppen (Van Ginneken 1998, s. 

199). 

Det här har påtagliga konsekvenser för den värld som internationella nyhetsmedier skapar. 

Den första världen letar efter olika grupper i den tredje världen för att fylla rollen som 

huvudfiende, den andra världen. Fram till slutet av det kalla kriget hade kommunismen 

rollen som andra världen. Huvudfienden kan idag vara ”orättvis” konkurrens från 

nyindustrialiserade länder i Ostasien, drogkarteller i Latinamerika, terrorister från arabiska 

länder eller islamistiska fundamentalister. Andra intressen och olika ståndpunkter från icke 

västerländska länder ses sällan som legitima och de som vågar utmana Västs intressen och 

de ståndpunkter som dess nationer står för, framställs ofta som ondskefulla, menar Van 

Ginneken. Han drar slutsatsen att rapporteringen i väst om icke västerländska länder och 

människor tenderar att vara stereotypisk och det beror på de många mekanismen som är 

svåra att göra sig fri från trots god intension: 

”Whats is in our minds is also in society, and what is in society is also in our minds. Thus if 

media are pervaded by Eurocentrism, it is also because the major audiences are pervaded by 

Eurocentrism, and vice versa. It is not easy to liberate ourselves and others from this mental 

prison”(Van Ginneken 1998, s. 205). 

Det finns flera universella stereotyper, enligt Robert LeVine och Donald Campell. Deras 

utgångspunkt är att stereotyper av ”dom andra” kontrasteras mot beskrivningen av den 

egna gruppen. De som ingår i den egna gruppen kan beskrivas som: 1) Stolta, har 

självrespekt och vördar förfädernas tradition (en egoistisk och själv- centrerad bild). 2) Vi är 

lojala (klankänsla och exkluderande av andra). 3) Vi är ärliga och pålitliga medan de försöker 

lura oss och saknar moral. 4) Vi är modiga, står för våra rättigheter och vägrar bli förtryckta. 

De är aggressiva, expansionistiska och vill gynna sig på vår bekostnad. 5) Vi är fredliga, älskar 
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våra medmänniskor och hatar bara de usla fienderna. De är fientliga människor och hatar 

oss. 6)Vi är moraliska och raka. De är omoraliska och opålitliga (Le Vine & Campbell 1972; 

här från Van Ginneken 1998, s.212). 

En stereotypisering av muslimer eller muslimska samhällen kan ses som en del av en större 

och allmän stereotypisering i underhållningsindustrin. Stereotypisering kan vara förväntad 

inom just underhållningsindustrin men inte i våra tidningar och nyhetsprogrammen i tv. Men 

så är inte fallet menar Chistian Christensen. Nyhetsjournalister faller för samma 

stereotypisering som finns i underhållningsindustrin som television, drama och actionfilmer 

(Christensen, 2006). Vid nyhetsbevakningar av den muslimska världen lyfts den religiösa 

identiteten fram. Människor är i första hand muslimer och i andra hand medborgare, enligt 

Christensen, som menar att individer framställs som ”robotiska religiösa subjekt”. Den bilden 

av Islam och muslimer ställs mot Västs modernitet och utveckling ” Idén om ett kristet Väst, 

modernt och progressivt och Öst som bakåtsträvande och irrationellt märks i många 

stereotyper i media” (Christensen, 2006). 

Muhammedkarikatyrerna kan inte ses isolerat, menar Christensen. Stereotypifiering är inte 

en enskild händelse utan en process och karikatyrerna av profeten Muhammed måste ses i 

en kontext av dansk, europeisk och global stereotypisering av islam och muslimer i 

medierna.  

Samhälle, ett Globalt Kommunikationssystem 

Även reaktionerna måste ses i en kontext. Karikatyrerna i de danska tidningarna triggade en 

redan existerande dynamiska krafter. Situationer av demonstrationer och sätta ambassader i 

brand, i en strikt tolkning, orsakades inte av danska tidningar (Qvortrup, 2006). Vilket 

samhälle lever vi i? är det ett modernt, globalt knutet nätverkssamhälle eller är det ett stort 

antal nätverk knutna till varandra? Qvortrup tror på det senare, en sofistikerad nätverksteori 

som utvecklades av Niklas Luhmann. Teorin om vårt samhälle som ett globalt nätverk där 

alla är knutna till alla och där allt kan hända, avfärdas av Qvortrup. Han menar att det som 

hände efter publiceringen av Muhammedkarikatyrerna i Danmark var ett undantag och inte 

en regel dessutom saknades en direkt kausal länk mellan de danska tidningarnas karikatyrer 

och det sociala dramat i den muslimska världen  

Qvortrup föreslår teorin om komplexitet vid mediestudier. Vårt moderna samhälle, enligt 

Qvortrup, består av ett stort antal nätverk, de påverkar och stör varandra men nätverken är 

inte direkt knutna till varandra. Publiceringen av Muhammedkarikatyrerna kan irritera 

sociala och kulturella nätverk i Libanon eller Syrien men de här nätverken verkar enligt egna 

inneboende mekanismer. En annan aspekt av teorin om komplexitet är, enligt Qvortrup, att 

en rubbning av den normala och rådande ordningen skapar själv- reflektion.  Debatterna 

efter Publiceringens av Muhammedkarikatyrerna i Danmark är ett exempel. Själv- 

reflektioner är ett sätt att återskapa den interna stabiliteten i nätverken, menar Qvortrup.  
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Komplexitet och kontext i förståelsen av Muhammedkarikatyrerna i Danmark får stöd från 

andra forskare som Camauër och Nohrstedt ”Publiceringen av Muhammedbilderna i 

Jyllands-Posten (J-P) kan knappast förstås enbart som en fråga om yttrandefrihetens 

gränser” (Svenska Dagbladet, 23.02.2006). Camauër och Nohrstedt ser publiceringen i 

Danmark som ett exempel på ” Vi och Dom-tänkande” som genomsyrar många medier i Väst 

däribland svenska medier. Publiceringen av Muhammedkarikatyrerna i Danmark kan, enligt 

Camauër och Nohrstedt, ses som en fråga om ” om inskränkt självförståelse från den etniska 

majoritetens sida uttryckt i demonisering av muslimer och smädande av deras heliga 

symboler”.  

   

2.2 Orientalism och Occidentalism, motsatta diskurser  

 

Orientalism och Occidentalism har en del gemensamt i synen på världen. Att dela människor 

i Vi och Dom och att ha en kritisk hållning mot ”Dom” är grundläggande för båda 

uppfattningarna.  

2.2.1 Orientalism 

 

Edward W. Said anser att tankarna om ”Vi och Dom” är skapade av intellektet men har ett 

geografiskt ursprung. Människor som bor i ett område drar upp gränser mellan sitt område 

och området därbortom som de kallar ”barbarernas land”. Det är vanligt att man i huvudet 

markerar ett område som är ”vårt” och ett annat som är ”deras” och det är ett sätt att införa 

geografiska skiljelinjer som Edward Said anser vara godtyckliga. Han förklarar 

godtyckligheten med att tankarna kring den geografiska uppdelningen ”vårt” och ”deras” 

inte behöver finnas hos de andra. ”De geografiska gränserna följer de sociala, etniska och 

kulturella på ett sätt som man kan vänta sig. Ändå grunder sig ofta det sätt på vilket någon 

känner sig som icke-utlänning på en mycket obestämd uppfattning om vad som finns ”där 

ute”, bortom det egna territoriet. Alla möjliga slags antaganden, associationer och fiktiva 

föreställningar tycks fylla upp det obekanta området som ligger utanför ens eget” (Said, 

1978, s.56). 

Med ”Vi och Dom” som utgångspunkt kommer Edward Said in på Orientalism som formellt 

började existera 1312 då kyrkomötet i Wien inrättade ett antal professurer i ”arabiska”, 

grekiska, hebreiska och syriska i flera europeiska städer. Orientalismen som en akademisk 

disciplin består, enligt Said, av dels de professionella orientalisterna och deras arbete, dels 

ett forskningsområde som baseras på en geografisk, kulturell, språklig och etnisk enhet som 

kallas orienten.  

Orientalister är de som arbetar med det som är orientaliskt. Edward Said anser att 

orientalism, till skillnad från andra vetenskapliga discipliner, är ett stort område med 
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avsevärda geografiska ambitioner. Det som skiljer orientalismen från andra discipliner är den 

fasta geografiska hållningen gentemot och ett brett urval av samhälleliga, språkliga och 

historiska förhållanden. Med Edward Saids egen beskrivning är orientalismen ”en 

uppsättning begränsningar och tankehinder än som en positiv doktrin” (Said, 1998). 

Orienten består av flera delar geografiskt och kulturellt och Europa har haft en klar 

dominans i området fram till 1800-talet, undantaget är islam. Den arabiska och islamiska 

Orienten var under längre tid ett ouppklarat hot på den politiska, intellektuella och 

ekonomiska planet, enligt Edward Said som kommer till slutsatsen ”Under en stor del av 

historien bär orientalismen inom sig en stämning av en problematisk europeisk inställning till 

islam” (ibid).  

Saids definition av orientalism är politiskt orienterad och han själv förklarar detta med att 

orientalismen var en produkt av politiska krafter och verksamheter. Edward Said ser 

orientalismen som ”en tolkningsmetod vars material är Orienten, dess civilisation, folk och 

områden” (Said, 1978).  

I det här sammanhanget är västerlandet aktören och Orienten den passiva motspelaren. 

Västerlandet är betraktaren, domaren och juryn angående allt som rör orientalernas och 

Orientens beteende.  Orientalismen kan alltså betraktas som ett normerat (eller 

orientaliserat) skrivsätt, ett sätt att utforma visioner och studier. Det domineras av oavvisliga 

krav, perspektiv och ideologiska tonvikter som sägs passa Orienten. Man undervisar om 

Orienten, forskar kring den, administrerar den och uttalar sig om den på vissa bestämda sätt 

(Said, 1978, s.203).   

Den problematiska inställningen till araber och islam har funnits under längre tid och den 

finns idag också. Samtida orientalister, som enligt Said finns i överflöd i pressen och i 

populära föreställningar, har en uppfattning om araber som kamelridande, terroristiska, 

örnnästa, korrumperade horbockar, vilkas oförtjänta rikedom är en skymf mot den verkliga 

civilisationen. 

      I nyhetsinslag och på fotografier i tidningar förekommer araben alltid i stort antal. Ingen 

individualitet, inga personliga egenskaper och ingen personlig bakgrund. De flesta bilderna 

föreställer uppretade folkmassor och elände eller irrationella (och därför hopplöst 

excentriska) gester. Bakom alla dessa bilder döljer sig hotet om jihad. Slutsats: en skräck för 

att muslimerna (eller araberna) tänker erövra världen (Said, 1978, s.286).   

Orientalismens dogmer lever vidare i studiet av araberna och islam. Skillnaden mellan 

västerlandet, rationellt, utvecklat, humant och överlägset och Orienten, avvikande, 

outvecklad och underlägsen. En annan dogm enligt Edward Said är att abstraktionen om 

Orienten ofta baseras på en uppfattning om en ”klassisk” orientalisk civilisation i stället för 

direkta belägg hämtad ur dagens orientaliska verklighet. En tredje dogm är att Orienten är 

enhetlig och saknar förmågan att identifiera sig själv. En annan dogm är att Orienten bör 

antingen fruktas eller kontrolleras (Said, 1978, s.302).    
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Said gör en generalisering som går ut på att den vita mannen från väst anser sig ha rätt att 

styra och äga den icke-vitas värld ”En vit västerlänning ur medelklassen tror att det är hans 

mänskliga rättighet att inte bara styra den ”icke-vita” världen utan att till och med äga den, 

just på grund av ”dom” definitionsmässigt inte är fullt så män som ”vi” är. Det finns inget 

klarare exempel på ett avhumaniserat tänkande än detta (Said, 1978, s. 109). Att reducera 

en annan kultur, folk eller ett geografiskt område och beröva det dess humanitet, är orsaken 

till orientalismens begränsningar, enligt Edward Said.  

 

2.2.2 Occidentalism 

 

Occidentalism bygger också på att reducera, avhumanisera ”de” andra . Occidentalism är 

den avhumaniserade bilden av Väst målade av dess fiender (Buruma & Margalit, 2004) och 

på det sättet vänder occidentalismens fanatism upp och ner på orientalismen. Occidentalism 

ser Väst som ett samhälle som är dekadent, utan själ, materialistiskt, rotlös och trolös, en 

form av intellektuell destruktion (Buruma & Margalit, 2004, sid. 10).  Occidentalism kan 

antingen ses som ”österländsk” representation av Väst på ett allmänt och rått sätt parallellt 

med orientalismens representation av Öst, eller som Carrier menar, Occidentalism kan också 

betyda att i processen av att göra orientalister till ”Dom”, skapar västerländska författare en 

smal och allmänhållit bild om Väst och på det sättet bidra till polariseringsprocessen 

(Kunelius R. m.fl. 2007).     

Occidentalismen i ett beredare historiskt perspektiv kan spåras i europeisk kontra- 

reformation och kontra- upplysning, olika former av fascism och national socialism i Öst och 

Väst, antikapitalism och antiglobalisering och slutligen religiös extremism som växer på 

många håll (Buruma & Margalit, 2004). 

Fördomar mot judiska handelsmän och bankirer i antika Rom och de senaste seklerna har 

senare använts av nazisterna i Tyskland. Nazisternas kopplade judar till de stora, rotlösa och 

moderna städerna som New York, London och Berlin. Storstäder som Berlin med dess 

modernitet framställdes som hot till de idylliska och tyskpräglade städerna.  

Det är Väst och Amerikanism som anklagas för att storstadssamhällen tagit över idylliska 

lantbrukssamhällen.  Amerikanism och lokal variationer av storstads judar, som Kineser i 

Sydostasien eller indiska handelsmän i Afrika, som anses konspirera med vänsterinspirerade 

nationella eliter för att förgifta de lokala andliga samhällena (Buruma & Margalit, 2004). 

Japanska intellektuella i sin Occidentalism fokuserade mer på sina egna stora städer som 

Tokyo och Kyoto där Hollywoods filmer, danshallar och bilar blev symboler för en 

storstadscivilisation. En hatad civilisation eftersom samhället blivit materialistiskt, rotlöst och 

icke- japanskt. Occidentalisters idéer och tankar spred sig till China och andra delar av den 

icke-europeiska världen. Idén om en industrialiserade Väst, kall rationell, mekanisk, utan själ 
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kommer från uppfattningen att människor från landsbygden transformeras till 

fabriksarbetare för att klara marknadens ständiga expansion, menar Buruma & Margalit.  

Islamistiska extremister har demonstrerat sitt hat mot Väst på flera sätt 11 september 

attacken var ett sätt. När talibanerna intog Kabul tog allt som symboliserar Väst bort, musik, 

television, fotboll, alkohol och frisyrsalonger var några exempel. Kvinnor förbjöds arbeta och 

delta i det offentliga livet. Kabul skulle styras av ett råd av sex personer ingen av dem var 

från Kabul. Det här är ganska ovanligt enligt Buruma & Margalit, att människor från 

landsbygden revolterar mot den moderna staden. De flesta revolutioner, religiösa, politiska 

eller en kombination av båda brukar födas i städerna.  

Occidentalismens syn på den moderna staden som hot är påtagligt i de exempel författarna 

nämner. Det är dock inte själva storstaden som är occidentalisters problem, menar Buruma 

& Margalit, utan vad den står för, liberala värderingar, fri marknadsekonomi, demokrati och 

individualism.  

Författarna citerar författaren till Krieg und Krieger, Friedrich George Jünger om att 

Nazityskland förlorade första världskriget just på grund av att landet blivit en del av den 

västerländska världen genom att ta till sig ”civilisation, frihet och fred”. Värderingar som 

försvagar nation, religion och människor och här propageras för krig som ett sätt att hålla 

samhället ungt och vitalt. Den tyska nationalismen inspirerade pan- arabiska krafter sin 

ställning mot den västerländska imperialismen (Buruma & Margalit, 2004).  

Occidentalismens kritiska hållning mot Väst uttrycks i begrepp som att västerländsk 

civilisation saknar självuppoffring och heroism. Japanska kamikazepiloter, radikala hinduer 

på 1920-talet och unga islamister är några exempel på occidentalister med kritiska hållningar 

mot Väst. 

Occidenten, så som den definieras av sina fiender, ses som hot för att den lovar materiell 

komfort, individuell frihet och inte erbjuder utopier. Den antiheroiska och antiutopiska 

karaktären av Västs liberalism är den största fienden till religiös radikalism och kollektivt 

sökande efter renhet och heroism (Buruma & Margalit, 2004).  

Tysk ras, rysk själ, kommunism eller islam, motiven för att deklarera krig mot Väst har varit 

många. Det finns dock skillnad mellan de som krigar för en specifik nation eller ras och de 

som strider av religiösa eller politiska skäl. De som har nation eller ras som utgångspunkt, 

anser sig vara utvalda och exkluderar utomstående medan de andra hävdar en allmän 

frälsning som motiv. Islamism, nutidens huvudkälla för Occidentalism, utmärker sig enligt 

Buruma & Margalit på så sätt att den betraktar Väst som barbarisk och västerlänningar som 

vilda. Radikala islamister liksom extrema hinduer går längre än att bara betrakta Väst som 

ett samhälle där materialism är religion och materia är Gud, d v s en idolatri som ska 

bekämpas.  Idolatri är ett synd inte bara i islam utan också i Judaism för att Gud är den enda 

legitima härskare som styr och det är Gud som alla ska dyrka, allt annat betraktas som 

idolatri, förklarar Buruma & Margalit. Att betrakta Västerlänning som barbarer är ett sätt att 
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avhumanisera Väst och dra gränser mellan muslimer ”vi” och icke muslimer ”de”.  Den 

religiösa occidentalismen använder också i sin syn på Väst termer som Usama bin Ladens 

”Satans U.S troops and the devil’s supporters allied with them”. Roland Reagans beskrivning 

av Sovjet ”evil impire” och George W. Bush ”axis of evil” är också termer vars syfte är att 

dela världen i ”onda” och ”goda”, ”vi” och ”de” eller svart och vitt. (Buruma & Margalit, 

2004, s.106,107) 

Occidentalism är ingen policy utan handlar om en idé om en maskinliknande samhälle utan 

själ. Det är Amerikanism som har en stor roll i att den fientliga synen på Väst men med det är 

det inte sagt att occidentalism är antiamerikanism, enligt Buruma och Margalit.  

Orientalismen och Occidentalismen har liknande föreställningar, idétraditionerna projicerar 

de egenskaper som uppfattas som förkastliga på ”den Andre”. ”De Andras”Kultur och 

civilisation ses som främmande och måste hållas på avstånd (Fazilhashemi, 2005). Han 

menar att Orientalismen används som maktmedel i rättfärdigandet av västerländs 

hegemoni, occidentalismen är att avfärda det som väst står för. Occidentalismen har varit 

och är, enligt Fazlhashemi, ”en plattform för utformning av en muslimsk identitet vars 

främsta kännetecken var och är motståndet mot allt som härrör från Väst”. Motstånd mot 

västerländsk politisk dominans, imperialism och dagens konflikter mellan muslimska och 

västerländska länder. Fazilhashemi ser motståndet gestaltas även i en negativ inställning till 

västerländsk materialism och det som uppfattas som ”västvärldens moraliska och kulturella 

dekadens” (Fazilhashemi, 2005). 

I det här avsnittet har jag redovisat för Occidentalismen och Orientalismen. Båda 

uppfattningarna bygger på ett ”vi och Dom” tänkande och att ha en kritisk hållning mot ”de 

andra”. Tanken med att ha Orientalism och Occidentalism som teoretiska utgångspunkter i 

den här uppsatsen är att ha två extrempositioner och uppfattningar. Detta används i 

analysen inte bara till att identifiera dessa positioner utan också att undersöka om 

alternativa diskurser förekommer i rapporteringen om Muhammedteckningen. I 

rapporteringen om Muhammedteckningen från de nio muslimska länderna finns det andra 

diskursiva konstruktioner som bygger på dialog och samförstånd eller en mer neutral 

hållning snarare än konflikt och konfrontation.  

 

2.3 Yttrandefriheten som motiv till publicering 

 

Publiceringen av Muhammedkarikatyrerna i Danmark uppfattades i Europa som en utmaning 

av journalistik, journalistiskt paradigm och Västs yttrandefrihetsideologier.  

Franska Le Monde använde sin rapportering för att lyfta fram den som en fundamental och 

universell fråga om mänskliga rättigheter och även en fråga om franska och sekulära 

principer. Amerikanska The New York Times fokuserade i sin rapportering på religiösa 
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värdegrunder och hade en distans till publiceringen av Muhammedteckningen i den mening 

att kontroversen betraktade som en ”deras” nyhet och inte ”vår” nyhet. Le Monde satte 

också gränser mellan Väst och arab- muslimska länder i frågan om yttrande- och pressfrihet. 

Amerikanska The New York Times fokuserade i sin rapportering på religiösa värdegrunder 

och hade en distans till publiceringen av Muhammedteckningen i den mening att 

kontroversen betraktade som en ”deras” nyhet och inte ”vår” nyhet (Berkowitz &Eko, 2007, 

sid. 779-797).  

Berkowitz & Eko i sin studie om amerikansk och fransk rapportering om 

Muhammedkarikatyrerna i Danmark kom fram till att det inte finns ett enda västerländsk 

journalistiskt paradigm som gäller i alla europeiska länder. Det beror, enligt författarna, på 

national kulturella skillnader i olika länder. Med det som utgångspunkt är det relevant att 

undersöka hur medier i muslimska länder ställde sig till yttrandefriheten som motiv till 

publiceringen av Muhammedteckningen i NA.  

 

2.4 Hotbild och globalisering 

 

Globaliseringsprocesserna innebär att också hotbildskonstruerandet deterritorialiseras. 

Liksom på den ekonomiska sektorn spelar nationella gränser allt mindre roll för 

bedömningen av och diskussionen om vilka hot som är mest allvarliga och akuta (Nohrstedt, 

hotbilder och identitet, 2007-2009). 

Nohrstedt ser terrorism som ett tydligt exempel på hur hotbildskonstruerandet sker 

internationellt under intryck av utländska erfarenheter och i transnationella 

informationskanaler. Här nämner Nohrstedt hur ny teknik såsom internet och mobiltelefoni 

gör att information sprider sig snabbt oberoende av officiella kanaler.  

Ny och billig kommunikationsteknik i Globaliseringens tid innebär också att nya aktörer 

kommer in på den politiska arenan. Nya aktörer adderas till skaran av beslutsfattare 

dessutom gör global billig kommunikation att beslutsfattare tvingas fatta beslut snabbt 

(Aronson, 2005). Beslutsfattare måste agera snabbt när varje kris rapporteras direkt i BBC 

och CNN samtidigt som det händer, menar Aronson.   

Internet är ett exempel på ny kommunikationsteknik som hyllats för att vara ett 

demokratiserande men även ett samhällsomstörtande verktyg. Vissa anser att 

kommersialiseringen av Internet kan vara början av skapandet av en ”global public shpere” 

och ett alternativt forum. (Thussu, 2006). Internet ses som ett massmedium vars 

fundamentala principer bygger på fri tillgång till information och ett decentraliserat 

informationsnätverk. Thussu menar att Internet är mer demokratiskt i jämförelse med 

traditionell kommunikation. Online kommunikation är en ”many-to-many” dialog medan 

traditionell kommunikation handlar om ”top-down” och ”one-to-many” 
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kommunikationsmodell. Internet har samtidigt gett extremistiska organisationer en 

plattform för at sprida sina budskap. Nazistiska organisationer marknadsför sin 

hatpropaganda och islamistiska militanta grupper visar halshuggning på webbsidorna 

(Thussu, 2006).       

Mediernas roll i hantering av hot och faror utifrån innebär inte, enligt Nohrstedt, att bara 

prioriteringar mellan olika konkurrerande hotbilder påverkas utan ger också stort utrymme 

för identitetsskapande berättelser där Vi/Dom- dikotomier och stereotyper får stort 

spelrum. I samband med kriser av olika slag, internationella, nationella och lokala 

aktualiserar medierapporteringen ett diskursivt identitetskonstruerande hos publiken som 

visar att de minst av allt är oberörda av medieinnehållet (Olausson 2005, cit. efter Nohrstedt, 

hotbilder och identitet).  

Globalisering sett utifrån ett arabiskt perspektiv har lett till en del viktiga förändringar. 

Globalisering har ökat skillnaderna inom och mellan länderna och har skapat en rädsla hos 

människor i Mellanöstern som redan lider av ekonomisk marginalisering och, som följd av 

detta, dehumanisering och deklassering (Saleh, 2007). De här omständigheterna har 

resulterat i nationell chauvinism och religiös väckelse. Enligt Ibrahim Saleh har västerländsk 

kultur bidragit till utveckling av nya identiteter, stärkt inkomstskillnaderna och förändring i 

livsstilar. Saleh menar att det finns en klar och radikal antiislamistisk hållning i västerländsk 

medier vilket bidrar till ännu mer hatisk inställning hos den västerländska publiken. 

Efter publiceringen av Muhammedteckningen i NA kom det ett dödshot från en organisation 

som kallar sig ”Islamiska staten i Irak”. Hotet var riktat mot tecknaren Lars Vilks och NA:s 

chefredaktör Ulf Johansson och svenska medier uppmärksammade stort dödshotet. Här 

väcks frågan om och i så fall vilken hotbild konstruerades och förmedlades i medierna i den 

muslimska världen. Flera forskare anser att globalisering och ny kommunikationsteknik 

påverkar hur hotbilder konstrueras, det öppnar också den politiska arenan för nya aktörer. 

Globalisering har bidragit till ökad ekonomisk marginalisering. Det är flera relevanta 

teoretiska perspektiv att utgå ifrån i undersökningen av hotbilden efter publiceringen av 

Muhammedteckningen i NA. 

De teoretiska utgångspunkterna som redovisats i det här kapitlet kan sammanfattas enligt 

följande. 

1- Vi och Dom, stereotypifiering av andra. Den här utgångspunkten har sin grund i en 

uppfattning om att i huvudsak dela världen till två grupper som står i konflikt med 

varandra. Synen på den ena gruppen, den egna gruppen, är positiv medan synen på 

den andra ”utanför- gruppen” är negativ. I en sådan uppfattning görs stereotyper av 

”de andra” som står i kontrast till en självbeskrivning av den egna gruppen. I denna 

teoretiska utgångspunkt är kontext ett nyckelbegrepp. Både stereotypifiering och 

reaktioner på exempelvis publiceringen av Muhammedkarikatyrerna i Danmark 

måste förstås i en kontext. ”Vi och Dom” synen och stereotypifieringar är intressanta 
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och relevanta frågor i undersökningen av dominerande diskurser i rapporteringen om 

Muhammedteckningen i Nerikes Allehanda. 

 

2- Orientalism och Occidentalism. Edward Said definierar Orientalism som ”en 

tolkningsmetod vars material är Orienten, dess civilisation, folk och områden” (Said, 

1998). I det här sammanhanget är västerlandet aktören och Orienten en passiv 

motspelaren. I en mer konkret och modernt sammanhang kan Orientalismen handla 

om en problematisk inställning som Väst har till islam och araber. Mot denna syn 

finns Occidentalism, den avhumaniserade bilden av Väst målade av dess fiender och 

islamistiska extremister står för en religiös occidentalism (Buruma & Margalit, 2004). 

Teorierna om Orientalism och Occidentalism har varit aktuella i forskning kring 

publicering av Muhammedkarikatyrerna i Danmark. Detta teoretiska perspektiv är 

relevant även i denna uppsats. 

 

3- Yttrandefriheten som motiv till publicering. Publiceringen av Muhammedteckningen i 

Sverige liksom i fallet med Danmark har motiverats med yttrandefriheten. Berkowitz 

& Eko i en studie om amerikansk och fransk rapportering om 

Muhammedkarikatyrerna i Danmark kom fram till att det inte finns ett enda 

västerländsk journalistiskt paradigm. Franska Le Monde fokuserade på 

yttrandefriheter och mänskliga rättigheter medan Amerikanska The New York Times 

fokuserade på religiösa värdegrunder. Fokus på olika områden förklaras, enligt 

författarna, med national- kulturella skillnader. Denna teoretiska utgångspunkt är 

intressant i analysen av nyhetsartiklar från den muslimska världen och hur de 

rapporterade om yttrandefriheten, det motiv som Nerikes Allehanda gav till 

publiceringen av Muhammedteckningen i Sverige.  

 

4- Hotbild och globalisering. Dödshotet mot Lars Vilks och NA:s chefredaktör fick stort 

utrymme i svenska medier. Flera forskare anser att globalisering och ny 

kommunikationsteknik har betydelse i hur hotbild konstrueras och hur nya aktörer 

får möjlighet att påverka. Globalisering har också betydelse i en ökad ekonomisk 

marginalisering som i sin tur bidrar till nationell chauvinismen och religiös väckelse. 

Hotbilden i samband med publiceringen av Muhammedteckningen i NA undersöks 

mot bakgrund av dessa teoretiska perspektiv.     
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2.5 Teoretiska utgångspunkter, kritisk diskussion  

 

Edward Saids orientalism och Buruma & Margalit occidentalism med dess stereotyper är inte 

tillräckligt exakta och konkreta dels för att påverka vår uppfattning idag, dels för att vara 

relevanta för studier (Furumizo, 2005).  

Till skillnad från Saids orientalism är utgångspunkten i occidentalism ideologiskt och det 

skapar problem när det gäller förståelsen av begreppen. Som exempel nämner Furumizo 

”Väst” som han anser vara ett elastiskt begrepp, detsamma gäller begreppet icke-Väst som 

inte bara inkluderar Mellanöstern, Kina och militariserade Japan utan också Ryska imperiet 

och Nazi Tyskland. En annan synpunkt som nämns i sammanhanget är att författarna 

Buruma & Margalit aldrig beskriver Occcidentalism utifrån ”fiendens” perspektiv och att 

Occidentalism studerar inte ståndpunkter från Öst till Väst. Det verkar som om de (Buruma 

& Margalit) inte har kulturell förståelse och insikt gentemot resten av världen (Furumizo, 

2005).  

I en medievärld där internationella nyhetsbyråer dominerar och nyheter reproduceras kan 

det vara svårt att identifiera skarpa diskursskillnader när nyheterna har samma källor. 

Nyhetsartiklar från internationella nyhetsbyråer kan översättas och bearbetas av 

tidningsredaktioner och detta väcker en fråga om bearbetningens betydelse i den diskursiva 

konstruktionen. En artikel, eller delar av en artikel, från exempelvis AFP översätts från 

franska till arabiska och publiceras i en tidning med vissa tillägg och ändringar. En sådan 

artikel med kanske två författare är svårare att analysera diskursmässigt än en artikel skriven 

av en och samma journalist.  

Analysmaterialet i den här uppsatsen är nyhetsartiklar från muslimska länder men de 

teoretiska perspektiven bygger för det mesta på undersökningar och uppgifter om 

Västvärlden och nästan samtliga författare och forskare kommer från Väst. Hur detta 

påverkar uppsatsen i sin helhet är svårt att veta men faktum är att i jämförelse med 

västvärlden, finns få forskningar från muslimska länder som kan vara relevant för uppsatsen. 

En annan fråga som är relevant att diskutera i sammanhanget är huruvida Orientalism som 

diskurs är intressant att undersöka. Analysmaterialet kommer ju från muslimska länder, 

Orienten och orientalism handlar snarare om en västerländsk syn på Orienten.  

En stor del av analysmaterialet har internationella nyhetsbyråer som källa. Edward Saids 

resonemang kring orientalistiska diskurser i västerländska medier ger anledning till att just 

undersöka orientalism som diskurs, här måste klargöras att en orientalistisk diskurs inte 

behöver kopplas till västerländska medier. En annan anledning är att länderna som 

undersöks är en viktig del av orienten och uppsatsens ämne har starka kopplingar till islam. 

Enligt Edward Said handlar orientalism om en problematisk europeisk inställning till islam.   
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När boken ”Occidentalism” publicerades betraktades den som ett svar på Edward Saids bok 

”Orientalism”. Även om Orientalism och Occidentalism inte är motpoler kan undersökningen 

av de båda diskurserna bringa mer klarhet om varandra. 

 

2.6 Diskurser och hot, analytiska kriterier 

 

Med utgångspunkt från de teoretiska perspektiven är det nödvändigt att ha kriterier som gör 

det möjligt att identifiera de karaktäristiska dragen i dels de diskurser som ska undersökas, 

dels i vad som betraktas som hot. 

Här nedan definieras det karaktäristiska för diskurserna ”Vi och Dom” och ”Occidentalism 

och Orientalism”. Det som karaktäriserar en hotbild följer därefter. 

 

”Vi och Dom” 

 

• En gränsdraggning mellan vad som är ”Vi” och vad som är ”Dom är en förutsättning . 

• En indelning i grupper kan ha geografiska, religiösa, kulturella, etniska eller andra 

grunder.   

• Positiva känslor för den egna gruppen men negativa för ”de andra, i krig och 

konfliksituationer blir det tydligare och starkare känslor. 

•  Krig och konfliktsituationer är viktiga komponenter i ”andrafiering” och 

diskriminering historiskt sett. 

• En stereotypifiering av andra som är kontrasten till självbeskrivningen av den egna 

gruppen. Den egna gruppen beskrivs som stolta, ärliga, modiga, fredliga och älskar 

människor. ”de andra” är egoistiska, opålitliga, aggressiva och omoraliska. 

• Stereotypifiering är inte en enskild händelse utan en process och måste ses i en 

kontext av europeisk och global stereotypifiering av islam och muslimer i medierna. 

 

Orientalism  

• Västerlandets syn på Orienten, har ett geografiskt ursprung.  

• En problematisk europeisk inställning till islam. 
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• Västerlandet, betraktaren, domaren och juryn och Orienten den passiva 

motspelaren.  

• Ingen individualitet, inga personliga egenskaper och ingen personlig bakgrund i 

västerlandets syn på exempelvis muslimer och araber. 

• Västerlandet är rationellt, utvecklat, humant och överlägset och Orienten, avvikande, 

outvecklad och underlägsen. 

• Orienten är enhetlig och saknar förmågan att identifiera sig själv. Orienten bör 

antingen fruktas eller kontrolleras. 

 

Occidentalism 

• ”Österländsk” föreställning av Väst. 

• En avhumaniserad bild av Väst. 

• Väst är ett samhälle som är dekadent, utan själ, materialistiskt, rotlös och trolös. 

• Dra gränser mellan ”Vi” muslimer och ”Dom” icke muslimer (occidentalistiska 

islamister). 

• Stark kritisk hållning till liberala värderingar, fri marknadsekonomi, demokrati och 

individualism. 

• I Väst är materialism religionen och materia är Gud, en sådan idolatri ska bekämpas.   

 

För att få fram kriterier för vad som kan betraktas som en hotbild har jag utgått från 

Nationalencyklopedins definition av begreppet hotbild ”föreställning om risker (även 

framtida), om en situation eller händelseutveckling där värden som är viktiga för en individ 

eller organisation kan sättas på spel”.  

En översättning av Nationalencyklopedins definition av hotbild till uppsatsen kan innebära 

”direkta eller indirekta uppmaningar till att skapa en situation där viktiga värden för individer 

och organisationer sätts på spel”. Det kan exempelvis handla om uppmaningar till 

våldsaktioner mot Lars Vilks, Nerikes Allehandas personal, svenskar i allmänhet, svenska 

intressen in i Sverige och utomlands. Här måste betonas att en hotbild är en föreställning 

som kan vara underskattade eller underskattade.  
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3. Material och Metod 

3.1 Urval och material 

 

I den här uppsatsen analyseras nyhetsartiklar från tidningar i ett antal länder där majoriteten 

av befolkningen är muslimer. De ställda forskningsfrågorna motiverar två urval i hanteringen 

av den mängd nyhetsartiklar som samlats. 

Det första urvalet, i fortsättningen kallat A-urval, är större och används för att göra en 

översiktlig och beskrivande presentation av hur hybrid- och onlinetidningar i sju arabiska 

länder, Iran och Pakistan rapporterat om publiceringen av Muhammedteckningen. Med 

hybridtidningar avses papperstidningar som också publicerar sitt material digitalt på 

internet. 

Det andra urvalet, B- urvalet, är mindre och används för en kritisk diskursanalys av denna 

rapportering. Båda urvalen presenteras i tur och ordning i det följande. 

 

A- urvalet 

 

A-urvalet består av 110 nyhetsartiklar publicerade i 20 hybrid- och onlinetidningar i nio 

länder: Iran, Pakistan och sju arabiska länder (Förenade Arabemiraten, Egypten, Jordanien, 

Libanon, palestinska områden, Saudiarabien och Tunisien). En lista med länkar till samtliga 

110 artiklar, datum för publicering och rubrik finns redovisade i bilaga 3. 

Artiklarna berör publiceringen av Muhammedteckningarna i tidningen Nerikes Allehanda, i 

fortsättningen benämnd NA, den 19 augusti 2007 och även reaktionerna på publiceringen. 

Nyhetsartiklarna är tidningarnas egna eller har nyhetsbyråer och andra medier som källor.  

En översikt över A- urvalet redovisas i tabell 1. 

 

3.1.1 Val av länder och tidningar 

 

Här presenteras dels faktorer utanför forskarens kontroll som på ett generellt sätt satte vissa 

ramar för valet av länder och tidningar, dels de kriterier som ställdes för att urvalet av länder 

och tidningar ska vara så varierat och balanserat som möjligt.  
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En faktor som helt låg utanför forskarens kontroll var möjligheten att göra elektroniska 

sökningar efter nyhetsartiklar i hybrid- och onlinetidningar via internet. De tidningar som 

saknade en sådan möjlighet uteslöts eftersom manuella sökningar i dessa skulle ha tagit 

alltför lång tid. På motsvarande sätt uteslöts tidningar där sådana sökningar fordrade 

betalning/prenumeration.   

 

Länder 

Pakistan och Iran är två viktiga muslimska länder som i tidigt skede reagerade på NA:s 

publicering av Muhammedteckningen. Reaktionerna från de båda länderna fick ett stort 

utrymme i nyhetsrapporteringen efter NA:s publicering i såväl svenska som utländska 

tidningar.  

Valet av arabiska länder avgjordes av följande. Det finns 22 länder som kallas för arabiska 

länder. Det skulle vara mycket resurskrävande att samla nyhetsartiklar från alla och därför 

har sju länder valts ut för att ingå i uppsatsen. Vid valet av de sju arabiska länderna har 

hänsyn tagits till följande aspekter: ekonomi och medieutveckling i de olika länderna, 

geografiska spridningen, och politiska system samt det rådande förhållandet mellan stat och 

religion.   

• Bland de sju arabiska länderna finns länder med stora ekonomiska resurser och ett 

stort utbud av mediebolag. Saudiarabien med arabvärldens största tidningar och 

Förenade Arabemiraten med flera stora mediecentra hör till den gruppen av länder. 

Medierna i Jordanien, Tunisien och de palestinska områdena har inte haft samma 

utveckling som i Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Libanon har traditionellt 

haft en särställning i arabvärlden som ett land med större mediefrihet och 

medieutbud. Egypten betraktas som arabvärldens viktigaste kulturella centrum. 

• Geografisk spridning. De valda länderna finns på arabiska halvön, området kring 

Medelhavet och Afrika. 

• Länderna har olika politiska system; Saudiarabien är ett kungadöme, Förenade 

Arabemiraten är en federation av sju emirat. Jordanien, Egypten, Libanon och 

Tunisien är republiker, de palestinska områdena har inte statsstatus.  

• Religiöst är länderna präglade av islam i olika grad: Saudiarabien är ett land som 

tillämpar sharia, islamisk lag. Landets politiska och sociala liv präglas av den strikta 

tillämpningen av islam. Förenade Arabemiraten är också ett muslimskt land och 

tillämpar islam men inte i samma strikta former som i Saudiarabien. Egypten, 

Jordanien, Libanon, Tunisien och de palestinska områdena är moderata i sin 

tillämpning av islam. 
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Tidningar 

Enbart tidningar som publicerat nyhetsartiklar om NA:s publicering av 
Muhammedteckningen finns med i den här uppsatsen.  

I uppsatsen analyseras artiklar som publicerats i 20 tidningar från de nio länderna men 
sökningen har totalt omfattat 53 hybrid- och onlinetidningar från 17 länder.  

De tidningar och länder som ingår i undersökningen fördelas enligt följande. 

Förenade Arabemiraten: 5  

Egypten: 6 

Iran: 7 

Jordanien: 5 

Libanon: 5  

Pakistan: 10  

Palestinska områden: 5  

Saudiarabien: 6  

Tunisien: 4  

 

Av de 53 tidningarna har artiklar från 20 tidningar valts som analysmaterial i uppsatsen, 

resten av tidningarna har valts bort av följande anledningar.  

• 12 hybrid- och onlinetidning har inte publicerat artiklar om uppsatsens ämne, enligt 

den sökning som gjorts i samband med materialinsamlingen. 

• 12 hybrid- och onlinetidningar hade vid sökningstillfället inget sökbart arkiv eller 

fordrade betalning/prenumeration för att söka i tidningens arkiv. 

• Nio hybrid- och onlinetidningar har valts bort på grund av att de endast publicerat en 

eller två artiklar eller för att materialet varit debattinlägg eller krönikor och inte 

nyhetsartiklar. 

Var femte tidning hade således inte uppmärksammat NA:s publicering av 

Muhammedteckningen och nästan var femte hade endast en eller två artiklar om den. Av de 

tidningar vars arkiv var sökbart hade inte mer än hälften tre eller fler artiklar om händelsen. 
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Valet av tidningar i varje land avgjordes i stort sett av sökningsmöjligheter. I Libanon, 

Jordanien, Tunisien och palestinska områden finns ett fåtal tidningar med den teknik som 

gör det möjligt att söka i tidningens arkiv. De få tidningar som publicerat artiklar och vars 

arkiv har varit sökbart finns med i uppsatsen. De tidningar som ingår i den här uppsatsen 

finns redovisad i bilaga 2.  

I Iran, Pakistan, Egypten, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten där flera hybrid och 

onlinetidningar publicerat artiklar som rör uppsatsens ämne har valet fallit på de tidningar 

som publicerat flest artiklar samt hade flest läsare (genom att se antal besökare vid 

sökningstillfället). Hänsyn har också tagits till att det ska finnas en blandning av 

hybridtidningar och onlinetidningar.  

I detta urval är nyhetsartiklar från arabiska länder på arabiska, de från Iran är på persiska och 

från pakistanska medier är artiklarna på engelska. Tidningar på andra språk än persiska, 

arabiska och engelska har valts bort. 

I Pakistan har valet fallit på pakistanska tidningar som ges ut på engelska enbart av praktiska 

skäl, nämligen brist på språkkunskaper i urdu som är ett av landets två officiella språk. 

Pakistans andra officiella språk är engelska och många av Pakistans tidningar ges ut på det 

språket. I Pakistan finns omkring 60 tidningar. Åtta av dem är nationella och av dessa ges 5 

tidningar ut på engelska språket.  

 

Sökning 

Sökningen efter nyhetsartiklar har omfattat perioden 1 juli- 31 december 2007.  

Vid sökningen av nyhetsartiklar i de arabiska länderna och Pakistan har sex internetsidor 

med länkar till ländernas tidningar använts (En lista över internetsidorna med länkar finns 

redovisade i bilaga 1). I den inledande fasen var tanken att komma åt så många hybrid- och 

onlinetidningar som möjligt. 

Arabiska språket har använts vid sökningar i arabiska tidningar, persiska i iranska tidningar 

och engelska i pakistanska tidningar. 

Vid sökning på arabiska och persiska har hänsyn tagits till att sökord som exempelvis Lars 

Vilks och Nerikes Allehanda kan stavas på olika sätt.  Antalet sökord som använts för sökning 

i arabiska och persiska tidningar har därför varit många fler än vid sökning på engelska i 

pakistanska tidningar.  

Enstaka ord eller kombinationer av olika ord har använts vid sökningar. Några exempel på 

sökord: Sverige, svenska, svensk tidning, den svenska tidningen, svenska tidningar, 

kränkning+profeten+Muhammed, Nerikes Allehanda, karikatyr +profeten+ Muhammed och 

bilder+profeten+Muhammed. För översättning och sökning står forskaren själv. 
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Översikt över A- urvalet 

I följande tabell redovisas hybrid- och onlinetidningar i varje land som ingår i A-urvalet samt 

antal artiklar i varje tidning.  

Tabell 1  

Land Tidning Tidningstyp Antal artiklar 

Förenade Arabemiraten Albayan Hybrid      5 
 Moheet Online 7 
    
Egypten Almasry-alyoum Hybrid 5 
 Ahram Hybrid 5 
 Almesryoon Hybrid 3 
 Alshaab Hybrid 5 
    
Iran Ettelaat Hybrid 4 
 Farsnews Online  19 
 Hamshahrionline Online 3 
 Kayhan Hybrid      3 
    
Jordanien Addustour Hybrid 6 
    
Libanon Almustaqbal Hybrid 3 
 Alhayat Hybrid 3 
    
Pakistan Dawn Hybrid 5 
 Dailytimes Online   9 
    
    
Palestinska områden Firas Press Online 3 
    
Saudiarabien Islamtoday Online 6 
 Alriyadh Hybrid 10 
 Asharqalawsat Hybrid 3 
    
Tunisien Alchourouk Online 3 
    

Totalt 20 13 hybrid/7 online 110 
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B- urvalet 

B- urvalet används för en kritisk diskursanalys av rapporteringen kring publiceringen av 

Muhammedteckningen i NA. Den kritiska diskursanalysen är en djup och kvalitativ analys 

med fokus på innehållet i nyhetsartiklarna. Denna typ av analys är tidskrävande och man 

arbetar därför med mindre urval. 

B- urvalet gjordes efter den första, grova och kvantifierande analysen av rapporteringen om 

publiceringen av Muhammedteckningen i NA som presenteras nedan . B- urvalet utgick ifrån 

samma gruppindelning av artiklarna efter huvudtema som presenteras i tabell 3 nedan. 

Ur var och en av temagrupperna har ett mindre antal artiklar valts och i urvalet har hänsyn 

tagits till följande aspekter: 

• Den geografiska spridningen: vid valet av artiklar har hänsyn tagits till att det ska 

finnas material från olika länder och från olika delar av arabvärlden i fallet med 

arabiska tidningar. 

• Källor: artiklar baserade på tidningens egna källor prioriteras framför artiklar hämtade 

från internationella nyhetsbyråer. 

• Vid valet av artiklar har hänsyn tagits till att det ska finnas en blandning av 

hybridtidningar och onlinetidningar. 

• Nyhetsartiklarnas innehåll: det finns ett antal artiklar, ofta från nyhetsbyråer, som 

förekommer i flera tidningar och i flera länder. Vid förekomst av samma artikel med 

samma källa och innebörd i flera tidningar har endast en artikel valts även om artikeln 

publicerats i olika tidningar eller olika länder. 

 

Urvalet har skett i varje temagrupp för sig, vilket innebär att valet av artiklar i varje grupp 

görs med hänsyn tagen till resten av artiklarna i samma grupp. B-urvalet består av 22 artiklar 

fördelade i sex temagrupper. De valda artiklarna redovisas under respektive temagrupp i 

diskursanalysavsnittet. 

 

3.2 Metod 

 

I den här uppsatsen används en kvantitativ och en kvalitativ metod i analysen av material för 

att besvara de ställda forskningsfrågorna. Den kvantitativa analysen har en deskriptiv ansats 

vars syfte är att besvara den första delen av forskningsfrågan som handlar om vad medierna 

fokuserade på i sin rapportering. Den kvantitativa undersökningen görs genom att gå igenom 

samtliga nyhetsartiklar i analysmaterialet, identifiera teman och räkna dem. Praktiskt har 
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samtliga artiklar och teman matats in i ett Excel- blad för att enkelt kunna sammanställa 

resultatet. En kvantitativ undersökning om teman och dess omfattning i analysmaterialet ger 

en bild om vad medierna, i sin rapportering om Muhammedteckningen i NA, fokuserade på.  

Den kvalitativa analysen används för att besvara den andra delen av uppsatsens 

övergripande forskningsfråga, som handlar om dominerande diskurser i 

nyhetsrapporteringen.  

För att göra en kvalitativ analys används kritisk diskursanalys (Critical Discours Analysis), 

framöver förkortas CDA. Metoden är, enligt min uppfattning, lämplig i det här 

sammanhanget och motiveringen framgår av följande resonemang. 

I den kvalitativa analysen är diskurs ett centralt begrepp och här utgår jag från följande 

definition av diskurs ”ett komplex av sammanhängande språkhandlingar inom ett visst 

socialfält och kring en viss tematik”(Wodak & Meyer, 2001:66). 

Utifrån en sådan definition kan man säga att CDA har ett ganska stort användningsområde, 

nämligen där det finns diskurs att analysera; medier, politiska budskap, reklam, annonser, 

intervjuer, publikationer och till och med akademiska studier. 

Ruth Wodak, en av grundarna av CDA, definierar CDA som en metod för analys av de synliga 

och osynliga strukturella relationer av dominans, diskriminering, makt och kontroll som finns 

uttryckta i språket (se Wodak & Meyer 2001). En sådan analys av osynliga relationer av 

dominans, diskriminering och makt är ytterst relevanta för att koppla resultatet av analysen 

till de teoretiska utgångspunkterna som nämns i teorikapitlet.     

Wodak beskriver CDA:s mål som att kritiskt undersöka social ojämlikhet såsom den är 

uttryckt, signalerad, legitimerad i språket (eller i diskurs). CDA har inte som syfte att enbart 

beskriva och förklara utan också för att utrota och komma åt specifika inbillningar och 

illusioner, menar Wodak.  

CDA som en textorienterad diskursanalys innebär, enligt van Dijk (1988), att studera textens 

struktur både på makro- och mikro nivå. På makronivån är fokus på texternas tematiska och 

schematiska struktur.   

 Analysen av den tematiska strukturen handlar om att undersöka hur artiklarna är 

uppbyggda och organiserade temamässigt. Båda huvudteman och eventuella sekundära 

teman ingår i en tematisk struktur som texten som helhet består av. Analysen av den 

schematiska strukturen fokuserar på formen och hur olika delar av texten är organiserade, 

rubrik, ingress, beskrivning av händelse och bakgrund (Fairclough, 1995:29). I den 

schematiska analysen ingår också att undersöka aktuella aktörer i texten. 

I analysen av mikrostrukturen är fokus på frågor som koherens, orsak och verkan, 

konsekvens, ord, meningar i texten och stilmässiga faktorer (Fairclough, 1995:30). 
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Frånvarande information i en text och förväntade förkunskaper och förståelse hos läsaren är 

viktiga frågor i mikroanalysen (Berglez, 2000:204). 

På det praktiska planet innebär analysen av den makrostrukturen att fokus sätts på 

artiklarnas huvudtema, eventuella sekundära tema och förhållandet mellan dem. Analysen 

fortsätter vidare med aktörer som förekommer i artiklarna. Med aktörer menas här de som 

agerar, reagerar, uttalar sig eller står bakom en viss handling i artiklarna. I den här delen är 

fokus på att vilka aktörerna är, vad de representerar, vilket utrymme de får och i vilken 

ordning förekommer de i artiklarna. Analysen tar också upp om det finns relevanta källor och 

aktörer som inte förekommer i artiklarna.  

I analysen av rapporteringen från de muslimska länderna är informationskällor en viktig 

fråga och det gäller även vilka aktörer som står för de uppgifter som artiklarna bygger på.  

Jaap Van Ginneken definierar tre kriterier för nyhetskällor, auktoritet, trovärdighet och 

tillänglighet (Van Ginneken 1989). Men auktoritet menas källans auktoritet som också kan 

kallas hierarkisk position. I en institutionell hierarki är den som vet som har auktoriteten. 

Högre nivåer av källor föredras framför lägre och auktoriserade talesmän eller kvinnor 

föredras framför icke auktoriserade förutom i fallet med läckor. 

  

Nyhetskällans andra kriterium är källans trovärdighet och det finns anledning att kalla det för 

suspenderat tvivel. Journalister är beredda att tro på vissa källor men inte andra. Det har 

förekommit flera fall där en president eller minister i en västerländsk stat nästan med 

säkerhet var känd för att ljuga men hans eller hennes kommentarer togs för sanningar. I 

flera fall har kommentarer från Anti-väst regeringar, institutioner eller grupper har däremot 

antagits för obekräftade rykten eller anklagelser. Journalisters skepticism är olika med andra 

ord, enligt Van Ginneken. 

 

Nyhetskällors tredje kriterium är tillgänglighet. Källor med resurser som kontor, talesmän 

och även nåbarhet under större delen av dygnet har uppenbarligen lättare tillgång till 

medier som i sin tur enkelt kan nå den personen. Även den fysiska tillgängligheten, att kunna 

samtala, svara i telefon eller fax ökar mediernas tillgång till källan.  

Västerländska officiella källor föredras i medierna, enligt Ginneken som förklarar detta med 

att nyhetskällans tre kriterier, auktoritet, trovärdighet och tillgånglighet bedöms främst i 

samband med situationen i Väst, västerländsk publik och västerländska redaktörer (Van 

Ginneken 1998, s. 89). 

I analysen av mikrostrukturen är fokus på ord- och meningsnivå.  Här undersöks hur olika 

aktörer beskrivs i meningar och vilka egenskaper tillskrivs dem i texterna.  

CDA är en lämplig metod för att analysera nyhetsartiklarna i den här uppsatsen. Metodens 

lämplighet måste ses mot bakgrund av den övergripande forskningsfrågan i uppsatsen som 

handlar dels om att undersöka vad tidningarna fokuserade på i sin rapportering, vilka 

ämnen, aktörer och sätter att beskriva händelserna, dels om att undersöka dominerande 
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diskurser. De teoretiska perspektiven ”Vi och Dom” och ”Orientalism och Occidentalism” 

med maktstrukturer och ideologiska grunder som viktiga delar stärker motiveringen av CDA 

som analysmetod. 

  

3.2.1 Reliabilitet och Validitet 

 

I den här uppsatsen används en kvalitativ och en kvantitativ metod för att analysera 

materialet. De två metoderna används för att analysera ett och samma material, 

nyhetsartiklarna. En sådan användning av två metoder, triangulering, höjer undersökningens 

kvalité. Tanken bygger på att användningen av flera ofullständiga metoder minskar riskerna 

för feltolkning (Bryman & Bell 2005).  

Kvalitativa analysmetoder som CDA skiljer sig inte från kvantitativa metoder i att behöva 

kriterier för att evaluera kvalitén på analysen. Det är däremot svårt att tillämpa samma 

kriterier som man använder i kvantitativa metoder på CDA eftersom metoderna har olika 

karaktäristiska drag (Wodak & Meyer 2001). Triangulering i det här fallet kan säkra 

validiteten oavsett teoretisk orientering menar Wodak. Hon förespråkar en multimetodisk 

design baserade på olika data och bakgrundsinformation för att minska risken för skevhet. 

När det gäller den kvantitativa analysmetoden så har test- och återtestmetoden används. 

Metoden är ett intuitivt sätt att evaluera reliabiliteten (Pollock, 2005). Här har jag dels gjort 

den kvantitativa analysen två gånger vid olika tillfällen, dels använt två olika sätt att 

sammanställa resultatet rent praktiskt (använda Excel blad vid ett tillfälle och sammanställa 

manuellt vid annat tillfälle).  

Det finns dock en fråga kring validitet och analysmaterialet som är värt att ta upp. 

Nyhetsartiklarna som ingår i A-urvalet är artiklar som samlats in genom att söka i tidningars 

arkiv i nio länder. Långt ifrån alla tidningar från de nio länderna har sökbara arkiv (en trolig 

förklaring är begränsade resurser) och det innebär att analysmaterialet i den här uppsatsen 

är nyhetsartiklar från ett begränsat antal tidningar. Det här är en fråga om materialinsamling 

men det är också en fråga om representativitet och därmed validitet.   

 

3.2.2 Metodproblem 

 

CDA:s mål som att kritiskt undersöka social ojämlikhet såsom den är uttryckt, signalerad, 

legitimerad i språket (eller i diskurs). CDA har inte som syfte att enbart beskriva och förklara 

utan också för att utrota och komma åt specifika inbillningar och illusioner (Wodak, Ruth and 

Michael Meyer 2001).  
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CDA till skillnad från en del andra analysmetoder har en klar och tydlig värdegrund. Metoden 

med sin normativa ansats har sin utgångspunkt i samhälleliga problem och försöker bidra 

med lösningar. I analysen av ett objekt vill CDA blottlägga de ideologier och maktstrukturer 

som ligger bakom objektet.  

Kritisk diskursanalys som metod kritiseras just för att ha politiska ställningstaganden som 

utgångspunkt. Det finns analytiker som mer och mer blir tveksamma till att använda 

grundläggande teoretiska koncept som makt, ideologi, klass, och även sanning/falskhet 

(Fairclough, 1995).  

Den normativa utgångspunkten är viktig att uppmärksamma i analysen i denna uppsats. De 

teoretiska perspektiven i denna uppsats är flera, några av dem har sina utgångspunkter i 

olika diskurser exempelvis Orientalism och Occidentalism. Flera teoretiska utgångspunkter 

och ett stort antal nyhetsartiklar minskar, enligt min uppfattning, betydelsen av den tydligt 

normativa ansatsen i CDA. Samtidigt är mängden nyhetsartiklar i sig skapar problem i att 

göra en djup analys av varje text.  

Materialets art och sökningsmetoden sätter också begränsningar för CDA som analysmetod. 

Att söka material via internet, i tidningarnas arkiv, istället för papperstidningar innebär att 

det exempelvis kan saknas bilder, uppgifter om artikelns placering, sida och rubrikers färg 

och teckenstorlek som är viktig information i analysen av nyhetsartiklarna. 
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4. Analys 

 

Detta kapitel inleds men en kvantitativ analys som börjar med en översikt över 

analysmaterialet, länder och uppgiftskällor. Den kvantitativa analysen fortsätter med en grov 

analys av nyhetsartiklarna som delas in i sex temagrupper, se tabell 3, resultatet av analysen 

redovisas i anslutning till analysen. Kapitlet fortsätter med en kvalitativ analys (CDA-analys) 

där artiklar från de sex temagrupperna analyseras tema för tema. Varje tema inleds med en 

översikt över analysmaterialet och därefter presenteras analysen av den tematiska 

strukturen och av mikrostrukturen. 

 

4.1 Kvantitativ analys 

 

I det här avsnittet görs en inledande grov analys av artiklarna i A- urvalet. Här fokuseras på 

de uppgiftskällor som hybrid- och onlinetidningarna använt i sina artiklar samt artiklarnas 

huvudtema. Analysen av källor och artiklarnas teman redovisas i två separata avsnitt. 

Uppgiftskällor 

I följande tabell redovisas antal nyhetsartiklar från varje land samt översikt över källor som 

nyhetsartiklarna tagit sina uppgifter från.  

 

Tabell 2.  Land, antalet artiklar och nyhetskällor 

Land Antal 

nyhetsartiklar 

Egna 

källor 

Nyhetsbyråer/andra 

tidningar 

Blandade källor 

     
Förenade Arabemiraten 12 2 10  
Egypten 18 7 11  
Iran 29 8 21  
Jordanien 6  6  
Libanon 6 4 2  
Pakistan 14  14  
Palestinska områden  3  3  
Saudiarabien  19 7 9 3 
Tunisien 3  3  
     

Totalt 110 28 79 3 
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Tabell 2 visar tydligt att fler än två tredjedelar av artiklarna har nyhetsbyråer och andra 

tidningar som källor för sina uppgifter.  AFP (Agence France-Presse) är den nyhetsbyrå som 

mest förekommer som källa. Av de 79 nyhetsartiklar som har nyhetsbyråer/andra tidningar 

som uppgiftsskälla står AFP för 37. AFP:s andel kan vara större eftersom en del artiklar inte 

preciserar nyhetskällan utan skriver ”nyhetsbyråer”.  

Noterbart är att omkring var fjärde artikel baseras på tidningarnas egna källor. Större 

arabiska tidningar som saudiska Asharqalawsat, egyptiska Ahram och libanesiska tidningen 

Alhayat hör till de tidningar som har flest artiklar med egna källor. Hybrid- och 

onlinetidningar från Iran har i ungefär en fjärdedel använt egna källor, en förklaring är att 

artiklarna beskriver officiella reaktioner i Iran där medierna finns och arbetar. 

Samtliga nyhetsartiklar från Jordanien, Palestinska områden och Tunisien har enbart 

nyhetsbyråer som källor.  I nyhetsartiklar från Pakistanska tidningar har samtliga 

nyhetsartiklar internationella nyhetsbyråer som uppgiftskälla. Nyhetsartiklarna från de 

palestinska områdena har en lokal nyhetsbyrå som källa.  

Internationella nyhetsbyråer dominerar stort som uppgiftskälla för artiklarna i A-urvalet. 

Undantaget är Saudiarabien, Egypten och Libanon där internationella nyhetsbyråer inte har 

samma dominans som uppgiftskälla som i de andra länderna som ingår i undersökningen.  

Teman 

En grov analys av A-urvalets 110 nyhetsartiklar ger vid handen att artiklarna behandlar sex 

huvudteman:  

•  Kränkning/yttrandefrihet. Temat omfattar dels kränkning av muslimernas profet 

Muhammed, islam som religion och muslimer, dels yttrandefrihet som motiv till 

publiceringen. I flera artiklar ställs kränkning och yttrandefrihet mot varandra och de 

två begreppen nämns i samma sammanhang. 

• Reaktioner i Sverige. I den här gruppen ingår artiklar om NA:s publicering av 

Muhammedteckningarna den 19 augusti 2007 och reaktionerna på publiceringen i 

Sverige. Demonstrationer, reaktioner från regeringen, organisationer och muslimer i 

Sverige är några exempel.  

• Reaktioner i världen. Temat omfattar reaktioner på NA:s publicering utanför Sverige, 

från t.ex. länder, regeringar, organisationer, politiker, religiösa ledare och andra 

personligheter. 

• Hot. Nyhetsartiklar om hot i samband med publiceringen ingår i den här gruppen. Det 

handlar om hot mot Sverige, svenska regeringen, svenska företag, Nerikes Allehanda, 

Lars Vilks och svenska intressen. 
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• Ursäkt/ beklagande. Artiklar om huruvida Sverige, svenska regeringen eller NA bett 

om ursäkt eller beklagat publiceringen av Muhammedteckningen ingår i den här 

gruppen.  

• Ahmadinejad om sionister. Nio dagar efter publiceringen kom ett uttalande från Irans 

president Mahmoud Ahmadinejad om att sionister ligger bakom publiceringen. 

Nyhetsartiklar som berör Ahmadinejads uttalande ingår i den här gruppen.  

 

Följande tabell visar de sex huvudteman som de 110 nyhetsartiklarna grupperats efter.   

Tabell 3. Land, temagrupper 
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Förenade 
Arabemiraten 

2 4 8    

Egypten 1 9 9    
Iran 4 9 20 1 4 3 
Jordanien  2 4    
Libanon 1 1 5 1   
Pakistan  7 7 2 3  
Palestinska 
områden 

1  3    

Saudiarabien 2 7 12  1  
Tunisien  1 2       1       

 11 40 70 4 9 3 

 

Antalet artiklar i A- urvalet är 110 men en summering av siffrorna på sista raden i 

ovanstående tabell ger 137 som resultat. Förklaringen är att ett antal artiklar har fler än ett 

huvudtema och därför räknas i två temagrupper.  

Temamässigt finns en variation i analysmaterialet. Det finns artiklar med fokus på ett enda 

tema medan andra har flera teman och ibland även en bakgrund som sträcker sig tillbaka till 

publiceringen av Muhammedkarikatyrerna i Danmark 2005. 

Som framgår av tabell 3 är reaktionerna i världen på publiceringen av 

Muhammedteckningen i NA det tema som avhandlas av flest artiklar i urvalet, två 

tredjedelar av artiklarna. I den här gruppen är fördömanden av publiceringen den mest 
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förekommande reaktionen, cirka tre fjärdedelar av de 52 artiklarna. I A-urvalet som helhet 

förekommer fördömanden i två tredjedelar av artiklarna 72 artiklar. 

Yttrandefrihet som motiv till publiceringen, både som huvudtema och sekundärt tema, 

förekommer i över hälften av A-urvalets 110 artiklar, 59 artiklar. En närmare granskning av 

de 59 artiklarna, visar att i större delen av artiklarna, 37 artiklar, finns en negativ och 

ifrågasättande hållning till att yttrandefrihet som motiv till publicering av 

Muhammedteckningen i NA. Det kan yttra sig exempelvis genom att konstatera att religion 

och profeten Muhammed inte får ”kränkas” oavsett motiv. Ett annat sätt är att ha en 

ifrågasättande inställning till aktörer som ser yttrandefrihet som en viktig fråga i 

sammanhanget. Bland de 59 artiklarna som nämner yttrandefrihet finns 22 artiklar där 

ställningstagandet i frågan är neutralt eller positivt (det finns endast fyra artiklar med positiv 

inställning till publiceringen). Majoriteten av de 22 artiklarna, 17 artiklar har internationella 

nyhetsbyråer som källor. Med neutral inställning menas att yttrandefrihet som motiv nämns 

utan värdering från vare sig artikelförfattare eller aktörer. Positiv inställning är sådana 

artiklar där enbart aktörer med positiv inställning till publicering får stort utrymme i artikeln, 

exempelvis på sådana aktörer är NA eller Lars Vilks som försvarar publiceringen (se figur 1 

nedan). 

Iran och Pakistans reaktion på publiceringen av Muhammedteckningen i NA, att lämna 

officiella protester till svenska ambassader, är ett ämne som avhandlas i flera artiklar. Drygt 

var fjärde artikel, 39 artiklar, innehåller uppgifter om Iran och Pakistans officiella protester.  

Publiceringen av Muhammedteckningen i NA skadar eller riskerar skada relationerna mellan 

folkgrupper och religion, det är tema som förekommer in 19 artiklar i analysmaterialet. I 

samtliga fall är det muslimska aktörer som står för den uppfattningen.  

Reaktionerna i Sverige får också ett stort utrymme i rapporteringen, drygt var tredje 

nyhetsartikel i analysmaterialet berör ämnen som har med reaktionerna i Sverige att göra. 

Majoriteten av artiklarna i den här gruppen handlar om reaktioner från muslimska 

organisationer i Sverige och den svenska officiella hållningen, i huvudsak statsminister 

Fredrik Reinfeldts uttalande, agerande och mötet med ambassadörer från muslimska länder.  

Fredrik Reinfeldt nämns i drygt var tredje artikel, 40 artiklar. I majoriteten av artiklarna 

nämns han i neutrala eller positivt ordalag, han nämns exempelvis i samband med dialog, 

hänsynstagande till andra religioner och maningar till lugn och samförstånd (se figur 1 

nedan). I fem av de 40 artiklarna är tonen negativ mot Fredrik Reinfeldt, han framställs som 

en person som inte tar hänsyn till muslimernas känslor (mer om beskrivning av aktörer tas 

upp i den kvalitativa analysen).  
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Figur 1 Artiklar om yttrandefrihet och Fredrik Reinfeldts agerande 

 

Var femte artikel i den här gruppen (reaktioner i Sverige) handlar om demonstrationer i 

Örebro och Uppsala mot publiceringen av Muhammedteckningen. Detaljer om den första 

och andra demonstrationen i Örebro efter publiceringen av Muhammedteckningen finns i 12 

artiklar. Själva publiceringen av Muhammedteckningen som huvudtema förekommer endast 

i en artikel i den här gruppen.  

I nästan hälften av A-urvalets 110 artiklar, 52 artiklar, nämns dialog och/eller uppmaningar 

till lugn som ett sätt att hantera situationen efter publiceringen. Det är regeringar, 

organisationer och religiösa ledare både i Sverige och i den muslimska världen som 

uppmanar till dialog (se figur 2 nedan).  

Åtta av A-urvalets 110 artiklar innehåller uppmaningar till våld mot NA, Lars Vilks och mot 

svenska företag, antingen som huvudtema eller sekundärt tema. De åtta artiklarna berör ett 

och samma hot, nämligen ett hot från en organisation som kallar sig ”Islamiska Staten i Irak”.   

I fyra artiklar finns det uppmaningar till att bojkotta varor från europeiska länder eller att 

skicka hem deras ambassadörer om fler kränkande bilder på profeten Muhammed 

publiceras.  

I drygt var femte artikel 25 artiklar framförs krav på ursäkt. Kravet framförs i samtliga fall av 

muslimska aktörer och riktas mot Nerikes Allehanda, Sverige eller svenska regeringen. I 12 

artiklar framförs krav på att straffa tidningen Nerikes Allehanda och/eller Lars Vilks. I endast 

sju artiklar framförs krav på en internationell lagstiftning som kriminaliserar kränkning av 

religiösa symboler (se figur 2 nedan). 
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Figur 2 Antal artiklar och ämne i A-urvalet 

 

I drygt var tredje artikel i A-urvalet, 41 artiklar, nämns tidigare publiceringar av 

Muhammedkarikatyrer i Danmark.  

Av A- urvalets 110 artiklar nämner 4 artiklar ett uttalande från Irans president Mahmoud 

Ahmadinejad om publiceringen av Muhammedteckningen i Sverige. Ahmadinejad 

kommenterade publiceringen med att ”sionister ligger bakom sådana händelser”. Tre av de 

fyra artiklarna som har Ahmadinejads uttalande som huvudtema är iranska tidningar. 

Muhammedteckningen i NA beskrivs som kränkande och/eller blasfemisk i 103 av de 110 

artiklarna i A-urvalet. I drygt tre fjärdedelar av artiklarna, 81 artiklar, används uttrycken (Må 

Allahs frid och välsignelser vara över honom) eller (fred vara över honom) när profeten 

Muhammed nämns. Det är både muslimska aktörer och artikelförfattare som använder 

uttrycken och beskriver Muhammedteckningen som kränkande vilket ger ett intryck av en 

kritisk hållning mot publiceringen av Muhammedteckningen.  

I de fall där nyhetsartiklar anger en internationell nyhetsbyrå som källa finns en intressant 

detalj att uppmärksamma. AFP som tidigare nämnts står som källa för 37 artiklar i A-urvalet. 

En granskning av de 37 artiklarna visar att 33 av dem använder uttrycket (saw) när profeten 

Muhammed nämns men i källmaterialet, artiklarna från AFP, saknas uttrycket (saw). En 

annan intressant detalj är att uttrycket ”blasfemisk teckning” används utan citat i artiklar 

från pakistanska tidningar. I AFP:s artiklar som är källan till de pakistanska artiklarna används 

”blasfemisk teckning” med citat och i sammanhang med att citera någon.  
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4.2 Kritisk diskursanalys  

 

Den kritiska diskursanalysen är en djup analys med inriktning på hur de olika temana 

konstrueras diskursivt, med särskild hänsyn till artiklarnas betoning, disposition och ordval.  

I detta avsnitt presenteras analysen av artiklarna inom varje temagrupp för sig. Analysen 

presenteras tema för tema. Varje tema inleds med en översikt över analysmaterialet och 

därefter presenteras analysen av den tematiska strukturen och av mikrostrukturen. 

Vid analysen av den tematiska strukturen ligger fokus på artiklarnas huvudtema, eventuella 

sekundära teman och förhållandet mellan dem. Analysen fokuserar därefter på de aktörer 

som förekommer i artiklarna. Med aktörer menas här de som agerar, reagerar, uttalar sig 

eller står bakom en viss handling i artiklarna. I den här delen är fokus på vilka aktörerna är, 

vad de representerar, vilket utrymme de får och i vilken ordning de förekommer i artiklarna. 

Analysen tar också upp om det finns relevanta källor och aktörer som inte förekommer i 

artiklarna. En diskursanalys vill komma åt de maktstrukturer som finns bakom en text och 

olika aktörers närvaro eller frånvaro i en text är därför relevant i analysen.   

I analysen av mikrostrukturen är fokus på ord- och meningsnivå och hur diskursernas 

övergripande strukturer uttrycks i meningar och ord. Här undersöks också hur olika aktörer 

beskrivs i meningar och vilka egenskaper som tillskrivs dem i texterna.  

Vid presentationen av analysen anges de artiklar, där olika exempel förekommer, genom 

artiklarnas nummer inom parantes. 

 

4.2.1 Kränkning och yttrandefrihet 

 

Översikt över analysmaterialet 

Av 11 nyhetsartiklar som hade kränkning och yttrandefrihet som huvudtema har 5 valts för 

djupare analys. Analysmaterialet är följande: 

1- ”MWL(Muslim World League) fördömer en svensk tidnings kränkning mot 

budbäraren (profeten)”. Nyhetsartikel från hybridtidningen Alriyadh, Saudiarabien, 

publiceringsdatum 5 september 2007, källa: tidningens egen (artikeln nämns 

framöver som nummer 1 vid hänvisning). 

2- (utan rubrik)Nyhetsartikel från onlinetidningen Firas Press, palestinska områden, 

publiceringsdatum 2 september 2007, källa: en ”nyhetsbyrå” anges som källa utan 

vidare precisering (artikeln nämns framöver som nummer 2 vid hänvisning). 
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3- ”Yttrandefrihet är inte för att kränka människors värderingar”. Nyhetsartikel från 

onlinetidningen farsnews.net, Iran, publiceringsdatum 8 september 2007, källa: 

tidningens egen (artikeln nämns framöver som nummer 3 vid hänvisning). 

4-  ”Islamiska konferensen fördömer religionskränkande bilder och manar till lugn”. 

Nyhetsartikel från hybridtidningen Alhayat, Libanon, publiceringsdatum 3 september 

2007, källa: tidningens egen (artikeln nämns framöver som nummer 4 vid 

hänvisning). 

5-  ”Betraktade pressfriheten viktigare än respekten för religioner.. svenska 

premiärministern negligerar den islamiska ilskan över kränkningen av profeten”. 

Nyhetsartikel från hybridtidningen Almesryoon, Egypten, publiceringsdatum 7 

september 2007, källa: tidningens egen (artikeln nämns framöver som nummer 5 vid 

hänvisning). 

 

Tematisk struktur 

 

Kränkning/kränkningar av profeten Muhammed och islam är gemensamt som huvudtema i 

analysmaterialet (1;2;3;4;5).  

Kränkning av profeten Muhammed och fördömanden av publiceringen etableras och 

utvecklas som tema i artiklarnas rubrik och inledande stycken (1;2;4;5) ”Svenska 

premiärministern negligerar den islamiska ilskan över kränkningen av profeten”(5). 

Gemensamt i artiklarna är att kränkningen nämns som ett faktum, det finns inga uttryck för 

andra uppfattningar än att publiceringen är en kränkning. 

I analysmaterialet görs en klar identifiering mellan profeten Muhammed och muslimerna i 

världen. Här etableras en uppfattning om att kränkningen av profeten Muhammed är en 

kränkning av över en miljard muslimer (1;2;3;4): ”karikatyrer i västerländska tidningar och 

tidsskrifter är en provokation av muslimernas känslor i världens alla hörn” (2), ”fler än 1,3 

miljarder muslimer vägrar acceptera kränkningar mot alla profeter i allmänhet och 

Muhammed (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) i synnerhet ” (4). (Må Allahs 

frid och välsignelser vara över honom) förkortas framöver (saw) som är den arabiska 

förkortningen av uttrycket. 4 

I artiklarna använda uttryck som ”kränkande bilder av profeten Muhammed (saw)” (1;4;5) 

eller ”förolämpning av Guds budbärare Muhammed (saw)” (2) och ”en svensk tidning som 

                                                           
4 (saw), en förkortning av det arabiska uttrycket (Må Allahs frid och välsignelser vara över honom) och (pbuh) 
en förkortning av det engelska uttrycket (peace be upon him), båda uttrycken används när profeten Muhammed 
nämns i artiklarna. Se avsnitt om den kvanlitativa analysen om hur uttrycket används i vissa artiklar som har 
internationella nyhetsbyråer som källor.  
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publicerades en kränkande bild av profeten Muhammed (saw) (5). Dessa uttryck markerar 

att profeten Muhammed är helig och inte får kränkas. De nämnda formuleringarna är ett 

konstaterande av en kränkning vilken tillsammans med muslimers identifiering med sin 

profet förstärker uppfattningen om att alla muslimer betraktar publiceringen av 

Muhammedteckningen som en kränkning. 

Karaktäristiskt för texterna i den här gruppen är att kränkning av profeten Muhammed som 

tema kopplas till temat yttrandefrihet: ”denna förkastliga handling visar på onda och 

provokativa uppsåt under förevändning av det så kallade yttrandefriheten”(4), ”den hatiska 

karikatyrbilden som gjorts av den svenska tecknaren (Lars Vilks) och som den nämnda 

tidningen publicerat med motiveringen att det skulle vara för yttrandefrihetens skull” (1), 

”framställer vår profet (saw) som en hund i en artikel om självcensur och yttrandefrihet”(2) 

och kränkande bilder av profeten under förevändningen av att försvara press- och 

yttrandefriheten” (5). 

Det finns ett klart och tydligt ifrågasättande av yttrandefrihet som motiv för publicering. 

Yttrandefrihet förknippas med ”provokation och onda uppsåt mot islam och muslimer” (4). I 

andra artiklar kopplas yttrandefrihet till ”kränkning av profeten Muhammed” (2) och 

”kränkning av mänsklig värdegrund” (3). 

Yttrandefrihet nämns i artiklarna men utan någon vidareutveckling. Ingen av artiklarna 

beskriver exempelvis vad yttrandefrihet i Sverige går ut på eller hur Lars Vilks eller NA 

motiverar teckningen och publiceringen ur just yttrandefrihetsperspektiv (1;2;3;4). Artikel (5) 

är ett undantag, här finns citat av Sveriges statsminister som försvara yttrandefriheten 

”yttrandefriheten är en av grunderna i det svenska samhället” (5).   

Gemensamt för flera artiklar i den här gruppen är fördömanden av publiceringen som tidigt 

etableras i artiklarnas (1;2;4) men fördömanden får inte stort utrymme i texterna och därför 

kan ses som ett sekundärt tema. Förutom fördömanden finns flera andra sekundära teman i 

analysmaterialet.  

• Krav på att straff och lagstiftning. I majoriteten av artiklarna framförs krav på att 

straffa tecknaren och/eller tidningen som publicerat teckningen (1;2;4) ”att svenska 

regeringen omedelbart ska se till att straffa tecknaren och tidningen som är ansvariga 

för publiceringen och be om ursäkt” (4). Även krav på att ändra lagstiftningen förs i 

flera artiklar(1;2;3):”stifta en internationell lag som gör det möjligt att straffa alla som 

kränker muslimska och kristna religiösa symboler ”(2).   

• Förtroende mellan nationer och grupper. Kränkningen av Profeten Muhammed 

påverkar relationerna mellan olika nationer och folkgrupper (1;3):”den här handlingen 

skadar relationerna mellan nationer” (1). Fredrik Reinfeldt nämner också samförstånd 

mellan kulturer och människor men han anser att starka reaktioner kan skada 

förtroendet, inte själva publiceringen.  
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• Maningar till lugn och dialog. Som ett sekundärt tema förekommer också maningar till 

muslimer att hålla sig lugna, undvika konfrontationer och att föra dialog för att lösa 

problemen (1;4). Maningar riktas till muslimer i både Sverige och andra länder: 

”ordföranden för MWL(Muslim World League) uppmanade muslimer och muslimska 

organisationer i Sverige till självkontroll och att föra en nyanserad dialog med andra” 

(1). I artikel (5) är det Fredrik Reinfeldt som manar till dialog och samförstånd. I 

texterna görs en koppling mellan å ena sidan dialog och lugn å andra sidan islam som 

en religion för fred och förståelse mellan människor (1;3;4): ”budbäraren Muhammed 

(saw) skickades för att sprida barmhärtighet och godhet bland människor” (1). 

Maningar till att följa en hård linje som reaktion på publiceringen är sällsynt i 

analysmaterialet men den linjen finns: ”en provokation mot alla muslimer i hela 

världen som kräver från arabiska och muslimska länder att bojkotta de här länderna” 

(2).  

 

Bakgrundsinformation om publiceringen och omständigheterna kring den får litet utrymme i 

analysmaterialet, det förekommer kortfattat i två artiklar (2;5). 

I den här gruppen av artiklar är ”kränkning” ett dominerande tema. Sekundära teman i 

artiklarna i stort rör vad som kan vara följderna av publiceringen och det stärker 

uppfattningen om att publiceringen är en kränkning. De sekundära temana ”krav på straff” 

och ”påverka förtroendet mellan nationer” stärker också uppfattningen om att teckningen är 

”kränkande” och framställer de muslimska aktörernas reaktioner som legitima.   

Aktörer  

Det karaktäristiska i analysmaterialet är att aktörer från den muslimska världen dominerar 

stort i artiklarna. Det handlar om organisationer, religiösa ledare och tjänstemän från 

muslimska länder (1;2;3;4). Artikel (5) är ett undantag där Fredrik Reinfeldt lyfts fram som 

aktör, en annan svensk aktör är UD-tjänstemannen Sofia Karlberg som förklarar att 

regeringen inte kan stoppa sådana publiceringar. 

Aktörer finns representerade på två nivåer i nyhetsartiklarna dels som kollektiv eller 

organisation, dels som representanter (individer). Islamiska Konferensen, Muslim World 

League (1;4) ”ambassadörer” (3) är exempel på kollektiv/organisationer. Bland aktörer som 

är individer finns ordförandena för organisationer, religiösa ledare och ambassadörer för 

specifika länder.  

Gemensamt för majoriteten av artiklarna är att uttalanden från aktörerna från den 

muslimska världen lyfts fram i artiklarna, de finns i huvudrubriker och ingress (1;2;3;4), i 

artikel (5) är det däremot det svenska aktörer och deras kommentarer som får störst 

utrymme. 
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Aktörer utan officiella uppdrag eller utanför organisationer saknas i samtliga artiklar i den 

här temagruppen (1;2;3;4;5). 

Samtliga aktörer (officiella) får stort utrymme i artiklarna: tre fjärdedelar av artikel (1) är 

direkta citat från ordföranden för Muslim World League. I artiklarna (2;4) ägnas mer än 

hälften av texterna åt citat från ordföranden för Islamiska konferensen och en religiös 

ledare.   

Sveriges statsminister, Sveriges regering, Nerikes Allehanda, Lars Vilks nämns i texterna men 

de varken citeras eller refereras till vad de har sagt, undantag är artikel (5).   

Det går att göra en enkel och grov indelning av aktörerna i tre kategorier baserad på 

aktörernas inställning till publiceringen. Aktörer mot publiceringen, aktörer från den 

muslimska världen, de får ett stort utrymme i majoriteten av texterna (1;2;3;4) och de 

beskrivs i positiva ordalag. Aktörer för publiceringen som NA och Lars Vilks, de får ytterst 

litet utrymme i artiklarna och framställs i negativa ordalag och kommentarer från de här 

aktörerna saknas i analysmaterialet i den här gruppen. Det officiella Sverige är en tredje 

kategori som får stort utrymme i en artikel (5). I de resterande artiklarna får det officiella 

Sverige ytterst litet utrymme, utan uppgifter om vilket ställningstagande det har i frågan om 

publiceringen av Muhammedteckningen. 

   

 Mikroanalys 

”Profeten Muhammed (saw)”, ”kränkning” och ”fördömanden” är tre viktiga begrepp som 

förekommer i samtliga artiklar i den här gruppen, de förekommer ofta i samma mening i 

rubrik, ingress eller inledande stycken i texterna (1;2;3;4;5).  

Aktörer som muslimska organisationer, ambassadörer och religiösa ledare beskriver 

profeten Muhammed som ”profet” (1;2;3;4;5), ”den valde” (2), ”barmhärtighetens profet” 

(1). Den beskrivningen med tilläget ”må Allahs frid och välsignelser vara över honom” 

markerar en uppfattning om att Profeten Muhammed är helig . Här kan det nämnas att även 

artikelförfattarna använder uttrycket ”profeten Muhammed (saw)” vilket gör att artiklarna i 

gruppen i sin helhet återspeglar ett ställningstagande mot publiceringen av 

Muhammedteckningen.  

Formuleringar som ”kränkningen” av profeten Muhammed baseras på en uppfattning som 

förväntas finnas hos läsarna. Det handlar om att läsaren förväntas betrakta NA:s teckning 

som en kränkning av profeten Muhammed: ”den lokala tidningen Allehanda i Örebro i 

Sverige hade publicerat karikatyrbilder på vår profet (saw) som framställs som en hund i en 

artikel” (2).  

Användningen av uttryck som ”profeten Muhammed (saw) (1;2;3;4) och ”vår profet” (2) har 

sin utgångspunkt i att läsarna betraktar profeten Muhammed som allas profet. I den här 
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gruppen av nyhetsartiklar används exempelvis inga uttryck som ”islams profet” eller 

”muslimernas profet” vilket skulle markera att det finns anda människor som har andra 

profeter. 

Kopplingen mellan yttrandefrihet och kränkningen görs som tidigare beskrivits på det 

övergripande planet och den kopplingen realiseras på mikronivå.  

I texterna nämns yttrandefrihet som motiv till publicering men det framgår tydligt att det är 

tidningen NA eller Lars Vilks som har den uppfattning. Till skillnad från kränkningen, som 

framställs som ett faktum, ifrågasätts yttrandefrihet som motiv. ”den hatiska karikatyrbilden 

som gjorts av den svenska tecknaren Lars Vilks och som den nämnda tidningen publicerat 

med motiveringen att det skulle vara för yttrandefrihetens skull” (1). 

Bilden av aktörerna i analysmaterialet följer ett visst mönster. Muslimska organisationer och 

deras representanter, ambassadörer och religiösa ledare framställs som handlingskraftiga 

och agerar som representanter för den muslimska världen. De reagerar på publiceringen: 

försvarar en för muslimer helig person, fördömer publiceringen och kräver straff. Samma 

aktörer framställs som måna om att föra dialog, värna fred och arbeta för sämja mellan 

nationer. 

I tituleringen av aktörer från den muslimska världen används, förutom titlar som ordförande 

och representanter, akademiska eller religiösa titlar ”Sheikh doktor Ramadan Tanboura” (2), 

”professor Akmal Aldin” (4) och ”doktor Abdulla Bin Abdulmuhsen Alturki ”(1). Titulering på 

det här sättet är en markering av att aktörerna har en viktig roll och tyngd i sammanhanget.   

I citaten från muslimska aktörer används verb som ”säger”, ”kallar till”, ”betonar”, ”kräver”, 

”fördömer” och ”beskriver” här används neutrala och starka verb som är i linje den 

beskrivning av muslimska aktörer som handlingskraftiga.  

Nerikes Allehanda och Lars Vilks får som aktörer en undanskymd roll. NA nämns vid namn i 

två artiklar utan vidare beskrivningar än att det är den tidning som publicerat teckningen. 

Även om nyhetsartiklarna inte beskriver NA på ett direkt sätt så målas det en negativ bild om 

tidningen. Formuleringarna som ”tidningen som publicerat kränkande bilder på profeten 

Muhammed (saw)” (1;2;4;5) och ”den avskyvärda handlingen visar onda uppsåt och 

illvilja”(4) skapar den negativa bilden om NA.  

Lars Vilks nämns vid namn i två av fem artiklar och det kan tolkas som en negativ inställning, 

en medveten negligering och en markering mot Lars Vilks men det kan också tolkas som att 

aktörerna eller artikelförfattarna inte lägger stor vikt vid personen Lars Vilks utan fokuserar 

på teckningen. Den bild som ges om Lars Vilks är en negativ bild, han framställs som 

personen bakom en ”kränkande bild” (1;2;4) och ”vedervärdig bild”. Lars Vilks framställs 

också som islamfientlig: ”det djupa hatet som tecknaren och tidningen bär på mot islam och 

muslimer”(1) och han beskrivs som ”den extrema tecknaren” (5). 
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Både NA och Lars Vilks nämns i samband med krav på straff vilket stärker den negativa 

bilden av dem som aktörer ”att svenska regeringen omedelbart ska se till att straffa 

tecknaren och tidningen som är ansvariga för publiceringen och be om ursäkt” (4). 

I fyra av artiklarna nämns det officiella Sverige i samband med krav på att Lars Vilks och NA 

ska straffas. Sveriges Statsminister, svenska regeringen och en UD-tjänsteman nämns och 

citeras i artikel (5), här är beskrivningen negativ. I rubriken står det om Fredrik Reinfeldt 

”Betraktade pressfriheten viktigare än respekten för religioner”, han anses ”negligera” 

muslimernas ilska och inte med ”ett enda ord fördömt” publiceringen. I samband med 

citaten från Fredrik Reinfeldt märks ett tydligt ifrågasättande, här används exempelvis verb 

som hävdar och påstår. 

  

4.2.2 Reaktioner i Sverige 

 

Översikt över analysmaterialet 

I den här temagruppen ingår 40 nyhetsartiklar vars huvudteman rör publiceringen av 

Muhammedteckningen i NA och reaktionerna i Sverige efter publiceringen. Av de 40 

artiklarna har fem valts ut som material för en kritisk diskursanalys. 

1- ”Muslimsk tillfredsställelse över dialog med Sverige angående krisen om kränkande 

karikatyrbilden av profeten Muhammed”. Nyhetsartikel från hybridtidningen 

Addustour, Jordanien, publiceringsdatum 8 september 2007, källa: AFP (artikeln 

nämns framöver som nummer 6 vid hänvisning). 

2- ”Sveriges muslimer stoppar protestdemonstrationer mot karikatyrbild av profeten 

Muhammed”. Nyhetsartikel från hybridtidningen Asharqalawsat, Saudiarbien, 

Londonbaserad, publiceringsdatum 6 september 2007, källa: tidningen egen (artikeln 

nämns framöver som nummer 7 vid hänvisning).  

3- ”Protest mot blasfemisk karikatyr ”. Nyhetsartikel från hybridtidning Dawn, Pakistan, 

publiceringsdatum 1 september 2007, källa: AFP (artikeln nämns framöver som 

nummer 8 vid hänvisning). 

4- ”En svensk tidnings förolämpning av profeten Muhammed väcker muslimernas 

vrede” . Nyhetsartikel från onlinetidningen farsnews, Iran, publiceringsdatum 25 

augusti 2007, källa: iransk nyhetsbyrå (artikeln nämns framöver som nummer 9 vid 

hänvisning). 

5- ”Sverige kallar till dialog angående den kränkande teckningen av budbärare (Guds 

budbärare)”. Nyhetsartikel från hybridtidningen Albayan, Förenade Arabemiraten, 
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publiceringsdatum 7 september 2007, källa: AFP (artikeln nämns framöver som 

nummer 10 vid hänvisning).  

 

Tematisk struktur 

Nyhetsartiklarna i den här gruppen tar upp händelser och reaktioner i Sverige efter 

publiceringen av Muhammedteckningen i NA i augusti 2007. Artiklarna har olika 

fokusområden temamässigt och det finns anledning att dela artiklarna i två grupper för att 

möjliggöra en analys av artiklarnas tematiska struktur. I mikroanalysen görs ingen indelning i 

grupper.     

 Den första gruppen omfattar artiklar om publiceringen av Muhammedteckningen och 

demonstrationer i Sverige (7;8;9), gruppen kallas framöver (teckning och demonstration). I 

den andra gruppen ingår artiklar om kontakter mellan Sveriges statsminister Fredrik 

Reinfeldt och ambassadörer för muslimska länder (6;10) gruppen kallas framöver (dialog). 

 

Teckning och demonstration 

Artiklarna i den här gruppen lyfter fram muslimernas reaktion i Sverige på publiceringen av 

Muhammedteckningen i NA(7;8;9): ”Svenska tidningen Nerikes Allehanda väcker 

muslimernas vrede i landet genom att publicera kränkande bilder på profeten Muhammed 

på sin första sida” (9), ”Protester mot blasfemiska teckningar” (8) och ”Sveriges muslimer 

stoppar protestdemonstrationer mot karikatyrbild av profeten Muhammed” 

Gemensamt för artiklarna är att de framställer reaktionerna som en följd av en ”kränkning” 

som i sin tur kopplas till publiceringen av Muhammedteckningen.  I artiklarna konstateras 

det att Muhammedteckningen är en ”kränkning” av profeten Muhammed (7;8;9): ”kränker 

profeten Muhammed (saw) och muslimerna ” (9) och ”protester mot bilder som kränker 

profeten Muhammed” (7).  

Demonstrationer i Sverige efter publiceringen finns med i samtliga artiklar och lyfts fram i 

två av dem. Demonstrationerna framställs som legitima och motiverade genom att tidigt i 

artiklarna konstatera en ”kränkning” av profeten Muhammed, en helig person för muslimer.  

Huruvida kränkningen av profeten Muhammed likställs med en kränkning av muslimer 

hanteras på olika sätt i artiklarna. I en av artiklarna skrivs det: ”karikatyr och bild som 

förolämpar profeten Muhammed (saw) och muslimer” (9) vilket syftar på att muslimer i 

allmänhet är ”kränkta” av publiceringen. I de två andra artiklarna görs ingen direkt koppling 

mellan Muhammedteckningen och en ”kränkning” av muslimer men den kopplingen finns 

ändå i artiklarna. Protestdemonstrationer i Sverige och utomlands, officiella reaktioner från 

muslimska länder och fördömanden skapar en bild om att muslimer i allmänhet känner sig 
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kränkta av publiceringen: ”publiceringen av den kränkande bilden ledde till en våg av 

fördömanden som omfattade Egypten, Iran, Pakistan, Jordanien, Islamiska Konferensen och 

religiösa personligheter i Afghanistan” (7). 

Det finns flera sekundära teman i nyhetsartiklarna i den här gruppen. 

• Ursäkt för publicering. Krav på ursäkt som ett sekundärt tema finns i samtliga artiklar i 

grupp A (7;8;9): ”tiotals muslimer i Örebro krävde tidningens ursäkt” (9), ” Ulf 

Johansson säger: vi beklagar att vissa av våra läsare känner sig kränkta men vi 

publicerar inte ursäkter” (7).        

• Yttrandefrihet. Temat förekommer i två av artiklarna (7,8): ”ledaren för den svenska 

regeringen säger att pressfriheten och yttrandefriheten är en del av vårt land och vår 

demokrati” (7), ”Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt säger att han skulle försvara 

yttrandefriheten i Sverige” (8) och ”Ulf Johansson betonar sin rätt att publicera på 

samma sätt som muslimer använder sig av rätten att demonstrera” (7). 

• En svensk fråga. Det går att lösa konflikten inom Sverige utan inblandning från 

muslimer i andra delar av världen, det är ett sekundärt tema i en av artiklarna: 

”ansvarig för en muslimsk organisation säger att krisen är på väg att lösas, han 

manade muslimska länder att inte lägga sig i” (7).  

• Rädsla för reaktioner. I en av artiklarna och som ett sekundärt tema ges en bild av att 

flera gallerier i Sverige vägrat ställa ut Lars Vilks teckningar ” på grund av ilskna 

reaktioner från muslimer” (8).   

I artiklarna (7;8) finns bakgrundsmaterial om reaktioner på publiceringen i andra länder och 

om tidigare publiceringar av Muhammedteckningar i Danmark och reaktionerna därefter(7).  

Trots att de sekundära temana i artiklarna hanterar olika frågor så finns det en klar linje som 

de har gemensamt.  I alla teman är utgångspunkten att en ”kränkning” har skett och att 

reaktionerna är motiverade.  Även när svenska aktörer kommenterar frågorna om 

yttrandefrihet och krav på ursäkt ges ingen annan uppfattning än att publiceringen av 

Muhammedteckningen är ”kränkning”.   

Ett av de sekundära temana som skiljer sig från mängden är svenska muslimers 

ställningstagande i frågan om andra länders inblandning. Här vänder sig en representant för 

en muslimsk organisation i Sverige till muslimska länder med en uppmaning att inte lägga sig 

i. Frågan är intressant eftersom uppmaningen skiljer sig stort från den allmänna bilden i 

artiklarna om att frågan berör alla muslimer i världen och att muslimer är en grupp som 

agerar för att stödja varandra.  
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Dialog 

Huvudtemat i artiklarna i den här gruppen (6;10) är dialog mellan det offentliga Sverige och 

representanter för den muslimska världen (ambassadörer för 22 länder). En av artiklarna är 

skriven före mötet mellan Fredrik Reinfeldt och ambassadörer från muslimska länder och 

den andra efter mötet. Båda artiklarna använder begreppet dialog i rubrik och ingress och 

mötet med Fredrik Reinfeldt framställs som en viktig del av dialogen. 

Gemensamt för artiklarna är att publiceringen av Muhammedteckningen framställs som 

orsak till en ”kris” som uppstått efter publiceringen: ”en kris orsakad av publiceringen av 

kränkande av profeten Muhammed” (6).  

Nyhetsartiklarna lyfter fram begreppet dialog i rubrik och ingress och genom de olika 

aktörers uttalande skapas en positiv bild om dialog som en lösning på den situation som 

uppstått efter publiceringen: ” Algeriets ambassadör om mötet med Fredrik Reinfeldt: ett 

utmärkt initiativ”(10), ”Irans ambassadör säger: bra initiativ och god politik” (6) och 

”Muslimsk tillfredsställelse över dialog” (6).  

I båda artiklarna framgår att det är Sverige som tagit initiativ till en dialog i form av ett möte 

mellan Fredrik Reinfeldt och ambassadörer från muslimska länder. Dialog som huvudtema 

dominerar artiklarna i den här gruppen och kommentarerna om Sveriges kallelse till dialog är 

positiva. 

I beskrivningen av dialogen görs en skillnad mellan hur Sverige och Danmark hanterat frågan 

om publiceringen av vad som uppfattas som kränkande bilder på profeten Muhammed: 

”Sverige agerar på ett sätt som skiljer sig totalt från sina skandinaviska grannar” (6). Det här 

är en kommentar från Algeriets ambassadör som ledde delegationen av ambassadörerna 

som mötte Fredrik Reinfeldt. Kommentaren föregås av ett tack som ambassadörer skickar till 

Fredrik Reinfeldt vilket visar på att delegationen anser att Sverige, till skillnad från Danmark, 

hanterat frågan på ett bra sätt.      

 

Som sekundära teman i artiklarna finns: 

• Kränkning. I båda artiklarna (6;10) konstateras en ”kränkning” i rubrik och ingress: 

”Sverige kallar till dialog om den kränkande bilden av budbäraren (profeten)” (10) och 

”Spänning som skapades efter publicering av en kränkande bild av profeten 

Muhammed” (6). 

• Sverige är ett öppet land. I nyhetsartiklarna (6;10) är kommentarerna om Sverige 

positiva, Sverige beskrivs som ett öppet land och ett tolerant samhälle: ”Fredrik 

Reinfeldt: i Sverige lever kristna och muslimer sida vid sida i förståelse och respekt” 

(6;10) och ”Algeriets ambassadör: Sverige är ett av få länder som tar emot tusentals 

irakier” (6). 
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Aktörer  

I de 5 nyhetsartiklarna i temagruppen (båda grupperna; teckning och demonstration och 

dialog) finns tre huvudaktörer: muslimer i Sverige, det officiella Sverige och representanter 

för muslimska länder. NA och Lars Vilks är också aktörer som nämns i texterna, NA får ett 

visst utrymme men Lars Vilks blir endast omnämnd och inga kommentarer från honom 

återges i artiklarna. 

I grupp (dialog) är representanter för den muslimska världen viktiga aktörer. De omnämns 

som en grupp ”ambassadörer” (6;10) eller som individer, iranska ambassadören och 

algeriska ambassadören (6;10). Här får ambassadörerna som grupp rollen som representant 

för den muslimska världen i sin helhet. Vad ambassadörerna säger efter mötet med Fredrik 

Reinfeldt tillskrivs hela den muslimska världen ” Muslimsk tillfredsställelse över dialog med 

Sverige” (6).   

Det officiella Sverige som aktör får utrymme i grupp (dialog) där artiklarnas fokus är på 

dialog. Här framställs landet Sverige som en part i dialogen ”dialog med Sverige” (6) och 

”Sverige kallar till dialog” (10). I texterna representerar statsminister Fredrik Reinfeldt det 

officiella Sverige och det är han som citeras som aktör. I båda artiklarna i grupp (dialog) 

framgår att Fredrik Reinfeldt är initiativtagare, ambassadörerna för muslimska länder är de 

som reagerar på initiativet: ”algeriska ambassadören säger: ett utmärkt initiativ” (10) och 

”Irans ambassadör säger: bra initiativ och god politik” (6). 

Muslimer i Sverige lyfts fram som aktör i nyhetsartiklarna (7;8;9) i grupp (teckning och 

demonstration). De nämns dels som ett kollektiv ”muslimer i Sverige stoppar 

demonstrationer” (7), ”200 muslimer protesterade” (8;9), dels som individ och representant 

för en grupp muslimer i Sverige ”ordföranden för islamiska kulturcentret i Örebro” (7).   

I samtliga artiklar i grupp (teckning och demonstration) är det reaktioner från muslimer i 

Sverige som dominerar rubrik och ingress. Det är muslimer i Sverige som protesterar (7;8;9), 

stoppar demonstrationer (7) och reagerar på publiceringen (9). I artiklarna etableras en bild 

om att de grupper som reagerar på publiceringen representerar alla muslimer i Sverige: 

”Sveriges muslimer stoppar protestdemonstrationer mot karikatyrbild av profeten 

Muhammed” (7) och ”En svensk tidnings förolämpning av profeten Muhammed väcker 

muslimernas vrede” (9). 

I majoriteten av artiklarna i båda grupperna nämns NA vid namn men enbart i två artiklar 

citeras tidningen som försvarar rätten att publicera: ”Ulf Johansson betonar sin rätt att 

publicera på samma sätt som muslimer använder sin rätt att demonstrera” (7). Lars Vilks 

nämns enbart som den person som tecknat bilden.   
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 I samtliga artiklar (6;7;8:9;10) dominerar muslimska aktörer: ambassadörer för muslimska 

länder, muslimer i Sverige, representant för muslimska organisationer. Det officiella Sverige 

och NA är aktörer som får utrymme i texterna men i en mindre omfattning i jämförelse med 

de muslimska aktörerna. I de fem artiklarna förekommer muslimska aktörer (mot 

publiceringen), det officiella Sverige (inget ställningstagande i frågan om publicering) och 

NA(för publiceringen). I fyra artiklar av fem lyfts de muslimska aktörerna och deras 

kommentarer fram i rubrik och ingress, de andra aktörerna och deras kommentarer kommer 

därefter.  

 

Mikroanalys 

Reaktioner från muslimer i Sverige och dialog är två dominerande teman i den här gruppen. 

Muslimer framställs som en grupp som reagerar på en kränkning av deras profet genom att 

protestera och demonstrera” förolämpning av profeten Muhammed väcker muslimernas 

vrede” (9). Här framställs representanter för den muslimska världen och svenska muslimer 

som aktiva aktörer med en viktig roll i händelserna. 

Samma aktörer framställs i majoriteten av artiklarna som förespråkare för dialog som en 

lösning. Den bilden etableras genom aktörernas uttalanden om dialog: ”Irans ambassadör 

säger: ett bra initiativ och god politik” (6) och ”ordförande för islamiska kulturcentret: dialog 

är bra och statsministerns samtal och dialog är ett mycket bra steg” (7). I samma artikel 

anges dialogen som anledning till att muslimer i Örebro beslutat om att stoppa 

demonstrationerna: ”Ordförande för islamiska kulturcentret: vi ska inte demonstrerar på 

fredag eftersom det inte längre finns något som motiverar detta” (7). 

Den allmänna bilden om aktörerna varierar beroende på artikelns huvudtema. Gemensamt 

är dock att muslimska aktörer beskrivs i positiva eller neutrala termer. De egenskaper som 

tillskrivs de muslimska aktörerna är att de är ”handlingskraftiga”, ”förespråkar dialog” och 

”samarbetsvilliga”. 

I citaten från muslimska aktörer används verb som ”säger”, ”förklarar”, ”meddelar”, 

”betonar” och ”uppskattar” och här märks inga ifrågasättande av aktörernas kommentarer. 

Till skillnad från muslimska aktörer är bilden av de svenska aktörerna varierande. 

Statsminister Fredrik Reinfeldt beskrivs på ett positivt sätt, han framställs som en person 

som tar ”initiativ”, ”manar till dialog”, och ”beklagar” att muslimer känner sig kränkta 

”regeringschefen säger: personligen skulle jag inte göra något som andra religioner betraktar 

som förolämpande eller provocerande” (7). Vid hänvisningar till Fredrik Reinfeldt används 

neutrala och även positiva formuleringar som exempelvis säger, betonar, anse, bjuder till 

etc. 
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Bilden av tidningen NA är inte entydig som i fallet med Fredrik Reinfeldt eller muslimska 

aktörer. I en del artiklar får tidningen en negativ beskrivning i samband med att den 

förknippas med publiceringen av ”kränkande” bilder av en helig person (7;8;9): ”Svenska 

tidningen Nerikes Allehanda väcker vrede genom att publicera förolämpande karikatyrbilder 

om profeten Muhammed (saw)”(9). Den negativa bilden om NA förstärks i samma artikel 

genom antydningar att ett antimuslimskt motiv skulle ligga bakom publiceringen: ”den här 

tidningen uppmanar folk att besöka en utställning med antimuslimska verk” (9).  

I en annan artikel finns det textstycken där det används neutrala termer i beskrivningen av 

NA:s publicering: ”NA som publicerade en teckning den 18 augusti som illustration till en 

ledarartikel om självcensur, yttrandefrihet och religion” (8). Direkta uttalanden från NA finns 

enbart i en artikel där NA:s chefredaktör Ulf Johansson försvarar tidningens rätt att publicera 

teckningen. I hänvisningar till Ulf Johansson används neutrala formuleringar som: ”säger”, 

”förklarar”, ”tillägger” och ”betonar”. 

Muhammedteckningen nämns i samtliga artiklar men Lars Vilks nämns enbart i två artiklar 

”svenske provokatören Lars Vilks” (8), ”antimuslimsk utställning av Vilks” (9). I de här 

artiklarna målas en negativ bild om Lars Vilks där han förknippas med provokation och 

kränkning av en helig person för muslimer och islam som religion.  

 

4.2.3 Reaktioner i världen 

 

Översikt över analysmaterialet 

Huvudteman för de 70 nyhetsartiklarna som ingår i den här temagruppen handlar om 

reaktionerna i världen på publiceringen av Muhammedteckningen i NA och händelserna 

därefter. Följande sex artiklar har valts för en kritisk diskursanalys.  

1- ”Den muslimska världen fördömer kränkande bilder om profeten Muhammed (saw)”. 

Nyhetsartikel från hybridtidningen Keyhan, Iran, publiceringsdatum 1 sep 2007, källa: 

nyhetsbyråer utan precisering (artikeln nämns framöver som nummer 11 vid 

hänvisning). 

2- ”Mindre protest över svensk teckning”. Nyhetsartikel från onlinetidningen 

Dailytimes, Pakistan, publiceringsdatum 1 september 2007, källa: Reuters (artikeln 

nämns framöver som nummer 12 vid hänvisning). 

3- ”Turkisk ilska över kränkande bilder av profeten Muhammed”. Nyhetsartiklar från 

onlinetidningen Islamtoday, Saudiarabien, publiceringsdatum 9 september 2007, 

källa: egen/tidningar (artikeln nämns framöver som nummer 13 vid hänvisning). 
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4- ”Arabisk och muslimsk kampanj mot kränkning av Guds budbärare i Sverige”. 

Nyhetsartikel från onlinetidningen Moheet, Förenade Arabemiraten, 

publiceringsdatum 2 september 2007, källa: egen (artikeln nämns framöver som 

nummer 14 vid hänvisning). 

5- ”Jordanien fördömer bilder som kränker budbäraren i Sverige”. Nyhetsartikel från 

hybridtidningen Almustaqbal, Libanon, publiceringsdatum 4 september 2007, källa: 

egen (artikeln nämns framöver som nummer 15 vid hänvisning). 

6- ”Muslimsk ilska på grund av kränkande bilder om profeten Muhammed i en svensk 

tidning”. Nyhetsartikel från onlinetidningen Alchourouk, Tunisien, publiceringsdatum 

inget datum angivits, källa: nyhetsbyråer utan precisering (artikeln nämns framöver 

som nummer 16 vid hänvisning).       

Reaktioner från regeringar, organisationer och även människor från muslimska länder är 

nyhetsartiklarnas huvudtema i den här gruppen.  

 

Tematisk struktur 

De reaktioner på NA:s publicering av Muhammedteckningen som avhandlas i artiklarna 

varierar beroende på länder och aktörer som reagerat. Gemensamt för artiklarna är att 

reaktionerna kopplas direkt till publiceringen (11;12;13;14;15;16): ”Ilska över hela Turkiet på 

grund av publicering av kränkande bilder om budbäraren (saw)” (13), ”muslimsk 

ungdomsgrupp protesterade på fredagen mot en teckning av profeten Muhammed”(12).  

Reaktionerna på publiceringen av Muhammedteckningen omfattar fördömanden, 

demonstrationer, officiella protester och kritik från regeringar, myndigheter, organisationer 

eller religiösa ledare (11;12;13;14;15;16). 

Karaktäristiskt för artiklarna är den tydliga kopplingen mellan publiceringen av teckningen, 

en konstaterad ”kränkning” av profeten Muhammed och reaktionerna: ”Jordanska 

regeringen uttryckte sin avsky mot publiceringen av kränkande bilder av budbäraren i 

Sverige” (15), ” Den muslimska världen fördömer kränkande bilder om profeten Muhammed 

(saw)” (11).  

I majoriteten av artiklarna i gruppen (13;14;15;16) sätts reaktionerna på publiceringen i 

sammanhang med en kris mellan muslimer och väst: ”publiceringen av kränkande bilder av 

profeten Muhammed har startat en ny kris med väst” (14) och ”Svenska Nerikes Allehandas 

publicering av kränkande bilder kan orsaka en ny kris mellan muslimer och väst” (16). Här 

används uttrycket ”ny kris” för att relatera till en ”tidigare kris” med syftning på 

publiceringar i Danmark: ”Det här händer två år efter krisen i samband med publicering av 

kränkande bilder av profeten Muhammed i danska tidningen Jyllands-Posten i september 

2005” (16). 
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I hälften av artiklarna (11, 13,16) kopplas publiceringen av Muhammedteckningen till 

yttrandefrihet men endast i en artikel nämns det att teckningen var en illustration till en 

artikel om yttrandefrihet. I artiklarna ifrågasätts yttrandefrihet som motiv till publicering: 

”publiceringen bryter mot yttrandefriheten” (11), ”att pressfrihet och yttrandefrihetens 

skulle vara motivet bakom publiceringen” (13). 

I den andra hälften av artiklarna (12, 14,15) nämns inget om yttrandefrihet och i vilket 

sammanhang teckningen publicerats.  Att inte nämna motiv eller ifrågasätta motivet skapar 

en uppfattning om att reaktionerna berättigade. Den uppfattningen stärks med tanke på att 

reaktionerna kommer från aktörer som regeringar, muslimska organisationer och religiösa 

ledare.    

Karaktäristiskt för majoriteten av nyhetsartiklarna i den här gruppen är att publiceringen av 

Muhammedteckningen framställs som en medveten handling vars syfte är att kränka 

profeten Muhammed och muslimer. Den uppfattningen förmedlas antingen genom ett 

direkt konstaterande ”kränkande bilder vars syfte är att kränka profeten Muhammed” (15) 

eller genom att ifrågasätta yttrandefrihet som motiv ”publiceringen bryter emot 

yttrandefrihet ” (11) och ”Man måste skilja på vad som ingår i yttrande- och pressfrihet och 

vad som är en kränkning av muslimer i hela världen” (13).  

Att publiceringen framställs som en medveten handling stärks genom att dra paralleller till 

publiceringen i Danmark ”svenska tidningar som Nerikes Allehanda publicerar nya 

karikatyrbilder efter krisen som orsakades av liknande bilder i danska tidningar för två år 

sedan”(14) och ”det här kommer två år efter krisen med karikatyrbilder av profeten 

Muhammed i den danska tidningen Jyllands- Posten vilket väckte starka protester och 

demonstrationer i den muslimska världen” (15). Här skapas en bild av att NA publicerar 

bilden (i fyra artiklar används pluralformen, bilder) trots vetskapen om att muslimer 

uppfattar bilderna som kränkande.  

I artiklarna finns flera sekundära teman här nedan nämns dem som förekommer i flera än en 

artikel. 

• Kränkning: I majoriteten av artiklarna (11;13;14;15;16) konstateras det att 

publiceringen av teckningen är en ”kränkning” av profeten Muhammed: ”muntlig 

protest lämnades till svenska regeringen angående en förolämpning av islams profet” 

(16) och ”bilder som kränker Islam och Guds budbärare (saw)” (14). Både 

artikelförfattarna och aktörer från den muslimska världen betraktar 

Muhammedteckningen som kränkande.  En av artiklarna (12) skiljer sig från resten på 

så sätt att det inte finns en klar koppling mellan protesten och någon ”kränkning” av 

profeten Muhammed: ”protest mot en teckning av profeten Muhammed” (12).  

• Yttrandefrihet . I hälften av artiklarna (11;13;16) ifrågasätts yttrandefrihet som motiv 

bakom publicering: ”att pressfrihet och yttrandefrihetens skulle vara motivet bakom 
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publiceringen” (13) och ”omoralisk och ociviliserad handling som strider mot den 

yttrandefrihet som väst stoltserar med” (16). 

• Demonstrationer/protester. Temat förekommer i flera artiklar (12; 13; 16): ”muslimer 

i Örebro anordnade en fredlig demonstration utanför tidningens kontor” (16), 

”hundratal medlemmar från det turkiskt muslimska partiet ”Alsaada” demonstrerade 

utanför den svenska ambassaden i Ankara som protest efter publiceringen av 

kränkande bilder” (13).  

• Handling(14;16). Fördömanden av publiceringen är den reaktion i världen som får 

mest utrymme i artiklarna. Direkta uppmaningar till en viss handling förekommer i två 

artiklar i den här gruppen. I den ena artikeln är uppmaningen generell: ”Egyptiska 

parlamentariker och fackliga ombud krävde att ambassadörer från alla europeiska 

länder som kränker islam ska ut ur landet” (14). I den andra artikeln är det en 

uppmaning till ickehandling ”Ahmadinejad manade muslimer att inte reagera” (16). 

Uppmaningar till våld förekommer inte i de fem artiklarna i den här temagruppen.  

 

 

Aktörer 

I samtliga nyhetsartiklar i den här gruppen dominerar aktörer från muslimska länder: 

Muslimer som kollektiv, regeringar, myndigheter, organisationer och religiösa personligheter 

(11;12;13;14;15;16). Det är deras uttalanden, åsikter och ställningstaganden som artiklarna 

främst kretsar kring. Regeringar, departement och statliga myndigheter är de aktörer som 

förekommer i majoriteten av artiklarna: ”Jordanska regeringen” (15), ”iranska 

utrikesdepartementet” (16) och ”departement för religiösa frågor i Egypten” (14) . 

Muslimska organisationer och muslimska religiösa ledare är också aktörer som får ett stort 

utrymme ”Stormuftin i palestinska områden (11;16) och ”Islamiska konferensen” (13). 

De muslimska aktörernas åsikter och ställningstagande framställs som en återspegling av 

den allmänna uppfattningen i den muslimska världen. Det iranska utrikesdepartementet och 

Stormuftin i palestinska områden är två aktörer som reagerat på publiceringen av 

Muhammedteckningen och deras protester ger rubriken ”Muslimsk ilska på grund av 

kränkande bilder om profeten Muhammed i en svensk tidning” (16), ”Talesman för den 

jordanska regeringen: för oss här i Jordanien är det här oacceptabelt” (15). 

Aktörer från muslimska världen är kritiska och fördömer publiceringen av 

Muhammedteckningen i NA. Aktörer som är för publiceringen eller ställer sig neutrala är få i 

artiklarna i den här temagruppen och de får litet utrymme. 

NA som aktör nämns med namn i samtliga artiklar förutom en men det finns inga citat eller 

referat till hur tidningen motiverar publiceringen, Lars Vilks nämns inte i nyhetsartiklarna.  
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Andra aktörer som ambassadrådet vid svenska ambassaden i Iran, svenska ambassadören i 

Turkiet och utrikesdepartementet i Sverige nämns men får ett litet utrymme längre ner i 

artiklarna: ”Den svenska ambassadören i Ankara betonade att anhängare till olika religioner 

måste respektera varandra” (13) och ”Talesman för det svenska utrikesdepartementet: vi 

har uppmanat våra ambassader att ständigt följa utvecklingen utomlands” (12).  

 

Mikroanalys 

Den koppling som görs mellan publicering, kränkning och reaktioner märks tydlig även på 

meningsnivå. Att teckningen är kränkande mot profeten Muhammed framställs som ett 

faktum (11;13;14;15;16): ”bilder som kränker Islam och Guds budbärare (saw)” (14) och 

”Ilska över hela Turkiet orsakat av publiceringen av de kränkande bilderna av profeten 

Muhammed (saw)” (13). 

I majoriteten av artiklarna används ”teckningar”, pluralformen av teckning: ”kränkande 

teckningar av profeten Muhammed”(11;13;14;15).  Även publiceringen av 

Muhammedteckningen som handling nämns i pluralform i hälften av artiklarna 

(13;14;15)”de här avskyvärda handlingarna väcker hat och ilska hos varje muslim” (13) och 

”de här händelserna gynnar inte en fredlig samexistens mellan olika civilisationer” (15). 

Nyhetsartiklarna (11; 12;16) nämner publiceringen av Muhammedteckningen som enskild 

händelse och i texten används ”teckning” eller ”bild” i singular form (i artikel 11 används 

pluralformen teckningar i rubrik men inte i text).  

Användningen av pluralformen av ”teckning, ”bild” och ”handling” förstärker bilden om en 

”kränkning” som artiklarna ger uttryck för. Pluralformen kan också ge legitimitet åt 

reaktioner från de muslimska aktörerna genom att publiceringen beskrivs som en medveten 

handling med syfte att kränka och genom att ge en bild om att handlar om flera 

publiceringar och flera kränkande bilder. En av artiklarna skiljer sig från resten av 

nyhetsartiklarna i den här temagruppen när artikeln i sin rubrik tonar ned protesten: ” 

Mindre protest över svensk teckning” (12). Artikelförfattaren skriver i ingressen att 20 unga 

muslimer protesterade vilket tillsammans med rubriken skapas en bild om en mindre 

protest. Den bilden skiljer sig från resten av artiklarna som framställer protesterna som 

starka och omfattande. 

De aktörer som har en framträdande roll i texterna är från muslimska länder och de är 

kritiska mot publiceringen av Muhammedteckningen. Karaktäristiskt för majoriteten av 

artiklarna är att aktörerna använder starka uttryck i beskrivningen av publiceringen 

”avskyvärda handlingar” (13), ”omoralisk handling” (16) och ”oacceptabla handlingar som 

starkt fördöms i Jordanien” (15).  
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Artikelförfattarna använder vid hänvisning till aktörer från den muslimska världen 

formuleringar som ”fördöma”,” betona”, ”visa”, ”säga” och ”tillägga”. Här finns inget 

ifrågasättande av aktörernas uttalanden eller intentioner. 

Aktörer från den muslimska världen framställs som måna om fred mellan nationer och som 

respekterar internationella konventioner (11;13;15;16). De framställs också som 

handlingskraftiga: de reagerar mot publiceringen genom att fördöma (samtliga artiklar), 

protesterar officiellt (14;15;16) och demonstrera (12;13).  

Andra aktörer som är neutrala eller för publiceringen får litet utrymme i artiklarna. NA som 

aktör nämns i samtliga artiklar vid namn eller som den tidning som publicerat 

Muhammedteckningen. I majoriteten av artiklarna är bilden av NA negativ. Tidningens namn 

kopplas till ”kränkning” av profeten Muhammed(11;13;14;15;16) och även av islam och 

muslimer (11;13). NA:s  publicering beskrivs i negativa termer som ”avskyvärd”(15), 

”omoralisk”(16) och publiceringen beskrivs även som en handling vars konsekvens är kris och 

problem: ”ökar klyftan mellan väst och islam” (13) och ”publiceringen skapar en ny kris med 

väst” (14). 

Svenska officiella aktörer: utrikesdepartement, ambassadören i Turkiet och ambassadrådet i 

Iran beskrivs i neutrala ordalag. Officiella kommentarer om publiceringen av 

Muhammedteckning är korta utan ställningstaganden: ”Den svenska ambassadören i Ankara 

betonade att anhängare av olika religioner måste respektera varandra” (13). Vi hänvisning 

till de här aktörerna används neutrala formuleringar som ”betona” och ”säga”.  

Den uppfattning som dominerar i artiklarna i den här temagruppen är en uppfattning som 

aktörer från den muslimska världen och artikelförfattarna står för och som fördömer 

publiceringen av Muhammedteckningen. Aktörer som är neutrala eller för publiceringen får 

inget eller ytterst litet utrymme vilket förstärker bilden om den kritiska hållningen mot 

publiceringen som färgar artiklarna. 

 

4.2.4 Hot 

 

Översikt över analysmaterialet 

Av de 110 artiklarna som ingår i den här uppsatsen finns fyra nyhetsartiklar vars huvudtema 

handlar om hot mot Sverige, Lars Vilks, NA eller svenska intressen i samband med 

publiceringen av Muhammedteckningen i NA 2007. De fyra artiklarna berör ett och samma 

hotuttalande från en och samma organisation. Av de fyra artiklarna har två valts ut för en 

kritisk diskursanalys. 

1- ”Ökade till 150 tusen om han skulle blir ”halsskuren som ett lamm”, 100 tusen dollar 

från Abu Omar Al Bagdadi till den som dödar den svenska konstnären Vilks ”. 
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Nyhetsartikel från hybridtidningen Alhayat, Libanon, publiceringsdatum 16 

september 2007, källa: tidningens egen (artikeln nämns framöver som nummer 17 

vid hänvisning). 

2- ”Qaida uppmanar till att döda tecknare, hotar svenska företag” . Nyhetsartikel från 

onlinetidningen Dailytimes, Pakistan, publiceringsdatum 16 september 2007, källa: 

Reuters (artikeln nämns framöver som nummer 18 vid hänvisning). 

Omkring en månad efter NA:s publicering av Muhammedteckningen kom ett uttalande med 

hot mot Lars Vilks och tidningen Nerikes Allehanda. Hotuttalandet är huvudtemat för 

artiklarna i den här temagruppen.   

 

 

 

Tematisk struktur  

I båda artiklarna är utgångspunkten att hotet kommer från ”Islamiska Staten i Irak” som i 

texterna nämns som en gren av Al-Qaida som organisation: ”en grupp ledd av Al-Qaida i 

Irak”( 18) och ”irakiska grenen av Al-Qaida”(17).  

Enligt artiklarna (17;18) går hotet ut på att organisationen ”Islamiska Staten i Irak” erbjuder 

100 tusen dollar för att döda Lars Vilks och 50 tusen för att döda NA:s chefredaktör. I hotet 

nämns att organisationen ”Islamiska Staten i Irak” är beredd att betala 50 tusen dollar mer 

om Lars Vilks ”slaktas som ett lamm”(17;18). Dödshotet framfördes av ”Abu Omar Al 

Bagdadi”, ledaren för organisationen ”Islamiska Staten i Irak”, på ett ljudband som 

publicerades på islamistiska hemsidor på internet.  

Nyhetsartiklarna redovisar hotet i detaljer, nämner Al-Qaida och ”Abu Omar Al Bagdadi” 

som fakta utan att ifrågasätta organisationen eller aktörernas existens i Irak och inte heller 

ljudbandets äkthet. 

Gemensamt för artiklarna är att dödhotet lyfts fram i både rubrik och ingress ”100 tusen 

dollar från ”Abu Omar Al Bagdadi” till den som dödar svenska tecknaren Vilks” (17) och 

”Qaida uppmanar till att döda tecknare” (18). I artiklarna framgår tydligt att ”Islamiska 

Staten i Irak” som organisation inte avser att verkställa hotet utan ”erbjuder” pengar till den 

som väljer att göra det.  

I artiklarna kopplas dödhotet till kränkande bilder av profeten Muhammed: ”erbjuder 100 

tusen dollar för att döda en svensk tecknare för hans blasfemiska teckning av helige profeten 

Muhammed (fred vara över honom)”(18) och ”Lars Vilks som publicerade en kränkande bild 

av profeten Muhammed (saw) i tidningen Nerikes Allehanda”(17).  
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I direkt anslutning till hotet mot Lars Vilks nämner nyhetsartiklarna hot som organisationen 

”Islamiska Staten i Irak” riktar mot svenska företag ”hotade med att attackera stora svenska 

företag” (18), ”Abu Omar Al Bagdadi kräver att ”korsfarare i Sverige” ska be om ursäkt och 

hotar med att attackera stora företag i landet” (17). 

Dödshotet mot NA:s chefredaktör är en del av hotet men det får inte samma prioritet i 

texterna som hotet mot Lars Vilks.  

Ett antal sekundära teman kopplas till huvudtemat om kretsar kring hotet mot Lars Vilks, 

NA:s chefredaktör och svenska storföretag.  

• Kränkning. Muhammedteckningen som publicerades i NA beskrivs i båda artiklarna 

som en ”kränkande” teckning: ”en kränkande bild av profeten Muhammed (saw)” (17) 

och ”blasfemiska teckningen av helige profeten Muhammed (fred vara över 

honom)”(18).  

• Reaktioner. Både Lars Vilks och NA:s chefredaktör reagerar och uttalar sig om hotet. 

”Vilks säger: den här gruppen representerar en liten grupp av muslimer” (18), ”det 

senaste hotet innebär att jag ska ha en lång diskussion med polisen om vad jag borde 

göra” (17). 

• Ursäkt. Artiklarna citerar ledaren för organisationen ”Islamiska Staten i Irak” där han 

ställer krav på att Sverige ska be om ursäkt för publiceringen:” kräver att korsfarare i 

Sverige ska be om ursäkt” (17) och ”vi vet hur vi ska tvinga dem till att be om ursäkt” 

(18). 

• Muslimer i Sverige. Muslimer i Sverige fördömer dödshotet: ”att uppmana till mord är 

en kriminell handling” (17) och ”en stor grupp svenska muslimer, Sveriges Muslimska 

Råd, fördömer hotet” (18).  

• Karikatyrbilder i Danmark. I artiklarna dras paralleller till publiceringen av 

Muhammedteckningar i Danmark: ”Det här är andra fallet i Norden, i september 2005 

publicerade danska Jyllands-Posten kränkande bilder vilket orsakade en våg av stark 

ilska i muslimska världen och bojkott av danska varor” (17). 

     

Den tematiska strukturen av artiklarna i gruppen består av hotet från Al-Qaida som 

huvudtema vilket kopplas till flera sekundära teman. 

 I ingressen i båda artiklarna beskriver artikelförfattarna Muhammedteckningen som en 

”kränkande” teckning vilket visar ett ställningstagande mot publiceringen av 

Muhammedteckningen. Det tillsammans med temat om Muhammedkarikatyrer i Danmark 

och reaktionerna därefter, skapar ett intryck om en kritisk hållning i texterna mot 

publiceringen av Muhammedteckningen. Men ett direkt stöd för dödshotet från 



 59

artikelförfattarna eller andra aktörer (förutom aktören bakom hotet) finns inte artiklarna. 

Det finns däremot uttryck för en kritisk hållning mot dödshotet från Sveriges Muslimska Råd.  

 

Aktörer 

”Islamiska Staten i Irak”, den irakiska grenen av Al-Qaida och dess ledare ”Abu Omar Al 

Bagdadi” är de aktörer som ges utrymme och lyfts fram i både rubrik och ingress i 

nyhetsartiklarna. Nyhetsartiklarna har dock olika sätt att hantera de två aktörerna. I en av 

artiklarna är det organisationens ledare som framför hotet och det är han som lyfts fram: 

”100 tusen dollar från ”Abu Omar Al Bagdadi” till den som dödar svenska tecknare Vilks” 

(17). I den andra artikeln är det organisationen som lyfts fram: ”En grupp ledd av Al-Qaida i 

Irak har erbjudit 100 tusen dollar för att döda svensk tecknare” (18).  

Gemensamt för artiklarna är att Al-Qaida och ”Islamiska staten i Irak” nämns men utan 

någon beskrivning om vad organisationen är och vad den står för.  

Lars Vilks och Ulf Johansson får som aktörer mindre utrymme i jämförelse med aktörerna 

bakom hotet. I en av artiklarna försvarar Lars Vilks sin rätt som konstnär att teckna utan att 

göra undantag för det som heligt och han försvarar också yttrandefriheten. Ulf Johanssons 

citeras efter Lars Vilks och i båda artiklarna handlar Ulf Johanssons kommentarer den egna 

säkerheten och kontakterna med polisen.  

Sveriges Muslimska Råd är en aktör som får ett visst utrymme i båda artiklarna. 

Organisationen framställs som en stor organisation som representerar muslimer i Sverige. 

Svenska företag nämns som aktörer i båda artiklarna men i av dem återges kommentarer 

från företagens representanter. Kommentarerna är korta och berör vad företagen gör 

säkerhetsmässigt: ”representant för telekombolaget Ericsson: vi har tagit konkreta åtgärder 

exempelvis tagit ner våra flaggor från de byggnader där våra försäljningskontor ligger”(18). 

 

Mikroanalys 

I dödshotet mot Lars Vilks och NA:s chefredaktör använder organisationen ”Islamiska Staten 

i Irak” vissa uttryck som är särskilt intressanta att analysera. 

”halsskuren som ett lamm”(17), ”kommer med huvudet på ” (17), ”slaktad som ett lamm” 

(18), ”dödar denna otrogne brottsling”(18) och ”korsfarare” (17), det är några av de uttryck 

som organisationen använder i dödhotet.  De här uttrycken har sina rötter i en arabisk-

muslimsk krigstradition från en tid då islam spred sig under tiden profeten Muhammed levde 

och även därefter. Användningen av dessa uttryck är ett sätt för organisationen ”lslamiska 

Staten i Irak” att identifiera sig med islams ursprung och historia. 
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Att slakta en människa som ett lamm kan visa inte bara slaktarens makt utan också offrets 

svaghet. Organisationen använder i sitt hot en liknelse med djur (lamm i det här fallet) och 

det i sig kan innebära ett förakt mot den person som organisationen hotar.  

I texterna saknas information som läsaren förväntas ha kunskap om, det handlar om att 

organisationen ” lslamiska Staten i Irak” är sunnimuslimsk och har en islamistisk inriktning 

eftersom den är en gren av Al-Qaida. Formuleringar som ”kränkande bild av profeten 

Muhammed (saw)” (17;18) baseras på att läsaren delar artikelförfattarna uppfattningen om 

profeten Muhammed är helig och att teckningen är ”kränkande”.   

I artiklarna beskrivs muslimers reaktioner på publiceringarna av Muhammedkarikatyrer i 

Danmark med formuleringar som ”våg av stark ilska i den muslimska världen” (17) och 

”våldsamma protester i den muslimska världen” (18) och ”Drygt 50 människor dödades som 

följd av våldsamma protester i den muslimska världen efter publiceringen av blasfemiska 

karikatyrer i en dansk tidning”(18). Formuleringarna stärker bilden av muslimers reaktioner 

och den ”kränkning” de upplever av sådana teckningar. Genom att nämna de starka 

reaktionerna i Danmark kan även hotet framställas som en förväntad reaktion. 

Aktörerna Al-Qaida och ”Abu Omar Al Bagdadi” ledaren för organisationen ”lslamiska Staten 

i Irak” framställs som handlingskraftiga och mäktiga. De framställer sig själva som 

representanter för alla muslimer med ”rätten” att hota, döda och slå mot svenska företag 

(17;18). Vid Hänvisning till de här aktörerna används verb som ”säga”, ”kräva” och 

”meddela” vilket inte innehåller några ifrågasättande. I texterna används inte heller negativa 

beskrivningar av organisationen ”lslamiska Staten i Irak” eller dess ledare.  

En av de aktörer som får ett visst utrymme i texterna är organisationen Sveriges Muslimska 

Råd vars representant uttalar sig om hotet i starka termer: ”Vi accepterar inte den här 

metoden, att mana till mord är kriminellt, leder ingen vart och dessutom är det dumt att 

hota just nu när vi är i Ramadan (fastemånaden)” (17). Formuleringarna som aktören 

använder ”accepterar inte”, ”kriminellt” och ”dumt” visar ett klart och starkt motstånd mot 

dödshotet samtidigt som aktören själv framstår som handlingskraftig. 

 

4.4.5 Ursäkt/beklagande 

 

Översikt över analysmaterialet 

Frågan om Sverige och Nerikes Allehanda beklagat eller bett om ursäkt för publiceringen av 

Muhammedteckningen är huvudtemat i nio artiklar i den här uppsatsen, tre av de artiklarna 

har valts ut för en analys. 

1- ”Alnusra fördömer kränkande bilder av profeten och Sverige beklagar” (Alnusra är en 

kommitté till försvar av profeten Muhammed). Nyhetsartikel från onlinetidningen 
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Islamtoday, Saudiarabien, publiceringsdatum 31 augusti 2007, källa: 

egen/nyhetsbyråer (artikeln nämns framöver som nummer 19 vid hänvisning). 

2- ”Sverige ber om ursäkt för publicering av bilder som kränker profeten”. Nyhetsartikel 

från onlinetidningen Alchourouk, Tunisien, publiceringsdatum, inget datum angivits, 

källa: nyhetsbyråer utan precisering (artikeln nämns framöver som nummer 20 vid 

hänvisning). 

3- ”Svensk tidning ber inte om ursäkt för att ha kränkt muslimsk helighet”. Nyhetsartikel 

från onlinetidningen farsnews.net, Iran, publiceringsdatum 4 september 2007, källa: 

AFP (artikeln nämns framöver som nummer 21 vid hänvisning). 

Nyhetsartiklarna i den här temagruppen förmedlar olika bilder om huruvida Sverige bett om 

ursäkt för publiceringen av Muhammedteckningen i NA 2007 eller beklagat denna 

publicering. Regeringar, organisationer och religiösa ledare från den muslimska världen har 

fört fram krav på ursäkt för publiceringen, detta krav finns redovisade i tidigare avsnitt i den 

här uppsatsen.   

 

 

Tematisk struktur 

Ursäkt är ett nyckelbegrepp i nyhetsartiklarna oavsett om nyhetsinnehållet i första hand 

handlar om ursäkt eller beklagande. Samtliga artiklar har begreppet ”ursäkt” i rubriken 

(20;21)eller i ingressen (19;20;21):”Sverige ber om ursäkt för publicering av bilder som 

kränker profeten” (20), ”Svensk tidning ber inte om ursäkt” (21) och ”Den svenska 

regeringen säger att den beklagar varje skada som publiceringen orsakat men regeringen 

kan inte be om ursäkt” (19).  

I det fall där Sveriges anses ha bett om ursäkt handlar artikeln om ett konstaterande av att 

ursäkten framförts ”Islamiska konferensen säger i ett meddelande att Sveriges ambassadör i 

Saudiarabien lämnat en ursäkt till organisationen” (20). Här etableras en bild om en 

konfliktsituation som är över, det konstateras att ”kränkande” bilder om profeten 

Muhammed publicerats och att Sverige nu bett om ursäkt för publiceringen.  

I de andra artiklarna drivs frågan vidare genom att ge en bild om en konfliktsituation som 

uppstått efter publiceringen och som fortfarande gäller eftersom Sverige eller tidningen inte 

bett om ursäkt: ”Svensk tidning ber inte om ursäkt för att ha kränkt muslimsk helighet”(21). 

Här finns å ena sidan kritiska muslimska aktörer som ”kräver” ursäkt och å andra sidan 

Sverige och tidningen Nerikes Allehanda som ”vägrar” be om ursäkt.  

Ingen av aktörerna i artiklarna för fram krav på ursäkt på ett direkt sätt men frågan lyfts 

ändå genom att konstatera att Sverige eller NA inte ber om ursäkt. Olika aktörers uttalande, 
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teman och formuleringarna i artiklarna stärker bilden av att krav på ursäkt är legitimt och 

rimligt och det görs genom: 

•  att beskriva muslimers reaktioner på tidigare publiceringar: ”liknande bilder i danska 

tidningar väckte starka protester över stora delar av den muslimska världen” (19). 

• att konstatera att bilderna kränker en för muslimer helig person: ”Bilder som kränker 

Islams profet (saw)” (21). 

• att beskriva olika länders officiella reaktioner:”Iran och Pakistan har kallat Sveriges 

ambassadörer för att ta emot officiella protester mot publiceringen” (21). 

• Fördömanden från muslimska organisationer: ”Alnusra fördömer kränkande bilder av 

profeten och Sverige beklagar” (19) och (Alnusra är en kommitté till försvar av 

profeten Muhammed). 

 

I texterna finns två tydliga inställningar till publiceringen av Muhammedteckningen i NA. Den 

ena inställningen går ut på att fördöma publiceringen och kräva ursäkt och även straffa 

tecknaren och tidningen. För den inställningen står främst aktörer från den muslimska 

världen men också aktörer som svenska muslimer.  I en av artiklarna uppges ansvariga för en 

konstutställning i södra Sverige vara mot teckningen ”försökte ställa ut sina vidriga 

teckningar i södra Sverige men ansvariga för utställningen sade nej, vilket tyder på ett 

hänsynstagande till muslimers känslor” (19).  

Den andra inställningen försvarar publiceringen eller rätten att publicera, för den 

inställningen står aktörer som Lars Vilks, folkpartiet: ”islamfientliga medlemmar i svenska 

folkpartiet i parlamentet som vill att bilderna ska publiceras” (19) och även tidningen Dagens 

nyheter: ” Dagens nyheter hävdar att Sverige har som uppgift att försvara yttrandefrihet” 

(21).  

Inställningen mot publiceringen och för en ursäkt dominerar texterna med stöd av bland 

annat sekundära teman i texterna. 

• Kränkning. Publiceringen av Muhammedteckningen konstateras som en kränkning 

(20;21): ”publicering av kränkande bilder av profeten Muhammed (saw)” (20). 

Kränkning som ett sekundärt tema finns även i artikel (19) men där är det aktörer och 

inte artikelförfattaren som beskriver teckningen som kränkande. 

• Fördömanden. Organisationen Islamiska Konferensen med 57 länder som medlemmar 

och kommittén Alnusra fördömer publiceringen (19;21). 
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• Reaktioner. Protester mot publiceringar av Muhammedkarikatyrer i Danmark (19), 

”ilska bland muslimer i Iran och Pakistan” (21) och demonstrationer i Örebro mot 

publiceringen av muhammedteckningen(21). 

• Vilks och islam. Det här är ett sekundärt tema i en av artiklarna där Lars Vilks 

kommenterar teckningen: ” Lars Vilks säger till AP att det här är någon form av konst 

och att han (Lars Vilks) inte är mot islam, alla vet om det” (19). Här försvarar Lars Vilks 

teckningen men tar inte upp frågan om kränkning.  

 

De sekundära ger stöd åt den kritiska hållningen mot publiceringen och därmed även 

legitimitet åt kravet på ursäkt.  

  

Aktörer 

I samtliga artiklar i den här gruppen är det svenska aktörer som får störst utrymme i både 

rubrik och ingress(19;20;21). Här träder det officiella Sverige fram: ”Sveriges ambassadör i 

Saudiarabien har lämnat en ursäkt angående publiceringen av kränkande bilder av profeten 

Muhammed (saw) i Sverige” (20) och ”Svenska ambassaden i Islamabad beklagar 

publiceringen av en karikatyrbild av profeten Muhammed i en svensk tidning efter att 

Pakistan visade sitt missnöje” (19). I båda fallen framställs det officiella Sverige som en part i 

en konflikt som har ansvar för att be om ursäkt för publiceringen.  

De andra svenska aktörerna som får stort utrymme är svenska tidningar. Nerikes Allehanda, 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är tre aktörer som citeras i en av texterna: ”Svensk 

tidning ber inte om ursäkt för att ha kränkt muslimsk helighet” (21) och om Dagens Nyheter 

”den här tidningen skriver på ledarsidan att muslimer inte kommer att höra någon ursäkt 

från Sverige” (21). I artikeln nämns Svenska Dagbladet som en tidning som varnar för 

konsekvenserna av publiceringen: ”Situationen kan utvecklas på så sätt att Sverige tappar 

konrollen över utvecklingen” (21). 

Lars Vilks är också en aktör som nämns i en av artiklarna men inte vid namn, han får ett litet 

utrymme i artikeln utan att citeras eller refereras till.   

De svenska aktörerna, både det officiella Sverige och tidningar, står för olika 

ställningstaganden enligt artiklarna. I en av artiklarna står det att det officiella Sverige ber 

om ursäkt vilket beskrivs som positivt (20). I en annan artikel står det att Sverige beklagar 

men inte ber om ursäkt: ”den svenska regeringen säger att den beklagar varje skada som 

publiceringen orsakat men att regeringen inte kan be om ursäkt”(19). I en tredje artikel 

framställs Sverige som en part som vägrar be om ursäkt: ”Dagens Nyheter: muslimer 

kommer inte att få en ursäkt från Sverige” (21).  
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Gemensamt för artiklarna är dock att Sverige framställs som ett land som begått ett fel och 

det föranleder en ursäkt.   

Aktörer från muslimska världen reagerar och fördömer publiceringen men utan att direkt 

och öppet driva några krav på ursäkt. Alnusra (en kommitté till försvar av profeten 

Muhammed) och organisationen Islamiska konferensen är två aktörer som kritiserar 

publiceringen av Muhammedteckningen. Islamiska konferensen förekommer i samtliga 

artiklar och den får en tyngre roll med tanke på att organisationen representerar muslimska 

länder: ”Islamiska konferensen som består av 57 muslimska länder fördömer publiceringen” 

(19; 21). 

De muslimska aktörernas reaktioner stöds och legitimeras i samtliga artiklar genom att det 

konstateras att muslimer i hela världen reagerar ”starkt” och att teckningen är ”kränkande” 

mot profeten Muhammed: ”den svenska tidningen som publicerat kränkande bilder på 

profeten Muhammed (saw) och förolämpat honom vägrar be om ursäkt för världens 

muslimer”(21).  

Allmänt stöd för muslimska aktörer och muslimer i allmänhet finns uttryckt i artiklarna, en 

artikelförfattare skriver: ”Det här händer samtidigt som världens muslimer respekterar andra 

religioner och profeter och avstår från varje kränkning av det som är heligt för kristna och 

judar” (21). Här målas en bild om att det finns två världar, en muslimsk och en annan värld. 

Den uppfattningen finns även i en annan artikel: ”Alnusra: vi ser ofta deras dubbelmoral, det 

hände senast i Spanien när en domare beslutade om att dra tillbaka en lokal tidskrift för att 

den hade publicerat en kränkande bild av kronprinsen” (19). Här etableras dels en bild om 

att det finns två världar, ”vi” och ”de”, dels att den muslimska världen är den goda medan 

den andra världen, västvärlden, är den onda. 

Den sammantagna och dominerande uppfattningen om publiceringen dock är den 

uppfattning som förmedlar av de muslimska aktörerna.  

Det är aktörer från den muslimska världen och artikelförfattarna som kommenterar 

publiceringen, agerar, fördömer och i slutändan betygsätter de svenska aktörernas 

handlande.  

 

Mikroanalys 

Artiklarna förmedlar olika bilder om huruvida Sverige bett om ursäkt eller inte och på 

meningsnivån återspeglas den skillnaden. I fallet där Sverige anses ha bett om ursäkt 

förmedlas en bild av ett Sverige som begått fel och nu ber om ursäkt: ” Sveriges ambassadör 

i Saudiarabien uttryckte sin stora ursäkt för den kontrovers som skapades på grund av 

publiceringen av kränkande bilder om profeten Muhammed (saw)” (20).  



 65

Bilden av organisationen Islamiska Konferensen är annorlunda. Organisationen framställs 

som en handlingskraftig aktör vars agerande haft betydelse i att Sverige bett om ursäkt ”den 

svenska ambassadören betonade, enligt ett meddelande, att den svenska regeringen tagit 

stor hänsyn till fördömandet från organisationens ordförande” ”(20). Genom att använda 

uttryck som ”stor ursäkt” och ”stor hänsyn” vill organisationen visa sin tyngd och vikt som 

aktör. I den här artikeln används pluralformen av bild ”kränkande bilder av profeten 

Muhammed” vilket dels legitimerar organisationens reaktion på publiceringen, dels 

förstärker uppfattningen om behovet av att Sverige ”ber om ursäkt”.  

I de artiklar där Sverige och svenska tidningar inte anses ha bett om ursäkt används uttryck 

som ifrågasätter de svenska aktörers ställningstaganden. Vid hänvisning till den svenska 

regeringen används exempelvis formuleringar som är ifrågasättande: ” regeringen hävdar att 

den inte har ansvar för bilderna”(19). NA och Dagens Nyheter framställs som två aktörer 

som ”vägrar” be om ursäkt: ”svensk tidning ber inte om ursäkt för att ha kränkt muslimsk 

helighet” (21).  

Lars Vilks som inte nämns vid namn kopplas till teckningen som beskrivs som ”vidrig” och 

”kränkande”. Han kallas för ”lumpen” och ”slug”. Här är bilden om Lars Vilks och teckningen 

märkbart negativ.  

Kopplingen mellan publiceringen i NA och tidigare publiceringar av karikatyrer om profeten 

Muhammed i Danmark skapar en bild av att det finns en enhetlig syn bland de nordiska 

tidningarna om publiceringen: ”Först publicerades i danska tidningar och sedan följde andra 

tidningar i andra länder efter” (19). 

Reaktioner från muslimer som grupp beskrivs som starka och omfattande(18;20), här 

används uttryck ”ilskna muslimer över hela världen” (21) och ”starka protester som 

omfattade stora delar av den muslimska världen” (19).   

Nyhetsartiklarna i den här gruppen utgår från att läsaren uppfattar teckningen som 

kränkande och att svenska regeringen och NA ska be om ursäkt.  

 

4.2.6 Ahmadinejad om sionister  

 

Översikt över analysmaterialet 

Den 28 augusti 2007 höll Irans president Mahmoud Ahmadinejad en presskonferens där han 

svarade på frågor som både inhemska och utländska journalister ställde. Mot slutet av 

presskonferensen fick Ahmadinejad en fråga om landets reaktion på publiceringen av 

Muhammedteckningen i en svensk tidning och där uttalande han sig om publiceringen. 

Ahmadinejads uttalande uppmärksammades i Sverige och det uttalandet är intressant att 

analysera i den här uppsatsen.  
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Uttalandet om sionister, som är en liten del av en lång presskonferens, finns återgiven i tre 

artiklar som ingår den här uppsatsen. Det är enbart uttalandet om publiceringen som ska 

analyseras och därför finns inte resten av presskonferensen med i den här uppsatsen.  

Med det som bakgrund betraktas den delen av presskonferensen där Ahmadinejad uttalar 

sig om Muhammedteckningen, som en artikel för sig med uttalandet som huvudtema.    

Av de tre artiklar som ingår i den här temagruppen har en artikel valts ut för analys och den 

artikeln återger, enligt tidningen, hela presskonferensen och därmed hela Ahmadinejads 

uttalandet om Muhammedteckningen.    

• ”Sionister är utan religion”. Nyhetsartikel från hybridtidningen Ettelaat, Iran, 

publiceringsdatum 3 september 2007: källa egen (artikeln nämns framöver som 

nummer 22 vid hänvisning). 

Presskonferensen som återges i tidningen Ettelaat består i textform av cirka 250 rader där 

Ahmadinejad främst ägnar åt frågor som kärnkraft, situationen i Irak och relationerna med 

andra länder. I slutet av presskonferensen uttalar sig Ahmadinejad om publiceringen av 

Muhammedteckningen i Sverige och hela uttalandet består av 12 rader av 

presskonferensens 250 och det är de 12 raderna som analyseras i det här avsnittet.  

 

Tematisk struktur 

Iran president Mahmoud Ahmadinejad fick på presskonferensen en fråga om: ”Irans reaktion 

på en svensk tidnings kränkning av profeten Muhammed (saw)” (22), Ahmadinejads svarade: 

”sionister ligger bakom sådana händelser”(22). Frågan som ställdes om landets reaktion och 

Ahmadinejads svar är två huvudteman som dominerar artikeln från början till slut. 

I de 12 raderna som texten består av flyttas fokus mellan de två huvudteman, Iran reaktion 

och uttalanden om sionister, i rubriken är dock fokus på sionister ”Sionister är utan religion” 

(22). 

Tidigt i texten, i formuleringen av frågan till Ahmadinejad, konstateras en ”kränkning” av 

profeten Muhammed: ” en svensk tidnings kränkning av profeten Muhammed (saw)”. Denna 

”kränkning” kopplas direkt till sionister när Ahmadinejad citeras: ”sionister ligger bakom 

sådana händelser” (22).   

Fokus på sionister fortsätter i texten: ”sionister skadar Europas anseende” (22), ”sionister 

ljuger om att vara religiösa”(22),”sionisters existens är i krig” (22) och ”om världen blir lugn 

försvinner sionister och deras rötter”(22). Ahmadinejads negativa uttalanden om sionister 

upptar ett stort utrymme i artikeln.   

Publiceringen av Muhammedteckningen får utrymme i texten med fokus på vad 

Ahmadinejad anser om publiceringen och dess konsekvenser: ”en dum människa som spridit 
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nonsens”(22),”ingen kan besudla islams profet” (22) och ”handlingen har inte påverkat 

svenskarna anseende och svenskarna ogillar denna handling”(22). Här tonas ned 

konsekvenserna samtidigt som Ahmadinejad klargör sin kritiska hållning mot publiceringen. 

Intressant i uttalanden är att Ahmadinejad konstaterar att svenskarna ”ogillar” publiceringen 

och att den ”inte påverkat” svenskarnas anseende. Ahmadinejad gör på det sättet sin egen 

uppfattning till en allmängiltig uppfattning.    

Religion är ett sekundärt tema i texten: ”religion betyder vänskap, jämlikhet, rättvisa, 

försoning, respekt av Guds profeter och respekt till andra ” (22). Här finns en koppling till 

båda huvudteman. I texten framställs sionister som människor som” ljuger om att vara 

religiösa”(22) vilket skapar en bild av att sionister står för andra värderingar än de som 

religionen står för.    

Frågan om att religionen står för respekt för Guds profeter berör också huvudtemat om 

publiceringen av Muhammedteckningar där publiceringen framställs som en kränkning av en 

av Guds profeter. 

Aktörer 

Mahmoud Ahmadinejad är den enda aktören som får uttala sig i texten. Han presenteras 

som Irans president och representant för det officiella Iran. Ahmadinejads uttalanden och 

kommentarer dominerar texten och det är hans perspektiv på frågor som återspeglas i 

texten. 

Andra aktörer som förekommer men inte uttalar sig i texten är sionister och de framställs 

dels som en organisation, dels som kollektiv men att de är få till antalet: ”sionister är en 

minoritet och trots att de inte är många arbetar de som en organisation” (22).  

En annan aktör i texten är den tidning som publicerat Muhammedteckningen, här nämns 

inte NA vid namn utan bara som en ”svensk tidning”. Personen bakom 

Muhammedteckningen, Lars Vilks, är också en aktör som nämns i artikel men utan att 

citeras, Lars Vilks nämns inte vid namn. 

  

Mikroanalys 

I artikeln etableras en uppfattning om att det finns två läger med olika aktörer och olika syn. 

I det ena lägret, finns Ahmadinejad som har en kritisk hållning till sionister och till 

publiceringen av Muhammedteckningen. I det andra lägret finns sionister, tidningen som 

publicerat Muhammedteckningen och personen som gjort teckningen.  

Ahmadinejad framställs som en försvarare av religion och dess positiva värden ”jämlikhet”, 

”rättvisa” ”respekt” och ”försoning”. Den kritiska hållningen till sionister som framställs som 

”utan religion” stärker i sig Ahmadinejads egen religiösa image.  
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Sionister, till skillnad från Ahmadinejad, framställs som icke religiösa och därmed mot 

religionens positiva värden. Ahmadinejad förknippar sionister med ”krig”, ”kränkning av 

islam”, ”lögn” och” skada Europas anseende” vilket ger en negativ bild om sionister. Den 

bilden förstärks av att det inte finns andra uppfattningar i artikeln än Ahmadinejads. 

Beskrivningen av NA och Lars Vilks, vilka inte nämns vid namn, är också negativ. NA kopplas 

till en ”kränkning” av profeten Muhammed och tidningen kopplas också på ett indirekt sätt 

till sionister vilket stärker den negativa bilden om NA: ”Sionister ligger bakom sådana 

händelser” och här syftar Ahmadinejad på publiceringen av Muhammedteckningen. Bilden 

om Lars Vilks är också negativ, han beskrivs som ”dum”, ”spridit nonsens” och försökt 

”besudla islams profet” . 

Ahmedinejads kritiska hållning mot sionister är föga överraskande framför allt för människor 

i Iran. Att sionister skulle ligga bakom en publicering av ”kränkande” bilder av profeten 

Muhammed bygger på en uppfattning att läsare i Iran har en kritisk hållning till sionister. 

Den uppfattningen har sina rötter i den officiella hållningen som Iran har i frågan om Israels 

existens och konflikten i området. 
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5. Slutsatser 
 

Rapporteringen om NA:s Muhammedteckning i de nio länder som studerats i den här 

uppsatsen har till en stor del kretsat kring reaktionerna på publiceringen. Kort efter 

publiceringen kom fördömanden av publiceringen från flera håll i den muslimska världen och 

även från en del muslimer i Sverige. För att förstå rapporteringen och reaktionerna på 

publiceringen är det relevant att få en bild om profeten Muhammeds betydelse hos många 

muslimer 

Profeten Muhammed är för muslimer en helig person, en ofelbar och okränkbar person. Vid 

sidan av Koranen är det profeten Muhammeds liv och gärningar som vägleder muslimer i hur 

de ska leva som sanna muslimer. I muslimska länder är människor färgade av islam och dess 

värderingar, samhällets normer och lagstiftningen har islam som värdegrund.  

Även om det finns olika grupper och inriktningar inom islam som sunni och shia så är alla 

muslimer överens om vissa principiella frågor. Det handlar om Guds existens, koranen som 

källa till normer och värderingar och profeten Muhammeds normerande leverne, dessa 

principer är självklarheter som inte går att ifrågasätta och än mindre att hantera på ett sätt 

som kan uppfattas som kränkande. Profeten Muhammed är muslimernas heligaste person, 

uttrycket (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) nämns nästan alltid när hans 

namn förekommer i skrift eller konversationer vilket visar på muslimernas respekt och 

vördnad för honom.  

 För de flesta muslimer är en avbildning av profeten Muhammed, muslimernas heligaste 

person, ovanlig och kan uppfattas som oacceptabel. En teckning av profeten Muhammed 

med en hunds kropp kan därför uppfattas som en kränkning av de flesta muslimer.  

Tidigare publiceringar av Muhammedkarikatyrer i Danmark med starka protester som följd 

har bidragit till en uppfattning om att ytterligare publiceringar av sådana bilder görs 

medvetet för att provocera muslimer.  

I den här uppsatsen har omfattningen av rapporteringen kring publiceringen av 

Muhammedteckningen i NA och reaktionerna därefter undersökts. Av 41 tidningar från nio 

muslimska länder hade knappt hälften av tidningarna fler än två artiklar om uppsatsens 

ämne. Den andra hälften av tidningarna hade antingen inga eller färre än tre artiklar om 

ämnet. Publiceringen av Muhammedteckningen i NA fick uppmärksamhet i flera muslimska 

länder men den uppmärksamheten var alltså begränsad.   

Den kvantitativa analysen av A-urvalets 110 artiklar visar en tydlig dominans av 

internationella nyhetsbyråer som nyhetskällor. Drygt två tredjedelar av artiklarna har tagit 
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sina uppgifter från internationella nyhetsbyråer där AFP (Agence France- Presse) står för 

över hälften. Dominansen av internationella nyhetsbyråer har betydelse i valet av nyheter 

och hur nyheter förmedlas. Men den här studien visar att tidningar som hämtar uppgifter 

från internationella nyhetsbyråer sätter sin prägel på materialet.  

En jämförelse mellan ett antal artiklar från olika länder och dess ursprungsmaterial från AFP 

visar tydligt hur artikelförfattarna använt uttryck som inte förekommer i 

ursprungsmaterialet. Ett illustrerande exempel är användning av uttrycket ”Må Allahs frid 

och välsignelser vara över honom”(saw) när profeten Muhammed nämns. Uttrycket finns i 

artiklarna men inte i källmaterialet från AFP. 

Enligt Berkowitz & Eko, som studerat amerikansk och fransk rapportering om 

Muhammedkarikatyrerna i Danmark, finns det inte endast ett västerländsk journalistiskt 

paradigm och det beror på national- kulturella skillnader mellan olika länder. Användning av 

(saw) bör därför ses mot bakgrund av ett gällande journalistiskt paradigm i muslimska länder 

där redaktioner och journalisters ställningstaganden i olika frågor påverkas starkt av 

samhällets dominerande religiösa, sociala och kulturella värderingar. 

Utifrån samma utgångspunkt kan man se på hur rapporteringen i muslimska länder hanterat 

frågan om yttrandefriheten som motiv till publiceringen av Muhammedteckningen i NA. 

Yttrandefriheten som argument nämns i drygt hälften av de 110 artiklarna som ingår i A-

urvalet. Det finns en klar negativ och ifrågasättande hållning mot argumentet i de flesta 

artiklar. En neutral hållning till argumentet förekommer mest i artiklar från internationella 

nyhetsbyråer.  

Den kvantitativa analysen visar att medierna i den muslimska världen intresserade sig för 

statsminister Fredrik Reinfeldts agerande efter publiceringen av Muhammedteckningen i NA. 

I var tredje artikel nämns Fredrik Reinfeldt och i majoriteten av de artiklarna är bilden av 

honom neutral eller positiv. Endast i fem artiklar finns en kritisk hållning mot Fredrik 

Reinfeldt.  

Det finns en allmän positiv bild som förmedlas om Sveriges agerade och framför allt Fredrik 

Reinfeldts möte med ambassadörer från muslimska länder. Noterbart är att aktörer med 

officiella uppdrag generellt dominerar artiklarna. Iran och Pakistans officiella protester har 

exempelvis uppmärksammats i fler än var tredje artikel.  

Mediernas intresse för reaktioner från regeringar, organisationer och officiella håll är 

påtagligt. Den kvantitativa analysen visar dock att flest artiklar fokuserade på hur olika 

aktörer i världen reagerade på publiceringen av Muhammedteckningen. Två tredjedelar av 

artiklarna avhandlade reaktioner i världen, händelseutvecklingen i Sverige fick också 

uppmärksamhet men inte i samma utsträckning. Oavsett om det handlar om övriga världen 

eller Sverige, är fördömanden den mest förekommande reaktionen på publiceringen. I drygt 

70 artiklar förekommer aktörer som fördömer publiceringen av Muhammedteckningen i NA. 
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Fördömanden av publiceringen motiveras av att muslimer uppfattar Muhammedteckningen 

som en kränkning av profeten. Den uppfattningen uttrycks på ett påtagligt sätt i 

nyhetsartiklarna. I över 90 procent av artiklarna uppfattas teckningen som kränkande. Denna 

uppfattning uttrycks genom användningen av uttryck som ”kränkande teckning”, ”Må Allahs 

frid och välsignelser vara över honom”, ”fred vara över honom” eller ”blasfemisk teckning”. 

Uttrycken visar respekt och ett klart ställningstagande mot allt som uppfattas som en 

kränkning mot profeten Muhammed, däribland bild av profeten Muhammed med en 

hundkropp. 

Muslimska aktörer uppfattar Muhammedteckningen som kränkande och de fördömer 

publiceringen samtidigt som flera aktörer manar till dialog och lugn, och det i nästan hälften 

av artiklarna, 52 artiklar. Mot detta står uppmaningar till våld som förekommer i endast åtta 

artiklar om dödshot mot NA:s chefredaktör och Lars Vilks. Samtliga artiklar berör ett och 

samma hot och det är samma aktör som står bakom hotet, organisationen ”Islamiska Staten 

i Irak”.   

Den kvantitativa analysen visar att medierna i den muslimska världen rapporterade om 

publiceringen av Muhammedteckningen i NA och händelseutvecklingen därefter men 

omfattningen av rapporteringen var begränsad. Tidningarna fokuserade mest på hur 

muslimska aktörer reagerade och fördömde publiceringen snarare än omständigheterna 

kring själva publiceringen. Yttrandefrihet som ett argument för publiceringen ifrågasätts och 

avfärdas när det gäller bilder av profeten Muhammed som omfattas som kränkande. 

Rapporteringen om statsminister Fredrik Reinfeldts agerande har i stort varit positivt. Ytterst 

få uppmaningar till våld förekommer i rapporteringen, det är uppmaningar till dialog och att 

agera lugnt som är påtagliga i rapporteringen. 

Vi och Dom 

I den kvalitativa analysen har 22 artiklars makro och mikrostruktur undersökts. Gemensamt 

för majoriteten av artiklarna är att Muhammedteckningen och publiceringen av teckningen i 

NA uppfattas som kränkande. Detta konstateras utan förklaringar, motiveringar eller vidare 

diskussioner. Det konstateras också att teckningen uppfattas som kränkande av ”alla” 

muslimer som identifierar sig med profeten Muhammed. Här görs en tydlig gränsdragning 

mellan muslimer som upplever en ”kränkning” och andra icke muslimer. Muslimska aktörer 

får stort utrymme och tilldelas positiva egenskaper. De presenteras som representanter för 

”över en miljard” muslimer och deras åsikter. Det tillsammans med att de muslimska 

aktörerna talar om att publiceringen kan skada relationerna mellan folkgrupper och 

nationer, gör indelningen i ”Vi” muslimer och ”Dom” icke muslimer ännu tydligare.  

Yttrandefriheten som motiv till publiceringen av Muhammedteckningen avfärdas och 

ifrågasätts både av muslimska aktörer och också av artikelförfattarna. En uppfattning som 

tydligt uttrycks i artiklarna är att profeten Muhammed inte får kränkas och det är den 
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uppfattningen som sätts mot yttrandefriheten. Väst med sin yttrandefrihet ställs mot 

muslimers vördnad och respekt för sin helige profet.  

Lars Vilks och Nerikes Allehanda är två aktörer som i analysmaterialet försvarar 

publiceringen med yttrandefriheten som motiv. Den allmänna bilden som förmedlas i 

analysmaterialet är att Lars Vilks och Nerikes Allehanda ger uttryck för är en allmängiltig 

uppfattning i Väst. Den bilden stärks genom de paralleller till publiceringen av 

Muhammedkarikatyrerna i Danmark som förekommer i var tredje artikel i analysmaterialet. 

Publiceringar av flera Muhammedteckningar vid flera tillfällen och i flera ”västerländska” 

länder framställs som en medveten handling med syfte att ”kränka” muslimer.  

Vid analysen av hur reaktionerna på publiceringen hanteras i rapporteringen tonar det fram 

en bild av muslimska aktörer som är måna om att försvara islam och islams värdegrunder. 

De muslimska aktörerna för fram krav på exempelvis ursäkt, straff av Lars Vilks och NA eller 

krav på att lagstifta mot kränkning av religiösa symboler, de kraven framställs i 

analysmaterialet som legitima.  

I artiklarna får vi en bild om en grupp, muslimer och muslimska aktörer, som försvarar sina 

värderingar och en grupp (Lars Vilks, NA, Damark och Väst) som är på offensiven. Muslimska 

aktörer med positiva egenskaper framställs som representanter för alla muslimer. Lars Vilks , 

NA och Väst representerar de ”andra” som har andra värderingar och som i det här fallet går 

emot den muslimska världens värderingar, en stereotypifiering av de ”andra”. Hur ska man 

se på en aktör som Fredrik Reinfeldt som tillskrivs positiva egenskaper? Den samlade bilden 

av Fredrik Reinfeldt är att han agerade någorlunda rätt, försökte undvika konfrontationer 

och manade till dialog. Trots den positiva bilden anses Fredrik Reinfeldt höra till kategorin de 

”andra” eftersom han står för de ”västerländska” värderingarna. Han rapporteras 

exempelvis stå för yttrandefriheten och inte vilja ”be om ursäkt”. 

En generaliserande indelning i muslimer och icke muslimer, i större perspektiv ”Vi och Dom” 

diskurs, dominerar rapporteringen från den muslimska världen. Denna dominerande diskurs 

märks tydligt i rapporteringen om reaktionerna på publiceringen och i de artiklar där 

yttrandefriheten ställs mot en kränkning av profeten Muhammed.   

Publiceringen av Muhammedteckningen och efterföljande händelser rapporteras som en kris 

och konflikt mellan muslimer och västvärlden och det är just i de här situationerna som 

negativa bilder om ”andra” tenderar att befästas och bilderna kan i sig agera som en 

själuppfyllande profetia som leder till fler konfrontationer och konflikter (Van Ginneken 

1998). Stig Arne Nohrstedt resonerar också om att krig och konfliktsituationer är viktiga 

komponenter i ”andrafiering” och diskriminering historiskt sett, vilket bekräftas i det här 

fallet. 

Stig Arne Nohrstedt ser en sammankoppling mellan det som händer på internationell nivå 

och de politiska och sociala skeendena på den nationella och lokala nivån, Lars Qvortrup 

menar att karikatyrerna i de danska tidningarna triggade redan existerande dynamiska 
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krafter och Christian Christensen menar att karikatyrerna av profeten Muhammed i Danmark 

måste sen i en kontext av Dansk, Europeisk och global stereotypisering av islam och 

muslimer i medierna (se teorikapitlet).  

Stöd för ovanstående resonemang märks tydligt i rapporteringen om Muhammedteckningen 

i NA. I nyhetsartiklarna nämns att NA:s Muhammedteckning är en av flera händelser vars 

syfte är att kränka muslimer. Rapporteringen ger också en bild av en redan existerande 

uppfattning där muslimer i muslimska länder anses sig vara orättvist behandlade och 

missförstådda.  

”Vi och Dom” som utgångspunkt innebär dock inte att de aktörer och artikelförfattare i 

nyhetsartiklarna som gör en gränsdragning mellan muslimer och ickemuslimer förespråkar 

våld. Både den kvalitativa och kvantitativa analysen visar att det uppmaningar till dialog och 

samförstånd är det budskap som dominerar rapporteringen från de muslimska länderna.   

 

Orientalism och Occidentalism 

 

”Vi och Dom” är viktiga och fundamentala komponenter i en orientalistisk och 

occidentalistisk diskurs. Den kvalitativa analysen visar att få kriterier (se teorikapitlet för 

analytiska kriterier) som kännetecknar en orientalistisk diskurs förekommer i rapporteringen 

om Muhammedteckningen i NA i den muslimska världen.  

Ett av de få kriterierna som tydligt märks i rapporteringen är synen på muslimer som en 

grupp och avsaknaden av individualitet. Rapporteringen präglas av synen på muslimer som 

en grupp och intressant i sammanhanget är att även muslimska aktörer förstärker den 

bilden. Ett annat kriterium för en orientalistisk diskurs är att ”västerlandet” anses vara 

rationellt, utvecklat, humant medan Orienten är avvikande och outvecklad. Den synen finns i 

få artiklar även om den är latent. Uppfattningen uttrycks genom att aktörer som försvarar 

yttrandefriheten har tydliga uppfattningar och argumenterar för sitt ställningstagande. Den 

bild som förmedlas av muslimska aktörer mot publiceringen och reaktionerna på 

publiceringen är annorlunda. Muslimska aktörer står ofta för det känslomässiga, de uttrycker 

en känsla av kränkning men utan argumentation för sitt ställningstagande. 

Analysen visar att rapporteringen om Muhammedteckningen i den muslimska världen 

snarare innehåller kriterier som går emot en orientalistisk diskurs. Istället för att 

rapporteringen ska återspegla en negativ inställning till islam och muslimer dominerar en 

kritisk hållning mot ”västerlandet”. I rapporteringen framställs, till skillnad från en 

orientalistisk uppfattning, muslimer som aktiva aktörer med klara visioner och uppfattningar 

och som försvarar sin religion. Det finns, sammanfattningsvis, ingen klar orientalistisk diskurs 

som präglar rapporteringen av Muhammedteckningen. 
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Occidentalism är den avhumaniserade bilden av Väst målade av dess fiender (Bruma & 

Margalit, 2004). Både den kvantitativa och kvalitativa analysen visar på en dominans av 

reaktioner från muslimska länder och muslimska aktörer som lyfts fram i artiklarna. Detta 

gör att rapporteringen i stort präglas av en bild som förmedlar av muslimska aktörer.   

En kritisk hållning mot ”västerlandets” liberala värderingar är en viktig del av 

occidentalismen. Den kvantitativa analysen visar en klar kritisk hållning till yttrandefrihet 

som argument för publiceringen av Muhammedteckningen (i artiklarna förknippas 

yttrandefrihet med ”västerlandets” värderingar). Den kvalitativa analysen förstärker den 

bilden, yttrandefriheten avfärdas och ifrågasätts starkt av muslimska aktörer.  

Att dra gränser mellan ”Vi” muslimer och ”Dom” icke muslimer finns tydligt i rapporteringen 

om Muhammedteckningen och just den indelningen i ”Vi” och ”Dom” med religiösa 

förtecken används av occidentalistiska islamister, menar Buruma & Margalit.  

Occidentalismen förutsätter en avhumaniserad bild om Väst som ett trolöst, rotlöst samhälle 

vars idolatri ska bekämpas. Den bilden av väst förekommer endast i ett par artiklar i 

rapporteringen om Muhammedteckningen. Det handlar om artiklar i temagruppen ”hot” där 

ett dödshot från organisationen ”Islamiska Staten i Irak” tas upp. I artiklarna dominerar 

organisationens budskap och uttalanden från organisationens ledare.  

Den dominerande diskursen i rapporteringen är inte occidentalistisk även om vissa inslag av 

occidentalistiska uppfattningar förekommer i rapporteringen. Rapporteringen i stort har 

färgats av islamistiska värderingar genom bland annat val av ämne och temaprioriteringar, 

val av aktörer och språkbruk. 

 

Hot 

 

För att undersöka eventuella hotbilder som förmedlats genom rapporteringen om 

Muhammedteckningen har både den kvantitativa och kvalitativa analysen använts. 

Indikatorer på hotbilder är direkta eller indirekta uppmaningar till att skapa en situation där 

viktiga värden för individer och organisationer sätts på spel, det kan exempelvis handla om 

uppmaningar till våldsaktioner. Undersökningen har fokuserat på hotbilder som har med 

publiceringen av Muhammedteckningen i NA att göra, det kan vara hot riktade mot Lars 

Vilks, Nerikes Allehandas personal, svenskar i allmänhet, människor som bor i Sverige, 

svenska intressen i Sverige och utomlands.  

Det finns få artiklar i analysmaterialet med hot eller uppmaningar till våld mot individer 

och/eller organisationer i Sverige och utomlands.  
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Den kvantitativa analysen visar att uppmaningar till våld förekommer, antingen som 

huvudtema eller sekundärt tema, i endast åtta av A-urvalets 110 artiklar. Det handlar om ett 

och samma hot, dödshotet mot Lars Vilks och NA:s chefredaktör samt hot mot svenska 

storföretag. Intresset för att rapportera om hotet har varit svagt hos medierna i de nio 

muslimska länderna, i Sverige fick hotet stor uppmärksamhet i medierna. 

I fyra andra artiklar förekommer uppmaningar från muslimska aktörer, i exempelvis Egypten 

och palestinska områdena, till att bojkotta varor från europeiska länder eller att skicka hem 

deras ambassadörer om fler kränkande bilder på profeten Muhammed publiceras. 

Uppmaningar är generella och gäller alla europeiska länder. Dessutom uppmanar de 

muslimska aktörerna till agerande endast om fler publiceringar sker. 

Den kvalitativa analysen visar att i de artiklar där dödshotet från organisationen ”Islamiska 

Staten i Irak” tas upp, saknas information om organisationen, dess ledare, organisationens 

storlek och även ljudbandets äkthet (ljudband där dödshotet framförs, ljudbandet fanns 

tillängligt på islamistiska hemsidor).  

Artiklarna om dödshotet har hämtat sina uppgifter från Internet. En möjlighet för nya 

aktörer som ”Islamiska Staten i Irak” att träda in på den politiska scenen och sprida sina 

budskap (se teorikapitlet Thussu, 2006, Aronson, 2005).  

En organisation som påstår sig finnas i Irak hotar människor i Sverige, organisationen ser sig 

som en del av terrornätverket Al Qaida. Att organisationen skapar en hotbild och lyckas få 

fram sitt budskap kan ses mot bakgrund av globaliseringsprocesser och dess påverkan på 

terrorism som inte längre begränsas av nationella gränser (se Nohrstedt, hotbilder och 

identitet, 2007-2009).  

Andra hotbilder än den som redovisats förekommer inte i analysmaterialet. 

 

Ahmadinejad 

 

Irans president Mahmoud Ahmadinejads uttalande om att ”sionister ligger bakom sådana 

händelser” uppmärksammades stort i svenska medier. Den kvantitativa analysen i den här 

uppsatsen visar dock att uttalandet inte uppmärksammats stort i den muslimska världen. 

Uttalandet uppmärksammas som huvudtema i endast tre av 110 artiklar. Samtliga tre 

artiklar fanns i iranska tidningar som publicerade utdrag eller hela presskonferensen där 

Ahmadinejad uttalade sig om publiceringen av Muhammedteckningen i Sverige.  

Ahmadinejad höll en presskonferens där omkring 50 journalister ställde frågor om Irans 

kärnkraftsprogram, situationen i Irak och relationerna med andra länder. Ahmadinejad fick 
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mot slutet av presskonferensen en fråga om publiceringen av Muhammedteckningen i 

Sverige. Uttalandet i textform utgjorde mindre än 5 procent av presskonferensen. 

Den kvalitativa analysen visar tydligt att Ahmadinejad var mer intresserad av att attackera 

sionister än av själva publiceringen av Muhammedteckningen. Ahmadinejad kopplar 

sionister till publiceringen utan några konkreta bevis och sådana kopplingar är inte ovanliga i 

den muslimska världen där sionister betraktas som islam och muslimers fiende. 

Ahmadinejad klargör sin kritiska hållning mot publiceringen av en ”kränkande” bild av 

profeten Muhammed. Han använder dock publiceringen i ett propagandasyfte mot 

”sionister” och inte mot svenskar eller Sverige som han anser ”ogilla” publiceringen. 

  

Med den redovisningen av slutsatserna anses forskningsfrågorna som ställts vara besvarade. 
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6. Slutdiskussion 

 

Rapporteringen kring publiceringen av Muhammedteckningen i NA väcker många frågor, 

några av dem har den här uppsatsen försökt svara på.  

Uppsatsens fokus har varit på rapporteringen i den muslimska världen men under arbetet 

med undersökningen har två viktiga frågor funnits med i bakgrunden och till en viss del styr 

arbetet med uppsatsen. Den ena handlar om att jämföra hur medier i den muslimska världen 

rapporterade om Muhammedteckningen i NA med rapporteringen i svenska medier. Hur ska 

man förklara den stora uppmärksamheten i svenska medier kring exempelvis Ahmadinejads 

uttalande eller hotet från Islamiska staten i Irak? Frågor som inte fick samma 

uppmärksamhet i medierna i den muslimska världen, vad beror detta på? 

Den andra frågan handlar om NA:s publicering, händelseutvecklingen därefter och 

mediernas rapportering och att jämföra detta med Jyllands- Postens Muhammedkarikatyrer. 

Vilka likheter och skillnader kan man se i rapporteringen? Vilka faktorer kan ha varit 

avgörande för händelseutvecklingen efter publiceringen både i Danmark och i Sverige? 

Varför blev inte reaktionerna efter NA:s publicering så starka som efter Jylland-Postens 

publicering i Danmark?  

Reflektioner och funderingar kring de två frågorna återkommer jag till men först vill jag 

redovisa ett antal faktorer som jag anser är viktiga för att förstå rapporteringen om NA:s 

publicering av Muhammedteckningen och händelseutvecklingen därefter. 

I flera muslimska länder har staten makt och kontroll över medierna. Den lagstiftning som 

finns i flera muslimska länder förklarar till viss del varför många muslimska aktörer framför 

krav på ursäkt riktat mot Sverige eller krav på straff riktat mot Lars Vilks och NA. 

Det journalistiska paradigmet och den sociala, kulturella och religiösa kontexten är viktiga 

faktorer som påverkar dels rapporteringen och dels hur aktörer reagerar på publiceringen. 

Hur politiska och religiösa krafter använde publiceringen är en viktig faktor i sammanhanget. 

Regeringar och religiösa ledare i flera länder exempelvis Jordanien, Iran, Egypten och 

Afghanistan har använt publiceringen i olika syften. Ett tydligt exempel är hur Irans president 

använde publiceringen av Muhammedteckningen mot vad han kallar ”sionister”. 

Ytterligare en viktig faktor i sammanhanget är publiceringen av Muhammedkarikatyrerna i 

Danmark. De starka reaktionerna efter publiceringen i Danmark visade att frågan har 

sprängkraft och det har med all sannolikhet påverkat dels rapporteringen om 

Muhammedteckningen i Sverige, dels aktörers reaktioner och handlande i samband med 

denna publicering. 

Tillbaka till de två första frågorna som jag väckt i början av det här kapitlet.  
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Svenska medier uppmärksammade stort ett uttalande från Irans president Ahmadinejad och 

ett dödshot mot Lars Vilks och NA:s chefredaktör. Undersökningen i den här uppsatsen 

visade att medieintresset i muslimska länder för de två nyheterna var minst sagt svalt. En 

förklaring är att både Ahmadinejads uttalande och dödshotet berör Sverige och därför 

uppmärksammas av svenska medier. En annan förklaring är mediernas ”logik” som gynnar 

hotbildskonstruktioner (Nohrstedt, hotbilder och identitet, 2007-2009). Här är dödshotet 

mot Lars Vilks ett illustrerande exempel. Men hur ska man se på Ahmadinejads uttalande 

där han anklagar ”sionister” för att ligga bakom publiceringen av Muhammedteckningen?  

Uttalandet i sig handlar inte om hot riktat mot Sverige eller svenskar. Uppsatsens CDA analys 

visar att Ahmadinejad tonar ned betydelsen av Muhammedteckningen i NA. Ahmadinejad 

konstaterar i sitt uttalande att svenskarna ”ogillar” publiceringen av Muhammedteckningen 

och att publiceringen ”inte påverkat” svenskarnas anseende.  

I svenska medier får läsaren en annan bild när nyheten om Ahmadinejads uttalande 
publiceras. Uttalandet framställs på ett sätt att en hotbild målas upp även om hotbilden inte 
är konkret. Dagens Nyheter skriver en artikel under rubriken ”Iran: Sionister publicerade 
hundbild” 

"Sionister" låg bakom publiceringen av Muhammedteckningen i Nerikes Allehanda. Det 
hävdade Irans president Mahmoud Ahmadinejad på tisdagen.  

- De vill inte att Sveriges regering ska ha vänskapliga relationer med andra länder. Jag 

misstänker starkt att de ligger bakom, sade den kontroversielle presidenten på en 

presskonferens i Teheran enligt nyhetsbyrån AFP. 

AHMADINEJAD HAR tidigare avfärdat förintelsen av judar under andra världskriget som 

en myt och sagt att staten Israel bör utplånas från kartan. 

Inga aktioner mot den svenska ambassaden fanns att rapportera på tisdagskvällen, enligt 

Claes Jernaeus vid UD:s pressjour. Han ville då inte kommentera om säkerhetsåtgärder 

vidtagits, men ambassadrådet Gunilla von Bahr bekräftade redan på måndagen för 
Nerikes Allehanda att beredskapen är höjd. (Dagens Nyheter 28.08.2007) 

De första sju raderna i artikeln förekommer även i en artikel som Aftonbladet publicerade 

samma dag och båda artiklarna anger nyhetsbyråerna AFP och TT som källa för uppgifterna.  

DN och Aftonbladet beskriver Ahmadinejad som ”kontroversiell”. I artiklarna hänvisas till 

Ahmadinejads tidigare uttalanden om att ”Staten Israel bör utplånas från kartan”. I båda 

artiklarna saknas delar av Ahmadinejads uttalande där han tonar ned betydelsen av 

Muhammedteckningen. DN nämner i anslutning till Ahmadinejads uttalande ”aktioner mot 

den svenska ambassaden”, ”säkerhetsåtgärder vidtagits” och ”beredskapen är höjd”. Även 

om artikeln inte beskriver ett konkret hot så finns det ändå en hotbild som förmedlas i 

artikeln.  

Till skillnad från svenska medier fick Ahmadinejad inte uppmärksamhet i medierna i den 

muslimska världen (förutom Iran). En trolig förklaring är att Ahmadinejad representerar en 
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shiamuslimsk idétradition inom Islam medan majoriteten av muslimer är sunnimuslimer. Att 

anklaga ”sionister” för att ligga bakom publiceringen är ingen nyhet i muslimska länder och 

det kan vara en annan förklaring.  

Inte heller dödshotet mot Lars Vilks och NA:s chefredaktör fick stor uppmärksamhet i 

medierna i den muslimska världen till skillnad från svenska medier. Är förklaringen att 

medier i den muslimska världen inte vill visa en negativ bild av muslimer, att inte medverka 

till en förstärkning av en redan existerande orientalistisk uppfattning om muslimer och 

muslimska länder? Ville medierna medvetet tona ned dödshotet och i stället lyfta fram 

uppmaningar till dialog och samförstånd som ett sätt att visa en annan bild av muslimer än 

den som islamistiska occidentalisters står för? Kan man förklara det svala intresset för 

dödshot med att dödshot från extremorganisationer är ett allför ofta förekommande inslag i 

den muslimska världen? Ser medierna i den muslimska världen annorlunda på 

organisationen bakom hotet och bedömer därmed allvaret i hotet på annat sätt? Eller är 

hotet mot en svensk tecknare helt enkelt inte tillräckligt intressant för läsarna?  

Förklaringarna kan vara många men faktum kvarstår, medierna i den muslimska världen och 

svenska medier har gjort olika bedömningar i ett antal frågor, vilket är intressant att forska i.    

I början av det här kapitlet väckte jag en fråga om relevansen av en jämförelse mellan NA:s 

publicering av Muhammedteckningen och Jyllands- Postens publicering av 

Muhammedkarikatyrerna. Omständigheter, reaktioner, mediernas bevakning, politikernas 

hantering, olika organisationers utspel och inte minst människors uppfattning och känslor är 

några viktiga och intressanta aspekter i en sådan jämförelse.  

Efter NA:s publicering av Muhammedteckningen rapporterade flera medier i den muslimska 

världen om att Fredrik Reinfeldt tog initiativ till ett möte med ambassadörer från flera 

muslimska länder. Det här skedde samtidigt som muslimer i Sverige signalerade att frågan 

måste lösas i Sverige. Men så var det inte fallet i Danmark efter publiceringen av 

Muhammedkarikatyrerna i Jyllands-Posten. Den danska stansministern agerade på annat 

sätt och det gjorde även muslimer i Danmark som sökte stöd utanför Danmark. Det är inte 

osannolikt att olika aktörer i Sverige drog vissa slutsatser efter publiceringen i Danmark och 

därmed agerade annorlunda. 

Frågan är om statsministrarnas agerande, muslimers agerande, omständigheterna kring 

publiceringen, mediebevakningen, andra faktorer eller det var en kombination av flera 

faktorer som var avgörande för händelseutvecklingen i de två fallen.  

En annan fråga i sammanhanget är om medierna i muslimska länder och i västvärlden har 

dragit några slutsatser efter publiceringarna i Danmark och Sverige. Kommer publiceringarna 

av Muhammedteckningar i Danmark och Sverige att påverka bevakningen av liknande 

händelser framöver och i så fall hur? Mot detta ställs följande fråga: Är det journalistikens 

ansvar att ta ansvar? 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

I den här bilagan redovisas de internetsidor som forskaren använt för att hitta arabiska och 
pakistanska tidningar som ingår i delstudien. 

 

http://eyoon.com/ 

http://www.sahafa.com/NewspapersandMagazines.aspx 

http://www.elaph.com/Elaphweb/YellowPages/ChildCategory.aspx?CId=140 

http://www.onlinenewspapers.com/pakistan.htm 

http://www.thepakistaninewspaper.com/ 

http://www.abyznewslinks.com/pakis.htm 
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Bilga 2 

 

I den här bilagan finns namn på de 20 hybrid- och onlinetidningar vars artiklar ingår i den här 

delstudien. Tidningarna redovisas i alfabetisk ordning med länk till tidningens hemsida på 

internet. 

1. Addustour, Jordanien, http://www.addustour.com 

2. Ahram, Egypten, www.ahram.org.eg 

3. Almesryoon, Egypten, www.almesreyoon.com 

4. Almasry-alyoum, Egypten, www.almasry-alyoum.com 

5. Alshaab, Egypten, www.alshaab.com 

6. Albayan, Förenade Arabemiraten,  http://www.albayan.ae 

7. Alchourouk, Tunisien, http://www.alchourouk.com 

8. Alhayat, Libanon, http://www.daralhayat.com 

9. Almustaqbal, Libanon, http://www.almustaqbal.com 

10. Alriyadh, Saudiarabien, http://www.alriyadh.com 

11. Asharqalawsat, Saudiarabien, http://www.asharqalawsat.com 

12. Dailytimes, Pakistan, http://www.dailytimes.com.pk 

13. Dawn, Pakistan, http://www.dawn.com 

14. Ettelaat, Iran, http://www.ettelaat.com 

15. Farsnews, Iran, http://www.farsnews.com 
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16. Firas Press, Palestinska områden, http://www.fpnp.net 

17. Hamshahrionline, Iran, http://www.hamshahrionline.ir 

18. Islamtoday, Saudiarabien, http://www.islamtoday.net 

19. Kayhannews, Iran, http://www.kayhannews.ir 

20. Moheet, Förenade Arabemiraten, http://www.moheet.com 
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Bilaga 3 

 

Samtliga 53 artiklar som ingår i den här uppsatsen finns redovisade i den här bilagan. 
Redovisningen görs land och land och tidning för tidning. För varje artikel redovisas länk, 
rubrik och publiceringsdatum.  

När det gäller tre nyhetsartiklar från Tunisien och fem artiklar från egyptiska tidningen 
Ahram, var det svårt att få fram direkta länkar till artiklarna. I fallet med artiklarna från 
Tunisien saknas det också publiceringsdatum men det går att hitta artiklarna via tidningarnas 
hemsider som finns redovisade i den här bilagan. 

 

Förenade Arabemiraten 

http://www.moheet.com (onlinetidning) 

1. http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=24879 ”Arabisk och muslimsk 

kampanj mot kränkning av Guds budbärare i Sverige” 

Publiceringsdatum 2 september 2007 (utskrift 2 februari 2008) 

2. http://www.moheet.com/newsPrint.aspx?nid=24931 ”Kritik mot svenska teckningar 

och kallelse till att undvika upptrappning av krisen” 

Publiceringsdatum 2 september 2007 (utskrift 2 februari 2008) 

3. http://www.moheet.com/newsPrint.aspx?nid=25729 ”Försök att undvika en 

upptrappning av krisen om kränkande bilder av profeten och Hizbullah fördömer” 

Publiceringsdatum 3 september 2007 (utskrift 2 februari 2008) 

4. http://www.moheet.com/newsPrint.aspx?nid=26097 ”Sverige: Muslimsk 

organisation stämmer kränkande tidning” 

Publiceringsdatum 4 september 2007 (utskrift 2 februari 2008) 

5. http://www.moheet.com/newsPrint.aspx?nid=27817 ”Al-Ouda: muslimer i Sverige 

måste försvara Guds budbärare” 

Publiceringsdatum 8 september 2007 (utskrift 2 februari 2008) 

6. http://www.moheet.com/newsPrint.aspx?nid=28250 ”Kuwaits ambassadör i Sverige: 

nödvändigt att förhindra varje kränkning av islam” 

Publiceringsdatum 9 september 2007 (utskrift 2 februari 2008) 

7. http://www.moheet.com/newsPrint.aspx?nid=32655 ”Förbundet för muslimska 

religiösa ledare betonar vikten av att respektera religioner” 
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Publiceringsdatum 19 september 2007 (utskrift 2 februari 2008) 

 

http://www.albayan.ae (hybridtidning) 

1. http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?c=Article&cid=1188228495502&pagename=

Albayan%2FArticle%2FFullDetail ”Svenska teckningar kränker Guds budbärare” 

Publiceringsdatum 28 augusti 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

2. http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?c=Article&cid=1188742018325&pagename=

Albayan%2FArticle%2FFullDetail ”Fördömanden av svenska kränkande bilder av 

budbäraren fortsätter” 

Publiceringsdatum 3 september 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

3. http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?c=Article&cid=1188742500500&pagename=
Albayan%2FArticle%2FFullDetail ”Sverige kallar till dialog om kränkande bild av Guds 
budbäraren”  

Publiceringsdatum 7 september 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

4. http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?c=Article&cid=1188742499800&pagename=

Albayan%2FArticle%2FFullDetail ” Muslim World League fördömer de kränkande 

bilderna av Guds budbärare” 

Publiceringsdatum 7 september 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

5. http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?c=Article&cid=1188742585246&pagename=
Albayan%2FArticle%2FFullDetail ”Muslimsk tillfredställelse över dialog med Sverige” 

Publiceringsdatum 8 september 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

 

Egypten 

http://www.Almasry-alyoum.com (hybridtidning) 

1. http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=74525  ”Islamiska 
konferensen fördömer kränkande bilder av profeten Muhammed i Sverige och vill att 
tecknaren ska straffas”  

Publiceringsdatum 1 september 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

2. http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=74582  ”Muslimer i Sverige 
bildar en kommitté för att diskutera med ”Stockholm” regeringen angående krisen 
kring kränkande bilder av profeten Muhammed”  

Publiceringsdatum 2 september 2007 (utskrift 26 januari 2008) 
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3. http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=74751  ”Svenska 

regeringen beordrar sina ambassader att informera om reaktionerna på kränkande 

bilder av budbäraren” 

Publiceringsdatum 3 september 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

4. http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=74844 ”Ordförande för 

kommittén för arabiska frågor vid parlamentet kräver att de som publicerade de 

svenska kränkande bilderna ska straffas” 

 Publiceringsdatum 4 september 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

5. http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=76732  ”Svenska 

tecknaren: syftet med kränkande karikatyr av budbäraren är att väcka debatt” 

Publiceringsdatum 20 september 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

 

http://www.alshaab.com (hybridtidning) 

1. http://www.alshaab.com/news.php?i=8457 ”Islamiska konferensen kräver att 
ansvariga för kränkande bilder i Sverige ska straffas och protester i Iran och Pakistan”  

Publiceringsdatum 1 september 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

2. http://www.alshaab.com/news.php?i=8555 ”Ny demonstration i Sverige mot 

karikatyrbilder på profeten Muhammed” 

Publiceringsdatum 8 september 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

3. http://www.alshaab.com/news.php?i=8494 ” Azhar:s Sheikh: Centrum för islamiska 

studier fördömer upprepade och avsiktliga kränkningar av profeten”  

Publiceringsdatum 8 september 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

4. http://www.alshaab.com/news.php?i=8758  ”Svensk domstol fördömer inte 

kränkande bilder av profeten” 

Publiceringsdatum 22 september 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

5. http://www.alshaab.com/news.php?i=8974  ”Svensk artist gestalter kränkande bilder 

i en musikal”  

Publiceringsdatum 6 oktober 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

http://www.almesryoon.com (hybridtidning) 
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1. http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=38188 ”Betraktade 

pressfriheten viktigare än respekten för religioner.. svenska premiärministern 

negligerar den islamiska ilskan över kränkningen av profeten” 

Publiceringsdatum 7 september 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

2. http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=39353 ”Sverige eskalerar 

krisen när kränkande bilder av budbäraren görs till en musikal” 

Publiceringsdatum 3 oktober 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

3. http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=39860 ” Kommitté i Sverige 

för att försvara muslimska heliga symboler” 

Publiceringsdatum 9 oktober 2007 (utskrift 26 januari  2008) 

 

http://www.ahram.org.eg 

1. http://www.ahram.org.eg/archive/Index.asp ”Ogli fördömer kränkande bilder av 

profeten” 

Publiceringsdatum 1 september 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

2. http://www.ahram.org.eg/archive/Index.asp ”Muslimer i Sverige försöker 

hanterafrågan om kränkande bilder av budbäraren” 

Publiceringsdatum 3 september 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

3. http://www.ahram.org.eg/archive/Index.asp ” Muslim World League fördömer de 

kränkande bilderna av budbäraren i Sverige” 

Publiceringsdatum 5 september 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

4. http://www.ahram.org.eg/archive/Index.asp ” Svenska premiärministern träffar 

ambassader för 20 muslimska länder för att hantera krisen kring kränkande bilder” 

Publiceringsdatum 8 september 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

5. http://www.ahram.org.eg/archive/Index.asp ”Ordförande för Islamiska konferensen: 

medlemmarna i FN bör samarbeta i en lag som kriminaliserar religionskränkningar” 

Publiceringsdatum 2 oktober 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

 

Iran 

http://www.kayhannews.ir  (hybridtidning) 
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1. http://www.kayhannews.ir/860610/16.htm#other1603 ”Den muslimska världen 

fördömer kränkande bilder om profeten Muhammed (saw)” 

Publiceringsdatum 1 september 2007 (utskrift 13 februari 2008) 

2. http://www.kayhannews.ir/860613/16.htm#other1607 ”Muslimer i Istanbul 

protesterar mot publicering av kränkande bilder av islams profet” 

Publiceringsdatum 4 september 2007 (utskrift 13 februari 2008) 

3. http://www.kayhannews.ir/860618/16.htm#other1610 ”Muslimer i Sverige 
protesterar mot publicering av kränkande bilder” 

Publiceringsdatum 9 september 2007 (utskrift 13 februari 2008) 

 

http://www.ettelaat.com  (hybridtidning)   

1. http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2007\08\08-26\14-35-

33.htm&storytitle=ور20%ن�وم20%روتاكيراك20%زا20%ناناملسم20%مشخ20%زاربا
 ”Kränkande bilder i svensk tidnig väcker muslimernas ilska ” يدئوس20%�مانز

Publiceringsdatum 26 augusti 2007 (utskrift 13 februari 2008) 

2. http://www.ettelaat.com/index2.asp?code=fadisplay&fname=/ettelaat/international

/data/2007/08/08-

29/97.htm&title=م20%نايناريا20%�م�20%لابقرد20%تلود:داژن20%يدمحا20%رتكد
 Kränkning av profeten Muhammed (saw)” تسا20%لوئس

Publiceringsdatum 28 augusti 2007 (utskrift 13 februari 2008) 

3. http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2007\09\09-01\14-47-

00.htm&storytitle=تس�20%�دنورپ20%عوضوم20%:يرو�مج20%سيئر�
 Sveriges muslimer i demonstration mot” تسا20%�تفاي20%ناياپ20%ناريا20%يا

publicering av kränkande bilder i en av landets tidningar” 

Publiceringsdatum 1 september 2007 (utskrift 13 februari 2008) 

4. http://www.ettelaat.com/index2.asp?code=fadisplay&fname=/ettelaat/international

/data/2007/09/09-

02/48.htm&title=2%اب20%يرو�مج20%سيئر20%يوگتفگ20%حورشم20%شرازگ
 "Sionister är utan religion” يجراخو20%يلخاد20%ناراگنربخ0

Publiceringsdatum 2 september 2007 (utskrift 13 februari 2008) 

 

http://www.hamshahrionline.ir (onlinetidning) 
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1. http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=31220 ”Ansvarig på svenska ambassaden 

kallad till utrikesdepartementet” 

Publiceringsdatum 27 augusti 2007 (utskrift 14 februari 2008) 

2. http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=31257 Rubrik saknas 

Publiceringsdatum 28 augusti 2007 (utskrift 14 februari 2008) 

3. http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=32633 ”Husseini: utrikesdepartementet 

försvarar alltid islam och dess värderingar” 

Publiceringsdatum 14 september 2007 (utskrift 14 februari 2008) 

 

http://www.farsnews.com  (onlinetidning) 

1. http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8606030606 ”En svensk tidnings 

förolämpning av profeten Muhammed väcker muslimernas vrede” 

Publiceringsdatum 25 augusti 2007 (utskrift 13 februari 2008) 

2. http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8606050460 ”Ansvarig på svenska 

ambassaden i Teheran kallad till utrikesdepartementet” 

Publiceringsdatum 27 augusti 2007 (utskrift 13 februari 2008) 

3. http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8606090067 ”Pakistan kallar ansvarig på 

svenska ambassaden” 

Publiceringsdatum 31 augusti 2007 (utskrift 13 februari 2008) 

4. http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8606100627 ”Svensk tidning ber inte 

om ursäkt för att ha kränkt muslimsk helighet” 

Publiceringsdatum 1 september 2007 (utskrift 13 februari 2008) 

5. http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8606110626 ”organisation för att sprida 

kunskap om barmhärtighetens profet har börjat sitt arbete” 

Publiceringsdatum 2 september 2007 (utskrift 13 februari 2008) 

6. http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8606120047 ”Muslimer strider för att 

sprida profeten Muhammeds budskap” 

Publiceringsdatum 3 september 2007 (utskrift 13 februari 2008) 
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7. http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8606120595 ”Jordanien fördömer 

kränkande bilden av profeten Muhammed (saw)” 

Publiceringsdatum 3 september 2007 (utskrift 13 februari 2008) 

8. http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8606130469 ”Svensk tidning som 

kränker islams profet (saw) bränns” 

Publiceringsdatum 4 september 2007 (utskrift 13 februari 2008) 

9. http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8606130772 ”Sveriges premiärminister 

beklagar samtidigt som han åter hävdar yttrandefriheten”   

Publiceringsdatum 4 september 2007 (utskrift 13 februari 2008) 

10. http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8606160051 ”Sveriges premiärminister 

besöker moské i Stockholm” 

Publiceringsdatum 7 september 2007 (utskrift 13 februari 2008) 

11. http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8606170001 ”Yttrandefrihet är inte för 

att kränka människors värderingar” 

Publiceringsdatum 8 september 2007 (utskrift 13 februari 2008) 

12. http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8606170090 ”550 personer i Sverige 

demonstrerar mot kränkande bilder av profeten (saw)” 

Publiceringsdatum 8 september 2007 (utskrift 13 februari 2008) 

13. http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8606170334 ”Sverige har hanterat 

kränkande bilder på ett bra sätt” 

Publiceringsdatum 8 september 2007 (utskrift 13 februari 2008) 

14. http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8606180636 ”Sverige ändrar inte sitt 

ställningstagande om kränkning av islams profet (saw)” 

Publiceringsdatum 9 september 2007 (utskrift 13 februari 2008) 

15. http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8606190119 ”Sveriges ambassadör i 

Damaskus ber muslimer om ursäkt”  

Publiceringsdatum 10 september 2007 (utskrift 13 februari 2008) 

16. http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8606210138 ”Sveriges ambassadör i 

Saudiarabien ber muslimer om ursäkt” 

Publiceringsdatum 12 september 2007 (utskrift 13 februari 2008) 
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17. http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=860624009 ”Al-Qaida utlovar belöning 

för huvudet på tecknare som kränkt profeten (saw)” 

Publiceringsdatum 15 september 2007 (utskrift 13 februari 2008) 

18. http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8606270577 ”internationell 

organisation för journalister försvarar kränkning av det som är heligt”  

Publiceringsdatum 18 september 2007 (utskrift 13 februari 2008) 

19. http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8606300112 ”Karikatyr om islams profet 

är inte att betrakta som hets mot folkgrupp”  

Publiceringsdatum 21 september 2007 (utskrift 13 februari 2008) 

 

Jordanien 

http://www.addustour.com  (hybridtidning) 

1. http://www.addustour.com/ViewarchiveTopic.aspx?ac=\arabicandinter\2007\09\int

ernationalnews_issue15567_day1_id282916.htm ”Pakistan protester officiellt mot 

kränkande bild av profeten Muhammed i en svensk tidning” 

Publiceringsdatum 1 september 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

2. http://www.addustour.com/ViewarchiveTopic.aspx?ac=\arabicandinter\2007\09\int

ernationalnews_issue15568_day2_id283265.htm ”Fortsatta protester i Pakistan, 

Islamiska konferensen och Afghanistan fördömer, skandinaviska tidningar publicerar 

åter kränkande bild”  

Publiceringsdatum 2 september 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

3. http://www.addustour.com/ViewarchiveTopic.aspx?ac=\arabicandinter\2007\09\int

ernationalnews_issue15569_day3_id283471.htm ”Efter publicering av kränkande 

bild av profeten Muhammed, Sveriges muslimer försöker stoppa upptrappning och 

undvika en ny internationell kris”  

Publiceringsdatum 3 september 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

4. http://www.addustour.com/ViewarchiveTopic.aspx?ac=\arabicandinter\2007\09\ara

bicnews_issue15571_day5_id284046.htm ”Egyptiska parlamentet: kränkande bilder 

av Guds budbärare är ett avskyvärt brott” 

Publiceringsdatum 5 september 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

5. http://www.addustour.com/ViewarchiveTopic.aspx?ac=\arabicandinter\2007\09\int

ernationalnews_issue15574_day8_id284838.htm ”Muslimsk tillfredsställelse över 
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dialog med Sverige angående krisen om kränkande karikatyrbilden av profeten 

Muhammed” 

Publiceringsdatum 8 september 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

6. http://www.addustour.com/ViewarchiveTopic.aspx?ac=\arabicandinter\2007\09\ara

bicnews_issue15584_day16_id286904.htm ”FN-utredare angående rasism: 

Islamofobi är religiöst förtal”   

Publiceringsdatum 16 september 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

 

Libanon 

http://www.almustaqbal.com  (hybridtidning) 

1. http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?StoryID=249566 ”Sverige: muslimer 
demonstrerar i protest mot kränkande bild av profeten Muhammed” 

Publiceringsdatum 1 september 2007 (utskrift 17 februari 2008) 

2. http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?StoryID=249770 ”Kairo fördömer 

kränkande bilder i Sverige av Guds budbärare och kräver en internationell lag som 

kriminaliserar kränkning av religioner”  

Publiceringsdatum 2 september 2007 (utskrift 17 februari 2008) 

3. http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?StoryID=250006 ”Jordanien fördömer 

bilder som kränker budbäraren i Sverige” 

Publiceringsdatum 4 september 2007 (utskrift 17 februari 2008) 

http://www.daralhayat.com  (hybridtidning) 

1. http://www.daralhayat.com/arab_news/gulf_news/09-2007/Item-20070902-

c74b8cd9-c0a8-10ed-01b1-9340e2071cf3/story.html ”Islamiska konferensen 

fördömer religionskränkande bilder och manar till lugn” 

Publiceringsdatum 3 september 2007 (utskrift 31 januari 2008) 

2. http://www.daralhayat.com/arab_news/gulf_news/09-2007/Item-20070915-

0a657056-c0a8-10ed-00c3-e8c4ec075b1b/story.html ”Fiqih Al Islami manar till att 

stå emot kränkningar mot islam” 

Publiceringsdatum 16 september 2007 (utskrift 31 januari 2008) 

3. http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/09-2007/Item-20070915-

0a90d411-c0a8-10ed-00c3-e8c473b4ec56/story.html ”Ökade till 150 tusen om han 
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skulle blir ”halsskuren som ett lamm”, 100 tusen dollar från Abu Omar Al Bagdadi till 

den som dödar den svenska konstnären Vilks ” 

Publiceringsdatum 16 september 2007 (utskrift 31 januari 2008) 

 

Pakistan 

http://www.dawn.com 

1. http://www.dawn.com/2007/08/28/int8.htm ”Iransk protest till Sverige om 

karikatyr” 

Publiceringsdatum 28 augusti 2007 (utskrift 11 februari 2008) 

2. http://www.dawn.com/2007/09/01/top17.htm ”Protest mot blasfemisk karikatyr” 

Publiceringsdatum 1 september 2007 (utskrift 11 februari 2008) 

3. http://www.dawn.com/2007/09/02/top13.htm ”Ingen ursäkt för karikatyr” 

Publiceringsdatum 2 september 2007 (utskrift 11 februari 2008) 

4. http://www.dawn.com/2007/09/07/top11.htm ”Sverige kallar muslimska 

ambassadörer till möte: blasfemisk karikatyr” 

Publiceringsdatum 7 september 2007 (utskrift 11 februari 2008) 

5. http://www.dawn.com/2007/09/13/int3.htm ”Sverige ber om ursäkt för karikatyr” 

Publiceringsdatum 13 september 2007 (utskrift 11 februari 2008) 

 

http://www.dailytimes.com.pk  (onlinetidning) 

1. http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2007%5C08%5C28%5Cstory_28-8-

2007_pg7_56 ”Iran kallar svensk diplomat om karikatyr” 

Publiceringsdatum 28 augusti 2007 (utskrift 11 februari 2008) 

2. http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2007%5C09%5C01%5Cstory_1-9-
2007_pg7_36 ”Svenska muslimer protesterar mot blasfemisk karikatyr” 

Publiceringsdatum 1 september 2007 (utskrift 11 februari 2008) 

3. http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2007%5C09%5C01%5Cstory_1-9-

2007_pg7_14 ”Mindre protest mot svensk teckning” 
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Publiceringsdatum 1 september 2007 (utskrift 11 februari 2008) 

4. http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2007%5C09%5C02%5Cstory_2-9-

2007_pg7_21 ”Svensk tidning: Ingen ursäkt för blasfemisk karikatyr”  

Publiceringsdatum 2 september 2007 (utskrift 11 februari 2008) 

5. http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2007%5C09%5C08%5Cstory_8-9-

2007_pg7_55 ”Svensk premiärminister och muslimska ambassadörer nöjda med 

samtal”  

Publiceringsdatum 8 september 2007 (utskrift 11 februari 2008) 

6. http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2007%5C09%5C13%5Cstory_13-9-

2007_pg7_10 ”Sverige ber om ursäkt för karikatyr” 

Publiceringsdatum 13 september 2007 (utskrift 11 februari 2008) 

7. http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2007%5C09%5C16%5Cstory_16-9-

2007_pg7_26 ”Qaida uppmanar till att döda tecknare, hotar svenska företag” 

Publiceringsdatum 16 september 2007 (utskrift 11 februari 2008) 

8. http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2007\09\17\story_17-9-

2007_pg7_38 ”Svenska medier samlas bakom tecknare” 

Publiceringsdatum 17 september 2007 (utskrift 11 februari 2008) 

9. http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2007%5C09%5C18%5Cstory_18-9-

2007_pg7_38 ”Algerisk ambassadör fördömer belöning om svensk tecknare” 

Publiceringsdatum 18 september 2007 (utskrift 11 februari 2008) 

 

Palestinska områden 

http://www.fpnp.net (onlinetidning) 

1. http://www.fpnp.net/arabic/?action=detail&id=33669 ”Nya karikatyrbilder i Sverige 

kränker Guds budbärare (saw)” 

Publiceringsdatum 28 augusti 2007 (utskrift 3 februari 2008) 

2. http://www.fpnp.net/arabic/?action=detail&id=34063 (rubrik saknas) 

Publiceringsdatum 2 september 2007 (utskrift 3 februari 2008) 

3. http://www.fpnp.net/arabic/?action=detail&id=34227 (rubrik saknas) 
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Publiceringsdatum 4 september 2007 (utskrift 3 februari 2008) 

 

Saudiarabien 

http://www.asharqalawsat.com  (hybridtidning) 

1. http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issue=10505&article=435247

&search=ديوسلا&state=true ”Oro i Sverige över en ny kris om kränkande bilder av 

profeten” 

Publiceringsdatum 2 september 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

2. http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=17&issue=10509&article=43577

0&search=ةيديوس&state=true ”Sveriges muslimer stoppar protestdemonstrationer 

mot karikatyrbild av profeten Muhammed” 

Publiceringsdatum 6 september 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

3. http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issue=10521&article=437538

&search= ديوسلا&state=true “Europas muslimer fördömer Al-Qaidas mordhot mot 

svensk tecknare” 

Publiceringsdatum 18 september 2007 (utskrift 26 januari 2008) 

http://www.alriyadh.com (hybridtidning) 

1. http://www.alriyadh.com/2007/09/02/article276925.html ”Det internationella 

programmet för att sprida kunskap om barmhärtighetens profet fördömer kränkande 

bilder av den valde budbäraren” 

Publiceringsdatum 2 september 2007 (utskrift 4 februari 2008) 

2. http://www.alriyadh.com/2007/09/02/article276924.html ”protestdemonstrationer i 

Pakistan och Afghanistan mot kränkande bilder av profeten Muhammed i en svensk 

tidning” 

Publiceringsdatum 2 september 2007 (utskrift 4 februari 2008) 

3. http://www.alriyadh.com/2007/09/04/article277384.html ”Bok om Muhammed i 

bibel och Talmud publiceras i Danmark och Sverige för att försvara profeten 

Muhammed”  

Publiceringsdatum 4 september 2007 (utskrift 4 februari 2008) 

4. http://www.alriyadh.com/2007/09/04/article277403.html ”Egypten kräver från FN 

att anta en internationell lag som kriminaliserar religionskränkning” 
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Publiceringsdatum 4 september 2007 (utskrift 4 februari 2008) 

5. http://www.alriyadh.com/2007/09/05/article277632.html ”Sveriges muslimer 

stoppar protestdemonstrationer mot karikatyrbild av profeten Muhammed” 

Publiceringsdatum 5 september 2007 (utskrift 4 februari 2008) 

6. http://www.alriyadh.com/2007/09/05/article277560.html ”Hundratals tidningar som 

kränkt profeten Muhammed bränns” 

Publiceringsdatum 5 september 2007 (utskrift 4 februari 2008) 

7. http://www.alriyadh.com/2007/09/05/article277516.html ”Position mot kränkande 

bilder av profeten Muhammed” 

Publiceringsdatum 5 september 2007 (utskrift 4 februari 2008) 

8. http://www.alriyadh.com/2007/09/09/article278327.html ”Demonstration i Sverige 

mot kränkande karikatyrer: pressfrihet eller förtryckarfrihet” 

Publiceringsdatum 9 september 2007 (utskrift 4 februari 2008) 

9. http://www.alriyadh.com/2007/09/09/article278333.html ”Omfattande 

fördömanden i Turkiet efter publicering av kränkande bilder av profeten Muhammed 

i Sverige” 

Publiceringsdatum 9 september 2007 (utskrift 4 februari 2008) 

10. http://www.alriyadh.com/2007/09/13/article279295.html ”Najdat Azor: världens tak 

och tio sattelit kanaler, stora överraskningar till araber och muslimer” 

Publiceringsdatum 9 september 2007 (utskrift 4 februari 2008) 

www.islamtoday.net 

1. http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=73434 

”Alnusra fördömer kränkande bilder av profeten och Sverige beklagar” 

Publiceringsdatum 31 augusti 2007 (utskrift 30 januari 2008) 

2. http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=73636 

”Sveriges muslimer planerar stämma tidningen som kränkt Guds budbärare” 

Publiceringsdatum 5 september 2007 (utskrift 30 januari 2008) 

3. http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=73721 

”Sverige försöker hantera krisen om kränkande bild av profeten” 

Publiceringsdatum 8 september 2007 (utskrift 30 januari 2008) 
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4. http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=73780 

”Turkisk ilska över kränkande bilder av profeten Muhammed” 

Publiceringsdatum 9 september 2007 (utskrift 30 januari 2008) 

5. http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=74167 ”Efter 

kränkande bild, Sverige börjar försonas med muslimer”  

Publiceringsdatum 19 september 2007 (utskrift 30 januari 2008) 

6. http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=76220 ”Ännu 

en kränkning av profeten i Sverige, huvudpersoner är den som tecknade den 

kränkande bilden” 

Publiceringsdatum 8 november 2007 (utskrift 30 januari 2008) 

 

Tunisien 

http://www.alchourouk.com (onlinetidning) 

1. http://www.alchourouk.com/detailarticle.asp ”Islamsk ilska efter publicering av 

kränkande bild av profeten Muhammed i svensk tidning” (utskrift 3 februari 2008) 

2. http://www.alchourouk.com/detailarticle.asp  ”Al-Gaida hotar med mord, svensk 

tecknare bakom kränkande bild av profeten Muhammed gömmer sig” (utskrift 3 

februari 2008) 

3. http://www.alchourouk.com/detailarticle.asp  ”Sverige ber om ursäkt för publicering 

av bilder som kränker profeten” (utskrift 3 februari 2008) 

Inga publiceringsdatum har angivits för artiklarna. 


