Ledare
I september 2009 greps Mehdi Ghezali i
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svenska nyhetstidningar, under den period

Pakistan tillsammans med två andra svenskar; som det rapporterades som mest kring
Safia Benaouda och Munir Awad. Ghezali är

Ghezali och de andra två. Syftet med hela

känd för att tidigare suttit fängslad på USA:s

vår undersökning var att vi ville ta reda på

fångläger i Guantánamo. Gripandet väckte stor hur rapporteringen har sett ut. Vi tog även
debatt i media. Debatten

handlade dels
om huruvida Ghezali var skyldig till
något brott eller ej, vilket diskuterades

med Örebrotidningen Nerikes Allehanda i

friskt i krönikor och artiklar. Många menade

något sätt, möjligtvis till Ghezalis fördel

att det var ytterst suspekt att Ghezali ännu en

eftersom det är hans egen lokaltidning.

gång blivit gripen, misstänkt för terrorism.
I flera fall kopplades även Ghezalis religion
och identitet som troende muslim ihop med
terrormisstankarna. En annan sida av debatten
har handlat om mänskliga rättigheter, det vill
säga att ingen skall sitta fängslad utan att det
finns konkreta bevis om brott. Slutligen

kom även diskussionen att handla
om själva media, om hur det ofta
rapporteras om muslimer på ett stereotypt
och fördomsfullt sätt. En del menar att media
på så sätt kan ses som medverkande till att
skapa fördomar och främlingsfientlighet.
Vi har gjort en kvalitativ analys av sju stora

vår undersökning därför att vi trodde att
rapporteringen i den skulle urskilja sig på

Nyhetsmedier är vardagliga i sitt
tilltal och självklara i sitt uttryck,
vilket gör att de sällan bäddar för eftertanke
hos sina läsare. De ligger på så sätt till grund
för hur vi tolkar och uppfattar saker och ting.
Varje gång media rapporterar om en händelse,
kommer det att bildas opinion om det som
rapporteras. Därför tycker vi det är viktigt
att ställa oss frågan hur nyhetshistorien om
gripandet i Pakistan har sett ut.

Vad är var?

3

Ledare ........ 2
Innehållsförteckning ........ 3
Pakistan tur och retur ........ 4
Vägen till framgång ........ 6
Ett fall för UD ........ 8
Stereotyper, belastningar och hot ........ 9
Tidspress skapar stereotyper ...... 12
Vem är svensk? ...... 12
Så här såg det ut - resultatredovisning ...... 13
Rapporteringen i bilder och rubriker ...... 16
Sammanfattande analys ...... 19
Opinion vs nyheter ...... 21
Forskarna säger sitt ...... 22
Terrorism 101 - en översikt ...... 24
Journalisterna svarar... ......26
Terroristnoja - Gösta Hultén om media ...... 31
Å ena sidan... Ulf Nilson ...... 32
...Å andra sidan Jan Guillou ...... 33
This is it ...... 34

4

Pakistan tur och retur
D

en 18 januari 2007 grips och fängslas Safia Benaouda och Munir
Awad i Somalia, misstänkta för att vara ”illegala kombattanter”. Två

och ett halvt år tidigare, i juli 2004, tre dagar efter sin 25-årsdag och efter
930 dagars fångenskap får Mehdi Ghezali lämna fånglägret Guantánamo
på Kuba. Utan att någonsin ha fått några officiella anklagelser från den
amerikanska staten skickas han hem till Sverige, Örebro och sin familj.
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Mehdi Ghezali
I boken ”Fånge på Guantánamo”
som Mehdi Ghezali skrivit tillsammans med journalisten Gösta
Hultén berättar Ghezali sin historia. Mest om Guantánamotiden
men också om det som kom före,
och allt det som kom efter.
alla fall i Stockholm den
5 juli 1979, när han föds som son
nummer två, till mamma Lena och
pappa Mehdi. Fyra år senare skiljer
sig föräldrarna. Mamma Lena, som är
finska, flyttar tillbaka till sitt hemland
och Helsingfors. Mehdi och hans bror
stannar kvar hos sin pappa och 1987
flyttar familjen till Örebro. Där växer
han upp och går i skolan. Än idag är
Mehdi skriven på en adress i Örebro
som han delar med sin fru.
Det börjar i

åker Mehdi på
charter till Portugal. Där blir han vän
med en man, som han senare delar
lägenhet med. Några dagar senare
sitter han häktad i portugisiskt fängelse, misstänkt för stöld av kreditkort
och smycken.
Efter tio månader i häktet frias han i
en rättegång från misstankarna. Mannen som han delat lägenheten med
döms till ett flerårigt fängelsestraff.
Efter studenten 1999

”Fånge på Guantánamo” berättar Mehdi Ghezali att han under
fängelsetiden i Portugal började intressera sig för islam. I augusti 2001,
reser han till Pakistan.
”Mot slutet av sommaren åkte jag
till Islamabad i Pakistan, för att försöka komma in och läsa på universitet
I boken

där, när höstterminen började. Efter
ett par veckor i Islamabad följde jag
med en vän som skulle besöka en annan vän i Jalalabad i Afghanistan. Jag
tänkte att det bara var tillfälligt och
jag tänkte snart komma tillbaka till Islamabad”, berättar han.
Han trivs bra i Afghanistan, och åker
därför inte tillbaka till Islamabad.
Världens
blickar riktas mot Afghanistan där alQaida, som tagit på sig ansvaret för
attentaten, har sitt fäste. Landgränserna stängs. Kriget mot terrorn har
börjat.
Mehdi Ghezali försöker fly undan
kriget, till Pakistan, men i december
2001 grips han av pakistansk polis.
Så händer 11 september.

flygs Ghezali till Kuba
och militärbasen Guantánamo där
han sitter fängslad i 930 dagar. Några
officiella anklagelser eller misstankar
riktas aldrig mot honom och han får
aldrig någon rättegång.
I en artikel från den 14 augusti 2007
skriver Svenska dagbladet att Mehdi
Ghezali och hans advokat Peter Althin
i tre år jobbat för att hitta en amerikansk advokatbyrå som kunnat tänka
sig ta ärendet till en rättegång mot
den amerikanska staten. ”Ghezali vill
ha ersättning och upprättelse för att
han suttit fängslad i fånglägret på den
amerikanska militärbasen i Guantánamo Bay på Kuba i över två år utan
rättegång”. Men advokatbyrån drar
sig ur fallet och Mehdi Ghezali ”ger
upp” enligt Svenska dagbladet.
I januari 2002

Safia Benaouda
och Munir Awad
I december 2006 åker Safia
Benaouda, då 17 år gammal, och
Munir Awad, 25, på semester
till Dubai. Där träffar de en man
från Stockholm som är på väg till
Somalia, och paret bestämmer
sig för att följa med.
Sedan Somalia 1960 utropades som
en självständig stat har där ständigt
pågått oroligheter, där flera olika konflikter varit inblandade under årens
lopp. När Safia och Munir åker till Somalia pågår en strid mellan Somaliska
islamiska domstolars råd (SICC) och
landets krigsherrar och klanmedlemmar. I årsskiftet 2006/2007 attackerar
de, med hjälp av etiopiska styrkor,
SICC. Tusentals muslimer tvingas fly
landet och i Kenya stärker man bevakningen av gränsen mot Somalia för att
stoppa flyende muslimer.
som veckan innan
kommit till Somalia, försöker även de
fly landet, men blir den 18 januari tillfångatagna av amerikanska och kenyanska soldater.
Därifrån förs de till Etiopiens huvudstad Addis Abeba där de sitter
fängslade i tre månader.
I en artikel från Svenska Dagbladet
den 12 april 2007 berättar Safia Benaouda att de anklagades för att vara
”illegala kombattanter från Somalia”.
I slutet av mars 2007 får Safia åka
hem. Munir Awad släpps kort därefter.
Safia och Munir,

Emma Westman

ÅR ATT MINNAS

Mehdi Ghezali föds
5 juli 1979

Munir Awad föds
10 februari 1981

Safia Benaouda föds
13 oktober 1989

Efter 930 dagars
fångenskap släpps
Mehdi Ghezali

Safia och
Munir släpps

Mehdi Ghezali, Safia
Benaouda, Munir Awad
grips i Pakistan

8 juli 2004

mars 2007

28 augusti 2009

8 december 2001
Mehdi Ghezali grips i
Pakistan och förs
senare till den
amerikanska
militärbasen
Guantanamo bay

18 januari 2007

11 oktober 2009

Safia Benaouda och
Munir Awad grips i
Somalia och förs till
etiopiskt fängelse

Blir frisläppta och kommer
hem till Sverige
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Vägen till framgång
Foto: Maria bard

Från att ha börjat på noll slutade
vår analys på betydligt högre siffror än så. 226 artiklar från åtta
olika tidningar har katalogiserats,
21 artiklar har djupanalyserats.
Framsidor, bilder och krönikor
har diskuterats.
I samband med att vi skulle välja
ämne för vår journalistikgranskning
hade Mehdi Ghezali och två andra
svenskar; Safia Benaouda, Munir
Awad och deras son Benjamin, gripits
i Pakistan misstänkta för terrorism.
Det var en stor nyhet i medierna,
särskilt med tanke på att Mehdi Ghezali fem år tidigare suttit på Guantanámo då också misstänkt för terrorism. Vi fick känslan av att medierna
på förhand dömde ut Mehdi Ghezali
och gick emot regeln att man är oskyldig tills motsatsen bevisats och snarare gjorde precis tvärtom.

Från idé till utförande
Tanken från början var att jämföra
Mehdi Ghezali med andra svenskar
som suttit fängslade utomlands. Vår
hypotes var att medierna har en
tendens att göra skillnad på personer som Mehdi Ghezali som har ett
utländskt ursprung jämfört med till

exempel Annika Östberg (som suttit
fängslad 28 år i USA för dubbelmord)
och Calle Jonsson (som suttit häktad i
Grekland misstänkt för att ha knivskurit en man).
Vi upplevde själva att Annika Östberg och Calle Jonsson framställs som
näst intill oskyldiga och där fokus istället ligger på de orättvisa rättssystem de råkat ut för.
Ganska snart insåg vi att brotten i
fråga var så pass ojämförbara att en
sådan undersökning hade blivit svår
att motivera.
2005 skrev Johan Isaksson en student vid Lunds universitet, ”Den
svenske talibanen”, en uppsats där
han undersökte hur svenska medier
rapporterat om Mehdi Ghezali när
han satt på Guantánamo 2002-2004.
Så istället för att jämföra Mehdi Ghezali med andra fängslade svenskar
valde vi att med inspiration från Isakssons uppsats se hur rapporteringen i
Sveriges största dagstidningar sett ut
och jämföra om och hur de skilt sig
åt.
Vi undersökte: Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet,
Sydsvenska Dagbladet och de båda
kvällstidningarna Aftonbladet och
Expressen. Vi valde också att inklu-

dera Nerikes Allehanda som är Mehdi
Ghezalis hemstad Örebros största lokaltidning. Johan Isaksson hade i sin
uppsats ”Den svenske talibanen” hittat stora skillnader i rapporteringen
mellan NA och de andra dagstidningarna och vi ville se om det fanns skillnader även den här gången.
Till vår kvantitativa analys hade vi
även inkluderat Metro men eftersom
de inte använde något eget material
alls valde vi att utesluta Metro till den
kvalitativa analysen.

Kvantitativa analysen
För att kunna få en överblick av allt
pressmaterial valde vi att göra en kortare kvantitativ analys.
Genom mediearkivet och presstext
sökte vi för varje tidning på Mehdi
Ghezalis namn från perioden han sades ha åkt fast i Pakistan och framåt.
Safia Benaouda, Munir Awad och
deras gemensamma barn som blev
gripna tillsammans med Mehdi Ghezali hade även de tidigare suttit fängslade utomlands misstänkta för terrorism. Därför valde vi att inkludera
även dem i vår undersökning. Däremot gjorde vi aldrig enskilda sökningar på bara deras namn.
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Genom den kvantitativa analysen
ville vi dels se hur mycket varje tidning
skrivit om Mehdi Ghezali och de andra svenskarna och dels om det fanns
vissa perioder i nyhetsberättelsen där
det skrevs mer. Totalt analyserade vi
226 artiklar.
Nerikes Allehanda hade skrivit avsevärt mest nyhetsartiklar och hade
också publicerat betydligt fler krönikor och ledare än de andra tidningarna under perioden.
Efter körningar i SPSS där vi inkluderat alla tidningar kunde vi också se att
det fanns tre perioder i nyhetsberättelsen där det skrevs fler artiklar.
Första perioden var kring den 11
september när medierna mer eller
mindre fått det bekräftat att Mehdi
Ghezali skulle vara en av tre gripna
svenskar i Pakistan. Den andra perioden var i mitten av nyhetsberättelsen
i slutet av september, när det spekulerades i att Safia Benaouda och hennes son blivit frisläppta. Det var också
en period då det kom uppgifter om att
Mehdi Ghezali och Munir Awad blivit
torterade. Den tredje och sista perioden var kring den 11 oktober när de
tre svenskarna och barnet släpptes
och fick flyga hem till Sverige.
Förutom mer övergripande frågor

som datum, storlek och placering av
artiklarna skilde vi också på vilken typ
av artikel det var, om det var nyhetsartikel, krönika/ledare eller liknande.
Vi valde även att undersöka vilka
epitet våra tidningar valt att ge Mehdi
Ghezali och de andra svenskarna. Kal�lades de till exempel endast vid namn,
svenskar, svenska medborgare, terrorsvenskar eller pakistansvenskar?
Vi ville också se hur ofta man återkopplade till tidigare fångenskap.
Vi kollade också vilka journalister
för varje tidning som skrivit flest artiklar eftersom vi ville genomföra
intervjuer med dem där de skulle få
kommentera våra resultat.

Kvalitativa analysen
Utifrån den kvantitativa analysen
kunde vi som sagt se att det skrevs
mest i början, mitten och slutet av
nyhetsberättelsen. Därför valde vi
att analysera den i textmängd största
nyhetsartikeln från de olika tidsperioderna i de utvalda tidningarna.
De krönikor och ledare som skrevs
i tidningarna under perioden valde vi
att diskutera och sedan skriva en sammanfattande krönika om istället.
Med stöd av Metodpraktikan: en
kvalitativ analys, av Peter Esaiasson,

forskarna Bo Peterson och Ylva Brune
gjorde vi upp ett protokoll för den
kvalitativa analysen.
Vi ville fokusera på frågor om identitet och tillhörighet. Vi tittade också
efter eventuella hotbilder. Eftersom vi
i den kvantitativa analysen kunde se
att det ofta återkopplades till Mehdi
Ghezalis och de andra svenskarnas tidigare fångenskap ville vi se på vilket
sätt den återkopplingen gjordes.
I analysen diskuterade vi också på
vilket sätt religion kom fram i artiklarna.
Förutom att djupanalysera texterna
diskuterade vi också bildsättning och
redigering och vad alla dessa komponenter gjorde för det övergipande
intrycket.
Slutligen kontaktade vi journalisterna och Nerikes Allehandas redaktionschef Helena Sträng för intervjuer
och ge dem chansen att kommentera
våra resultat.
Urvalet baserades främst på de
journalister som skrivit flest artiklar.
De journalister som skrivit mest hade
passande nog också skrivit åtminstone en av artiklarna för varje tidning i
den kvalitativa analysen.

Emma Westman
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Ett fall för UD
Förmodligen var Utrikesdepartementet de enda i
Sverige som fick korrekta nyheter direkt från händelsernas centrum. Även om informationen dröjde
och uppgifterna verkade knapphändiga ibland,
tänkte vi att det nog var bäst att vända sig till dem
för att få en förklaring till hur de diplomatiska
vändningarna gått till.
– De pakistanska myndigheterna kontaktade vår ambassad, och det är så det ska gå till, berättar Anders Jörle,
UD:s presschef, om när Mehdi Ghezali, Safia Benaouda
och Munir Awad greps i Pakistan i augusti i år.
– UD:s uppgift är inte att ingripa i en rättsprocess, det
är varje lands egen sak att driva sina egna rättsprocesser.
Däremot får den fängslade till att börja med, och om han
eller hon vill, ett besök av UD, och det var vad som skedde
i det här fallet så småningom, berättar Anders Jörle.

Oklara gränser

Vid besöket kan UD hjälpa till med att vid behov få fram
lite extra mat. Där kontrollerar man också att den fängslade mår bra och inte utsätts för tortyr.
– Det är de mänskliga rättigheterna vi tar sikte på, säger
han.
När Mehdi Ghezali, Safia Benaouda och Munir Awad
kom hem till Sverige i oktober i år efter nästan två månader i Pakistanskt fängelse, berättade de att de utsatts för
tortyr.
– Var gränsen för misshandel och tortyr går vet jag inte
om jag är kapabel att dra i det här fallet. Vi har framfört till pakistanska myndigheter och inrikesministern hur
vi anser att fångar ska behandlas och att vi är uppmärksamma på detta. Men det här är en komplicerad situation
med Pakistan. Saker och ting går kanske inte som den ena
säger att det ska. De kanske inte alltid har kontroll, säger
Anders Jörle.

Fel om Bildt

Anders Jörle dementerar ryktena om att Safia Benaouda
och hennes tvåårige son Benjamin som varit med på
resan skulle ha släppts före
Mehdi Ghezali och Munir
Awad.
– Det var ett av de
stora missförstånden
i mediehanteringen
att det skulle vara
släppta. De kom ju
Anders
hem samtidigt. DäreJörle på
mot var det klart för
UD:s pressoss ganska tidigt att
tjänst. BilSafia och barnet inte
den är ett
montage.

hade samma allvarliga anklagelser på sig.
Något som Anders Jörle också tycker blev fel i medierna
var utrikesminister Carl Bildts uttalande om att han inte
trodde det skulle göras lika omfattande insatser för att fria
svenskarna, som den förra regeringen gjorde för Ghezali
när han satt fängslad på Guantánamo.
– Det Carl Bildt sa var att han inte såg framför sig att han
skulle flygas hem i regeringsplanet. Han sa också att han
självklart ska ha de konsulära rättigheter som tillkommer
varje svensk medborgare. Det är ett citat som i regel har
valts att klippas bort, säger Anders Jörle.
Det gjordes ganska omfattande insatser för att få Mehdi
Ghezali fri från Guantánamo, säger Anders Jörle.
– I och med att han inte anklagades för något eller fick
någon rättegång, och på olika sätt inte hanterades på ett
rättsligt sätt ansåg Sverige att han skulle släppas fri, säger
han. Nu i höst var omständigheterna annorlunda. Han anklagades ju faktiskt för något, och dessutom hade han inte
suttit fängslad så otroligt länge.

Särskilda omständigheter

Att Mehdi Ghezali fick flyga hem i regeringsplanet från
Guantánamo handlade om särskilda omständigheter
kring flygningen och krav från amerikanska myndigheter,
som gjorde att man inte hade kunnat lösa det på något
annat sätt.
– Däremot förekommer det ganska ofta att man får
låna pengar av UD till hemresan, om alla möjligheter att
låna pengar av anhöriga och liknande är utdömda, säger
Anders Jörle. Men då hamnar man i skuld till UD och de
pengarna ska betalas tillbaka.

UD:s skyldigheter

Anders Jörle säger att det inte är särskilt ovanligt
att svenskar blir fängslade utomlands. Listan uppdateras fortlöpande, och enligt den senaste sitter
idag närmare 200 svenskar fängslade runt om i
världen. När en svensk medborgare fängslas utomlands finns det ett antal minimumkrav för
UD:s ingripande.
• Kontakta den frihetsberövade
• Kontrollera att den frihetsberövade får en offentlig försvarare och, vid behov, en tolk
• På begäran förse en frihetsberövad med en förteckning
över lokala advokater
• Hålla sig informerad om rättsprocessen och när rättegång äger rum
– Alla länder har regler om hur länge en person får sitta
häktad. Ambassaden bevakar att dessa regler följs. Man
ska också bevaka tidpunkten för rättegången, eventuellt
närvara vid den och hålla sig informerad om processen
och domen. UD deltar aldrig aktivt i rättsprocessen, säger
Anders Jörle.
• Förmedla pengar till kostförstärkning från anhöriga eller vänner.
• Se till att den frihetsberövade får regelbundna besök.
Källa: Regeringens hemsida

Emma Westman
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Stereotyper, belastningar
och hot
så ser medias ”invandrare” ut
Det har gjorts mycket forskning
när det gäller etnisk och kulturell
mångfald i medierna.
Mycket visar på att det ofta rapporteras på ett sterotypt sätt.
Det är främst tre områden som
har stått i fokus för debatten.
De tre områden som har varit föremål för disskusion är bland annat
journalistikens innehåll, redaktionernas sammansättning och mediernas
förhållningssätt till publiken. I flera
studier beskrivs mediernas rapportering som både negativ, stereotyp och
ibland rasistisk. Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur rapporteringen har sett ut i Mehdi Ghezalis
fall.
I vår kvalitativa analys har vi främst
utgått från medieforskaren Ylva Brunes teorier om hur muslimer och invandrare har framställts i media, även
om det finns en mängd studier som
berör etnisk och kulturell mångfald i
medierna. Men vi har också letat efter svar på hur stereotyper uppstår,
och vilken funktion de fyller.
i statsvetenskap och Andreas Hellström, fil dr.
i statsvetenskap skriver i SOU:2004:48
att läsarunderökningar har visat att
de lokala nyhetssidorna är de som läses mest, medan ledare och krönikor
läses minst.
Så även om tidningarna visar sin
färg i ledare och krönikor, där man
försöker diskutera och nyansera frågor som behandlas på nyhetsplats,
så kommer det inte att uppfattas av
Bo Petersson, professor

läsarna på samma sätt som det som
kommer fram i nyhetsmaterialet. Anledningen till det är att det helt enkelt
inte blir läst. Petterson och Hellström
menar därför att tidningar bör vara
försiktiga och medvetna om hur händelser framställs, eftersom varje artikelserie kommer att skapa opinion i
det ämne den rapporterar om.
också har forskat
i kollektiva identiteter, skriver i boken
Identitetsstudier i praktiken (tillsammans med Alexandra Robertsson) att
den kollektiva identiteten svarar på
frågorna ”vilka är vi?” Men viktigare
än det: ”vilka är vi inte?” Den sätter
individen i förhållande till gruppen.
I SOU 2004:48 skriver Petersson att
”stereotyper kan förstås som schablonartade föreställningar om personliga egenskaper utifrån gruppmedlemskap och dess attribut.” De
förenklar alltså informationsbearbetningen.
På så sätt underlättar stereotyper
förståelsen, och gör även att journalistens arbete går snabbare. Vi
kommer därför aldrig helt och hållet
kunna undvika stereotyper. Det som
journalister och media måste vara på
sin vakt mot är när det börjar övergå
i ett slags syndabockstänkande och
fiendebilder, vilket kan få farliga konsekvenser.
Bo Petersson som

även andra
funktioner än att underlätta förståelsen. De kan även göra så att det egna
jaget – i det här fallet det som tidningarna ser som läsarna, ”vi svenskar”
Men stereotyper fyller

– framstår i ett mer fördelaktigt ljus.
På så sätt hjälper de till att skapa och
urskilja det som vi ser som vår egen
”svenska identitet”, skriver Petersson
och Hellström.
När vi med hjälp av stereotyperna
får de andra att framstå som ”onda”
känner vi oss goda i jämförelse. Och
när de som är ”offer” blir hjälpta av
oss, känner vi oss väldigt bra som tar
hand om dem och hjälper dem på ett
så bra sätt.
Gunilla Hultén är fil dr. i journalistik,

forskare och lärare vid institutionen
för journalistik, medier och kommunikation (JMK) vid Stockholms universitet. Hon har undersökt tidningarna
Arbetarbladet, Borås Tidning, Vestmanlands Läns Tidning och Dagens
Nyheter i åtta nedslag mellan åren
1945 – 2005, för att se hur invandrade personer, invandring, utanförskap
och nationell gemenskap gestaltas.
Hon skriver till exempel att begreppet invandrare är något som gått från
något som hade en positiv innebörd
och som ofta knöts till svenska åtgärder på 50- och 60-talet, för att sedan
från 80-talet och framåt få allt mer
negativt färgade konnotationer, ofta
knutna till olika sorters problem.
Hon finner i sin undersökning att invandring har karaktäriserats som en
pendling mellan möjlighet och fara.
”Migranten står för både hot, hopp,
belastning, tillgång, utanförskap och
tillhörighet.”
På 50- och 60-talet sågs invandringen som en nödvändig resurs för det
svenska välfärdsbygget.
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”I journalistiken framsår ofta invandrare som
föremål för olika politiska och administrativa
åtgärder”

Hon skriver också att medias skildringar av invandring över tid måste
förstås mot en bakgrund av internationella skeenden. Varifrån ”hoten”
kommer beror på vad som händer
runt om i världen.
Hultén tar bland annat upp exemplet då de baltiska länderna gick med i
EU 2004, och Göran Persson uttryckte
en oro för sociala turister, som skulle
komma och utnyttja Sveriges välfärdsystem. Sedan terrorattackerna 2001
är det istället terrorism med koppling
till islam som getts rollen av en yttre
hotbild.

Belastningar och hot
Gemensamt för de olika stereotyperna är att de har blivit laddade med ett annorlundaskap.
Begrepp som muslim, invandrare och
flyktingar blir ”de andra”, de som inte
är som oss, skriver Ylva Brune i Mörk
magi i vita medier.
Till de olika stereotyperna knyts
mängder av associationer. Ett exempel är ”invandrarkillen” som får stå
för förortsgäng, kriminalitet och arbetslöshet. Muslimer har också blivit
något som väcker mängder av associationer. När de förekommer i medierna är det oftast i samband med
våld, terror och förtryck.
I medias rapportering som gäller
”de andra” blir resultatet att de oftast
förknippas med olika typer av problem.
”I journalistiken framstår invandrare oftast som föremål för olika politiska och administrativa åtgärder”

skriver Ylva Brune. De blir beskrivna i
olika termer som politiker och stadstjänstemän använder om dem. De blir
utredda, utvisade, granskade, satta i
förvar, de får bostad och utbildning.
Kostnader beräknas på gruppen ”invandrare” och i statistiken kommenteras deras brottslighet och arbetslöshet baserat på ”invandrare” som
en enhetlig grupp.

Olika sorters stereotyper
En vanlig stereotyp som ligger till
grund för hur invandrare porträtteras i media, är invandraren
som ett hot.

Det kan vara olika typer av hot. Några
exempel som återkommer i medierna
är invandraren som ett hot mot våra
jobb, ett hot om att sprida sjukdomar som till exempel HIV, ett hot om
brottslighet eller som hot om aggressiva kulturyttringar som till exempel
hedersmord och självmordsbombningar, etcetera.
En annan vanligt förekommande
stereotyp är bilden av invandraren
som belastning, och då främst ekonomisk. I det sammanhanget är invandraren mer av ett passivt objekt. Ett
offer som behöver tas om hand om.
Svenska myndigheter är alltid inblandade på något sätt när de gäller kategorin invandrare, de får rollen som
hjälpare som utför ett nödvändigt arbete.

”De andra”
Medias rapportering utgår medvetet eller omedvetet utifrån

vilka ”vi” är som läser tidningen.
För att sedan dra upp en gräns
mot ”de andra”.
Ylva Brune menar att man på så sätt
bygger upp skillnader mellan den
tänkta läsekretsen och invandrare.
Media tar sig också friheten att definiera vilka problem som ”de” har. Och
vi tillskriver dem gärna sådana egenskaper som vi själva inte vill ha. Sedan
överdrivs skillnaderna. Det kan vara
egenskaper som; vi är moderna – de
är primitiva och traditionsbundna, vi
är jämställda – de är icke jämställda.
Förhållandet mellan oss och dem
beskrivs som ett slags motsatsförhållande och en konflikt. Och det är våra
”åtgärder” som kan lösa konflikten.
Ylva Brune menar att nyhetsmedierna i allt för stor utsträckning förlitar
sig på ”de kloka makthavarna” och
samhällets erkända auktoriteter, när
det ska komma förslag på åtgärder
och problem. De är de som får lösa
invandrarnas problem och återföra
dem till ordningen.

Tacksam ska man vara
Men de finns också de som får
medierna på sin sida.
När det till exempel gället olika utvisningsfall, kan medierna ta parti för en
utvisningshotad familjemedlem. De
siktar ofta in sig på den lilla flickan i
familjen som trivs så bra i Sverige,
hon gillar skolan, kamraterna och
den fina naturen. Eller så handlar det
om kvinnan som har flytt landet med
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”När muslimer begår våldsamheter eller brott
påpekas det ofta att de är just muslimer.”

kvinnoförtryck, här i Sverige har hon
rättigheter och hon kan äntligen utbilda sig.
Medierna gillar tacksamma invandrare. Men om vederbörande skulle på
något sätt ringakta det som goda Sverige givit, blir tonen en helt annan.
I artiklarna om de tacksamma invand-

rarna står Sverige för trygghet, lycka
och framtid. Medan deras ursprungsländer står för död, kaos, olycka. Men
i och med att personen får uppehållstillstånd är problemet löst, det bli sällan några efterdiskussioner som rör
flyktingpolitiken eller flyktinginvandringen.

skriver att media har
utvecklat en mängd stereotyper
när det kommer till just islam, och
använder sig gärna av symboler.
Vissa symboler har till och med blivit
framtagna av media själva.
Symboler för islam går att hitta i
både text och bild. Några exempel
på ord kan vara koranen, islam, jihad,
fundamentalism. I bilder kan det vara
symboler som kvinnor med huvudduk, vilket har blivit en flitigt använd
symbol i västerlandet för hur förtryckta kvinnorna ”där borta” i jämförelse
med här. Några andra symboler kan
vara, bilder på män på bönemattor,
den skäggige talibanen, etcetera.

Medias muslim

Generellt har den

Det finns också undersökningar
som visar att muslimer är en
grupp som är särskilt utsatt i
media.
Håkan Hvitfeldt har undersökt i vilka
sammanhang islam eller islamska
frågor togs upp i Sveriges tre största
nyhetsprogram under åren 91 – 95.
I ”mörk magi i vita medier” skriver
han att undersökningen visade att
Islam mer eller mindre alltid nämns
i samband med våld och negativa
nyheter. När muslimer begår
våldsamheter eller brott påpekas
det ofta att de är just muslimer. I
sin undersökning visade det sig att
det var vanligast att islam nämndes
i samband med krig, ca 40 procent
av alla inslag handlade om det. Näst
vanligast var att Islam nämndes i
samband med terrorism.

Hvitfelt

allmänna opinionen och medierapportering om
muslimer och islam blivit mer negativ
sedan terrorattackerna i USA den 11
september 2001.
Mångfaldsgruppen vid Uppsala
universitet tog 2005 initiativ till en
mångfaldsbarometer, som årligen
kartlägger attityder gentemot etnisk
mångfald bland den svenska befolkningen. Enligt 2009 års rapport från
mångfaldsbarometern fick påståendet ”muslimska kvinnor som lever i
Sverige är i högre grad förtryckta än
andra kvinnor i Sverige” 64,3 procent
stöd av de som deltog i underökningen. Den siffran är den högsta sedan
undersökningen började 2005. ”Det
borde vara förbjudet att bära slöja i
skolan eller i arbetet” fick 45,8 procent stöd.
Marina Ghersetti
och Anna Levin undersökte
rapporteringen av islam och

muslimer i ett antal stora
etermedier och dagstidningar efter
terrorattackerna.
Studien är uppdelad i tre kvantitativa delstudier: I den första delen analyseras det första nyhetsdygnet i etermedier och dagstidningar, den andra
delen är en översiktlig analys av rapporteringen i DN och Aftonbladet den
första månaden efter händelsen. Den
tredje är en analys av bildmaterialet
i DN och Aftonbladet. I analysen av
den första månaden visade det sig att
51 procent av artiklarna med svensk
vinkel handlade om rasism mot islam
och islamfientlighet. Av de alla analyserade artiklarna med svensk vinkel
handlade 81 procent om rasism mot
muslimer, islam mer ospecificerat eller krigförande islamska grupper ” det
vill säga om hotfulla, problematiska
och främmande aspekter vid religionen och de som de som tillhör den.”
visade
att de tre största bildkategorierna
som återfanns i tidningarna var bilder av personer eller grupper som på
något sätt är eller varit inblandade i
krigs- och terrorhandlingar. Sammantaget gjordes det i rapporteringen en
väldigt förenklad uppdelning mellan
västvärlden och den muslimska världen. ”Muslimska länder buntas ofta
ihop och refereras till som en enda
skara länder med uttryck som den
muslimska världen eller muslimska
stater”, och i flera artiklar beskrivs
muslimer som obildade och känslostyrda.
Analysen av bildmaterialet

Medieforskarna

Maria Bard
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Tidspress skapar stereotyper
Vad ska man med stereotyper
till? Varför uppstår de? Perry R.
Hinton skriver om varför vi behöver dem.
I nyhetsmedier arbetar man ofta
under tidspress, och klockan tickar
ständigt närmare deadline. Just den
ständiga tidspressen kan vara en bidragande faktor till att stereotyper i
vissa fall etableras i media, de kräver
minimal tankeverksamhet och det går
snabbt och effektivt. Faktum är att
utan några stereotyper alls skulle vi
aldrig klara av att hantera all information som når oss i vårt dagliga liv. I boken Stereotyper kognition och kultur
ger Perry R. Hinton en översikt i den
forskning som har gjorts kring stereotyper, och presenterar möjliga svar på
varför de uppstår, vilken funktion de
fyller och om stereotyper enbart är av
ondo.
när man inte bedömer andra människor som individer,
utan ifrån vilken grupp de tillhör, och
ignorerar den variation som kan finnas inom gruppen. På så sätt är stereotyper en förenkling. Men förenklingar är också nödvändiga för att hantera
den enorma mängd information om
människor och objekt som vi får dagEn stereotyp är

ligen. Människans kognitiva förmåga
är begränsad, vi måste förenkla för
att inte bli överbelastade.
sedan
kommer att se ut beror på den kultur
vi lever i, de normer, seder och föreställningar vi har om vad som är sunt
och bra i vår kultur. Mycket av det vi
vet om andra människor har vi inte
fått från individen själv, utan baseras
till exempel på sådant vi hört på tv
eller radio. Gruppens kollektiva föreställning om något kallas för sociala
representationer.
Hur sedan stereotyperna

det stereotypa
tänkandet är att det går snabbt och
ger förutsättningar att handla snabbt
när omständigheterna kräver det. Hilton skriver att människan bearbetar
information på två sätt. Det första
genom medveten uppmärksamhet,
vilket kräver tid och ansträngning,
men fungerar på ett systematiskt och
logiskt sätt. Det andra sättet är genom automatisk bearbetning, som är
snabbt, inlärt och inte flexibelt. Det
sparar energi och tidskrävande tankearbete. Men kan också leda till ologiska resonemang som inte är baserade
på statistisk sannolikhet.
Det teorier som Perry R. Hinton
Det som utmärker

presenterar visar att vi faktiskt behöver stereotyper. Särskilt när det ska gå
snabbt och vi arbetar under tidspress.
Som journalist arbetar man dagligen
med mängder av information och det
kan vara näst intill omöjligt att ifrågasätta allt. Men hon skriver också att
även om vi behöver stereotyper så
går det att förändra innehållet i dem
och ge dem med negativa konnotationer en mer positiv innebörd.
i vårt arbete
är den journalistiska produktionen
i sju tidningar. Självklart innehåller
texterna stereotyper. Det skulle vara
omöjligt att arbeta journalistisk utan
stereotyper. Efter att ha diskuterat
med journalisterna själva förstår vi
också att det kan vara svårt att skriva
på andra sätt än man har gjort, då det
handlar om att vara informativ och
rapportera så att folk förstår vad det
handlar om. Men vi anser att det är
värt att uppmärksamma om media
kontinuerligt använder sig av en viss
sort av stereotyper med negativ laddning, och på så sätt kan skada en viss
grupp i samhället.
Det vi har underökt

Maria Bard

Vem är svensk?
När är man invandrare? Och när upphör man att
vara det? Det är något som journalisten Lena Sundström diskuterar i en artikel i Quick Response, som
är en redaktion som granskar den svenska nyhetsrapporteringen om invandring, integration och
främlingsfientlighet.
Det finns många exempel som visar på hur det kan vara
skriver hon. Ett välkänt sådant är idrottaren Ludmila Engqvist, innan hon var dopad var hon en av våra största hyllade Svenska idrottsstjärnor i Sverige. Efter att hon upptäcktes vara dopad ansåg man plötsligt att hon kanske inte
var riktigt svensk ändå.
Men Zlatan, är han svensk? Lena Sundström tror inte

att någon skulle få för sig att kalla honom för svensk - bosniern eller svensken med utländsk bakgrund. Och inte heller är det någon som kallar kungabarnen för andragenerationens invandrare.
vara att framgångsrika invandrare blir
svenskar. Men så fort de gör något som vi inte gillar eller ställer till det på något sätt, då blir de genast ”Kubasvensken”, ”före detta guantánamofången” eller ”svenskeritreanen”. Då har vi genast ett behov av att distansera
oss. Uppenbarligen är det svensken i invandraren som blir
fotbollsproffs och invandraren i svensken som hamnar i
terroristfängelse på Guantánamo.
Maria Bard
Tendensen verkar
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Så här såg det ut...

Faksimil av tidningarnas logotyper. Bilden är ett montage.

..i de sju analyserade tidningarna.
Epitet
När det är någon som vi identifierar som en av ”de andra” tar
vi oss definitionsmakten och ger
dem olika former av epitet, för
att distansera ”dem” från ”oss”.
I vår undersökning har vi sett
tendenser till den här sortens
distansering. Här är ett axplock
av de olika epitet och tillnamn
som använts.
När uppgifterna kom om att Mehdi
Ghezali gripits i Pakistan skrev Expressen: ” Här greps tre svenskar av pakistansk militär. En av dem var ”Guantánamosvensken” Mehdi Ghezali, erfar
SVT:s Rapport.” (11 september)

Dagen efter hade Sydsvenskan rubriken: ”Guantánamofången Mehdi
Ghezali ska ha gripits igen i Pakistan.”
Guantánamosvensken och –fången
var de vanligaste epiteten. Oftast
kombinerades de med orden ”före
detta” eller ”förre”, och nästan alltid
stod Mehdi Ghezalis namn efter epitetet.
nyhetsberättelsen, då UD
fått träffa de fängslade svenskarna,
skrev DN ”Svensk personal från ambassaden i Islamabad träffade på onsdagen de terrormisstänkta svenskarna, tre vuxna och ett barn”. (24
september)
Samma dag skriver SvD att ”tidigare
rapporter har talat om att 19-åriga SaI mitten av

fia Benaouda och hennes tvåårige son
har vistats fängslade på annat håll än
där hennes fästman Munir Awad och
den så kallade Kubasvensken Mehdi
Ghezali har varit fängslade.”
Kubasvensken är ett epitet på Meh-

di Ghezali som hänger kvar sedan
hans tid som fånge på Guantánamo.
Då användes det flitigt av media, men
under vår undersökning var inte användandet lika omfattande.
När svenskarna blivit friade från
misstankar och skickats hem till Sverige hade NA rubriken ”Pakistansvenskarna är hemma igen” (11 oktober).
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Expressen 11 september 2009

Brottslingen
I flera artiklar som vi analyserat
får Ghezali och de andra svenskarna rollen som brottslingar eller
utmålas som skyldiga till något,
även om det aldrig fanns några
bevis för brottslighet, förutom
möjligtvis för visumförseelser, då
de reste in i Pakistan utan lämpliga resehandlingar.

GP 9 oktober 2009

Waziristan, ett laglöst område och ett
fäste för terrornätverket al-Qaida.”

Offret

En annan roll som invandrare kan
ges i media är rollen som offer
på olika sätt. Ylva Brune menar
att ”vi” genom att hjälpa ”offren”
kan se oss själva i ett mer fördelaktigt ljus, vilket även bidrar
till gränsdragningen gentemot
”dem”. Offerrollen är inte alltid
glasklar och ibland går den ihop
med rollen som brottsling. De
Expressens första artikel efter att
som har blivit brottslingar framnyheten kommit ut ropade ut: ”Här
ställs ibland som offer just därför
greps svensken. Uppgifter i natt: På
att de fallit utanför Sveriges
väg till misstänkt al-Qaida-fäste” (11
”hjälp”.
september) I artikeln som följde kunSjälvklart har Ghezali och de
de man läsa: ”Enligt militären hade
Efter frisläppandet skriver DN: andra svenskarna varit i behov av
personerna intressanta dokument ”Sverige har flera lagliga möjligheter Sveriges hjälp, därför att de har
med sig.
att hålla ett öga på de frisläppta. Vis- befunnit sig i en väldigt ovanlig
– Vi hittade cd-skivor och litteratur serligen är de sannolikt friade från situation. Vi har ändå urskiljt
med terroristisk karaktär, säger pro- misstankar om allvarlig brottslighet i vissa tendenser som kan stärka
vinsens polischef Mohammad Rizwan Pakistan, men att de flera gånger rest Brunes teori.
till den iranska tv-kanalen Press TV.”
I en artikel i SvD dagen därpå, 12
september stod:
”– Det han höll på med var fullt tillräckligt för att gripas i Pakistan, säger
en av SvD:s källor.”

I Sydsvenskan den 24 september
stod det att ”svenskarna misstänks
för samröre med terrorism. Enligt en
pakistansk polisrapport reste de in i
Pakistan från Iran och var vid gripandet den 28 augusti på väg mot norra

Aftonbladet skrev den 25 september att polisen i Pakistan trodde att
Safia ljög om vart hon och de andra
var på väg. Hennes uppgifter om att
gruppen var på väg till missionsrörelsen Tablighi Jamaat ifrågasattes enligt
tidningen. Därefter följer ett stycke
om missionsrörelsen. ”Tablighi Jamaat är en uttalat opolitisk muslimsk
missionsrörelse. Men på senare år har
västerländska underrättelsetjänster
börjar undersöka om det finns kopplingar till al-Qaida.” (25 september)

i eller till områden där man kan misstänka att de haft kontakt med terrormisstänkta räcker för att Säpo ska
kunna följa deras förehavanden.” (11
oktober)
I NA samma dag uttalar sig folkpartisten Johan Pherson om Ghezalis frisläppande: ”Ingen kunde säga att han
var oskyldig när han greps och ingen
kan säga att han automatiskt är oskyldig nu när han släpps”

Aftonbladet skriver 11 september:
”Min son Mehdi sitter inspärrad i
en bur. Pappan inledde sitt brev till
svenska regeringen med ett rop på
hjälp.”
I NA 23 september förklarar en professor i islamologi att det finns en risk
att Ghezali kan ha radikaliserats av
övergreppen på Guantánamo. ”De
som släpptes från Guantánamo var
oskyldiga. De togs tillfånga för att de
betraktades som säkerhetsrisker men
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släpptes för att de bedömdes som
oskyldiga. Nu kan de ha blivit säkerhetsrisker – på grund av att de suttit
på Guantánamo. Man kan tänka sig
att Mehdi Ghezali blivit det.”
25 september skriver GP att Safia
Benaoudas mor har fått reda på att
hennes dotter ska få komma hem.
Hon framställs på sätt och vis som ett
offer för sin dotter, som har fallit utanför Sveriges ”hjälp”. ”Sedan nyheten
om gripandet för fyra veckor sedan
har hon svävat i ovisshet. I ett e-postmeddelande till en tidningsredaktion
skrev hon nyligen att hon kände både
oro och smärta.”
I Aftonbladet står det den 15 oktober: ”I en intervju i Sveriges Television
berättar Helena Benaouda om sin oro
för lille Benjamin. Men också om hur
arg och besviken hon har varit på sin
dotter.” I samma artikel står det att
svenskarna har blivit torterade i Pakistan, och framställs på sätt och vis som
offer för ett främmande land. ”Både
Safia och Munir Awad mår dåligt. Munir uppger att han blev torterad och
gick ner 18 kilo under de sex veckorna
i fångenskap.”

Hotet

Flera forskare har visat att invandrare ofta utmålas som olika
typer av hot. I de analyserade
artiklarna har vi funnit att misstankarna om samröre med terrorister utmålas som det största
hotet, mot Sverige och mot hela
västvärlden.
I Expressen den 11 september stod
det så här när Ghezali och de andra
hade gripits:
” – Vi misstänker att de har kopplingar till terrornätverket al-Qaida eller till närstående grupper.”
Till artikeln fanns en också faktaruta om terror och al-Qaida: ”Terrorn
lever och sprids”. ”Det har idag gått
exakt åtta år sedan al-Qaida attackerade USA. Terrornätverket är idag försvagat men ideologin lever och sprids.
Ledarna tros fortfarande gömma sig i
Pakistan.”
En lista över kända talibanledare
presenteras, bland andra Usama bin
Ladin.
DN den 12 september: ”Pakistanska polisen misstänker att de tolv har
koppling till terrornätverket al-Qaida.
– En sak är säker. De är terrorister,

sade polischefen Mohammad Rizwan
till lokala medier.”
SvD, 12 september: ”En tidning
skriver att ett bombbälte avsett för
självmordsdåd hittades tillsammans
hos gruppen, liksom en kniv.”
Sydsvenskan den 24 september: ”…
och var vid gripande på väg mot norra
Waziristan, ett laglöst område och ett
fäste för terrornätverket al-Qaida.”

Belastningen

Brune skriver om hur invandrare
ofta utmålas som belastningar
för Sverige, och då ofta belastning i ekonomisk form. Detta har
vi funnit exempel på i flera av de
analyserade artiklarna. I Ghezalis
fall tas det ofta upp hur mycket
arbete som har legat bakom hans
frisläppande, och att han fick åka
hem i regeringsplanet.
I SvD den 12 september kan man
läsa: ”Den 8 juli 2004 reste han [Mehdi Ghezali] till Sverige i ett svenskt
regeringsplan, enkom beställt för honom av regeringen Persson” och ”Utrikesminister Laila Freivalds talade om
en seger för svensk diplomati. Bakom
frisläppandet låg verkligen flera års
opinionsarbete och förhandlingar
mellan USA och Sverige.”
Expressen, 24 september: ”Efter
fyra veckors konsulärt arbete gick
Pakistan med på att diplomater från
svenska ambassaden i Islamabad fick
träffa de fyra svenskarna
på ett hemligt fängelse i
trakten av Islamabad.”
DN, 11 oktober: ”DN
har tidigare berättat att
det inte alls är självklart
att UD och därmed skattebetalarna skulle stå för
deras hemresa, och att
Safia Benaouda och Munir Awad ännu inte återbetalt den ekonomiska
hjälp de fick av UD när
de 2007 flögs hem från
några månaders fångenskap i Etiopien”

just muslim. I vissa fall tycker vi
oss ha funnit antydningar om att
Ghezali även skulle vara fanatisk
i sin tro, och att det skulle styrka
terrormisstankarna.
”Mehdi Ghezali var som många
andra pojkar fanatiskt intresserad av
fotboll” var ingressen till en artikel i
DN den 12 september, som handlar
om hur Ghezali fick upp intresset för
religion.
SvD, samma dag: ”Raiwand är
högkvarter för den religiösa sekten
Tableeghi Jamaat, som liknas vid Jehovas vittnen. Gruppen hade med sig
religiös litteratur, som också har beskrivits som ’jihad-litteratur’.”
I NA den 23 september fanns en
intervju med Jan Hjärpe, professor i
islamogi. Han berättar varför han tror
att Ghezali begav sig till det oroliga
området i Pakistan. ”De som har suttit i en bur på Guantánamo får hög
status bland vissa grupper av muslimer”. ”Mehdi Ghezali är ingen riktig
martyr, men han kan ändå få en roll
bland muslimer på grund av det han
har varit med om”. ”Om han hade
velat ansluta sig till någon radikal islamistisk rörelse utan att bli upptäckt
skulle han ha åkt till Tjetjenien eller
Somalia”, säger Jan Hjärpe.

Maria Bard
Jasmin de Freitas
Emma Westman

Muslimen
Ghezali

När någon som är
muslim begår ett
brott, eller i det här
fallet är misstänkt
för ett brott, påpekas
det ofta att denne är

Helena Benaouda. Illustration: Jenny Ahonen
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Bilder och rubriker
– några visuella smakprov ur rapporteringen

Många av tidningarna
tyckte att en paparazzibild på Ghezali tagen
vid en manifestation mot
Guantanamo 2004, passade bra till rubrikerna
om terrormisstankar.
På bilden drar Ghezali
upp överläppen och kisar
med ögonen, vilket får
honom att se argsint ut.
På Expressens löpsedel,
har man även satt en bild
på Bin Laden intill, där
han gör samma min som
Ghezali.

Faksimil ur Expressen 11 september 2009

Löpsedel Expressen 11 september 2009

NA 11
september
2009

DN 12 september 2009.
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Faksimil NA den 23 september 2009

Bilderna är våldsamma och främmande. I NA den 23 september har man gjort ett
bildkollage, en bild föreställer barn i koranskola, på en annan bild är personer som
sägs vara terrorister med ögonbindlar uppradade på led som inför en avrättning.
Pakistansk polis med automatvapen, en karta över området där Ghezali greps och
mitt i alltihopa är Mehdi Ghezalis passbild.
Bilden föreställer Helena Benaouda,
Safias mamma. På bilden sitter hon
allvarlig brevid sin dotters porträtt.
Fotot föreställer Safia som liten.
Hon skrattar och har tofsar i håret.
Bilden är inte helt olik de bilder på
föräldrar som talar ut i tidningen om
barn de har förlorat. Bilden skulle
kunna tolkas som att modern sörjer
sin dotter så som hon var förut. När
hon var liten och oskuldsfull, men
att det nu har gått förlorat.
Faksimil av artikel i GP den 25 september 2009.
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Rubriker i GP 9 oktober och
15 september

I kvällstidningarna var
rubrikerna stora och
svarta och svenskarna
fick epiteten terrorsvenskarna. Andra epitet som har dykt upp
flera gånger är bland
annat pakistansvenskarna. I GP citerar man pakistansk polis som säger
att Ghezali är en väldigt
farlig man.
Aftonbladet 12 september 2009

DN 12 september 2009

Aftonbladet 12 september 2009

I flera rubriker görs genom text och bild kopplingar till talibaner. I DN 12 september har man också en bild på en känd taliban på samma uppslag som bilden på
Ghezali.
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Vad kom vi fram till?
En sammanfattande analys

I undersökningen av våra sju tidningars rapportering kring Mehdi
Ghezali och de andra svenskarnas gripande i Pakistan kunde vi
se att nyhetsrapporteringen varit
likartad i alla tidningarna.

rapporteringen kring Mehdi Ghezali
när han satt på Guantánamo från
2005. Då kom Isaksson fram till att NA
tog Ghezali i försvar i större utsträckning än de andra tidningarna.

är utmärkande för kvällstidningar i
alla sammanhang.
Däremot har alla tidningarna använt
en bild tagen vid en manifestation mot
Guantánamo som hölls 2004. Just på
den bilden drar Ghezali upp överläppen i ett otrevligt grin, han är orakad
och kisar med ögonen. Journalisterna
som vi har talat med säger att det inte
fanns så mycket andra bilder att välja
mellan, vilket vi har sett
inte stämmer.

De största skillnaderna mellan tidMan har använt sig av ungefär sam- ningarna i vår undersökning har varit
ma källor och uppgifter. Bland annat i ledare och krönikor. Nerikes Allehanskrev de flesta tidningarna om att da skrev avsevärt fler krönikor och
polisen i Pakistan hade beslagtagit ”terroristorienterad” litteratur och en större
summa pengar (hur mycket
I flera tidningar har man
pengar det rörde sig om har
jämte den här bilden puvarierat i de olika tidningblicerat bilder på Usama
arna).
Bin Ladin och andra kända
Vinklarna har ofta varit
terrorister. Bilder av moslikartade. I början handlade
kéer, barn i koranskola och
till exempel nästan alla arandra markörer för islam
tiklar om Mehdi Ghezali,
har också förekommit i
att han var gripen, att han
flera artiklar tillsammans
hade suttit på Guantánamo
med bilder på Ghezali.
och att han nu troligen var
involverad med al-Qaida.
I medias rapportering när
I mitten av nyhetsberätdet gäller muslimer är det
telsen (runt den 24 sepvanligt att islam blandas
tember) flyttades fokus från
ihop med islamism. Det är
Ghezali till Safia Benaouda
något vi tyckt oss urskilja
och hennes mamma, Heäven i rapporteringen om
lena Benaouda. Helena BeGhezali. I många av de
naouda gick då ut i media Faksimil från Aftonbladet 12 september 2009. Den här bilden
analyserade artiklarna kan
och berättade om sin dot- togs när Ghezali precis kommit hem från Guantánamo. Den har man läsa om att Ghezali är
ter, och att hon inte stöder inte använts nära lika ofta som bilden ovan.
troende muslim.
sin dotters resa samtidigt
Ibland ges antydningar
som hon skuldbelägger henne. Hon ledare än de andra tidningarna där om att han även skulle vara fanatisk
säger bland annat att ”det är som en man betonade vikten av att Ghezali i sin tro. Det faktum att Ghezali är
omvänd arvssynd. Jag tvingas stå till förtjänade en rättvis behandling. På muslim framställs på något sätt som
svars för min dotters dumheter”.
så vis skiljde sig NA ändå från de an- ytterligare ett skäl till misstänksamDessutom cirkulerade uppgifter om dra tidningarna. För även om rättvisa het. Att man blandar ihop begreppen
att Safia Benaouda och sonen hade och vikten av mänskliga rättigheter ”islam” och ”islamism” är ett problem
blivit släppta i Pakistan.
togs upp i en del av de andra tidning- generellt i media. Även några av våra
ars krönikor var de ändå ofta i såda- intervjupersoner blandade ihop beDet som förvånar oss är att
na sammanhang där man dömde ut greppen under intervjuerna. Om inte
NA:s nyhetsrapportering inte har Mehdi Ghezali som var skyldig, men skribenterna kan skilja på begreppen,
skiljt sig nämnvärt från de andra tid- som tack vare sitt svenska medborgar- hur ska då läsarna kunna göra det?
ningarnas. Vi tog med NA i vår under- skap förtjänade rättvis behandling.
sökning just för att vi trodde att det
Även i texterna förekommer marköskulle skilja sig på något sätt.
När det gäller redigering och bilder
rer om Ghezalis religion. Som att det
Anledningen till att vi trodde det är har kvällstidningarna stått för de mest berättas om hur han började intresseresultatet i Johan Isakssons uppsats hårdvinklade rubrikerna och bilderna. ras sig för religion. I en artikel i GP den
”Den svenske talibanen”, om nyhets- Det var inte helt oväntat eftersom det 12 september står det: ”Flyttade till
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London där han började studera på
koranskola för schejk Omar Bakri. Ville läsa vid koranskola i Pakistan, men
reste efter en vecka till Afghanistan
med en kamrat. Det var fem månader
före 11 september-attackerna.”
rapporteringen har varit
att Ghezali, Benaouda och Awad ofta
har tilldelats epitet och tillnamn av
olika slag. Vanligast har i och för sig
varit att kalla dem vid namn eller helt
enkelt att kalla dem svenskarna. Men
några exempel på epitet som använts
är ”terrorsvenskarna”, ”de terrormisstänkta” och ”pakistansvenskarna”.
När det bara är Mehdi Ghezali som
åsyftats har epiteten varit bland annat ”kubasvensken” och ”före detta
guantánamofången”.
Intressant i

Safia Benaouda och Munir Awad får
inte lika stor plats i rapporteringen. I
början talas det nästan bara om Ghezali. Benaouda och Awad framställs
inte som lika farliga, utan får uppmärksamhet på andra sätt. Awad får
minst uppmärksamhet av dem alla.
uppfattat det som att
Ghezali och de andra skuldbeläggs på
andra sätt, främst vad gäller resurser
och pengar som har lagts ner i arbetet
med deras frigivanden. I flera artiklar
tas det upp att det var en enorm insats som gjordes av den förra regeringen för att få Ghezali fri. Tidningarna tar till exempel flera gånger upp
att Ghezali åkte hem i regeringsplanet
från Guantánamo för svenska skattepengar. Att Safia Benaouda och MuVi har också

artiklarna i huvudsak utifrån Ylva Brunes teorier som handlar om hur invandrare, och framförallt muslimer,
porträtteras i media.
Brune talar om att invandrare
ofta porträtteras som ett problem för svenska myndigheter att
lösa. I rapporteringen om Mehdi
Ghezali och de andra svenskarna
är det många myndighetspersoner som kommer till tals. Det är
UD, svenska konsulatet, svenska
regeringen, Ghezalis advokater,
pakistanska myndigheter, polis,
Säpo, med flera. På så sätt skulle
det här fallet också kunna stämma in på det Brune beskriver.
Den logiska förklaringen torde ändå vara att Mehdi Ghezali
och hans medfångar till en början inte kunde uttala sig och att
de flesta av deras anhöriga inte
ville.

Safia Benaoudas
mamma, får rollen som ”den tacksamma invandraren”. Hon utmålas på
sätt och vis som offer för sin ”dumdristiga” dotter som inte förstår att
uppskatta Sverige och den hjälp som
hon har fått tidigare. Samtidigt utsätter hon modern för psykisk stress
genom att bli gripen igen. Mamman
förmanar, och dömer dotterns och de
andras handlande å Sveriges vägnar.
Mamman är tacksam, medan dottern,
Ghezali och Awad är otacksamma för
den hjälp som de har fått.
Helena Benaouda,

Mehdi Ghezali
och de andra svenskarna också
framställts som ”offer”. Det talas till exempel om att de blivit
utsatta för tortyr, även om det
inte är någonting man går djupare in på.

Vi analyserade

analys har vi
också försökt se om några speciella mönster återkommer. Är det
något som framställs som hotfullt i artikeln? Framställs någon
som offer? Framställs någon som
ett problem eller en belastning?
Den övergripande hotbilden
är hotet mot västvärlden efter
nine eleven. Det är främst Ghezali som får representera hotet.
Att han är bosatt i Sverige och
skulle ha kontakt med terrorister
inom al-Qaida, innebär för Sveriges del att vi skulle ha terrorister
mitt ibland oss. Den pakistanska
polisen säger i flera artiklar att
Ghezali är ”en mycket farlig man”.

nir Awad inte har betalat tillbaka sin
skuld till UD sedan de lånade pengar
till hemresan från deras fångenskap i
Etiopien tas också upp.

I vissa fall har

journalisterna som
vi har pratat med är medvetna
om problemen och fällorna som
finns när man ska rapportera om
terrorism och islam. Det blir lätt
att man skriver på ett stereotypt
sätt, särskilt när det är snabba
nyheter och dålig insyn. Många
av dem är också medvetna om
att den här sortens rapportering kan bidra till att underblåsa
islamofobiska åsikter i samhället, men de känner att de inte
har kunnat rapportera på något
annat sätt.
Många av

säga något om hur
rapporteringen om muslimer i
stort ser ut, eftersom att vi har
valt att undersöka en enskild
nyhetsberättelse. Men om vi
jämför med tidigare forskningsresultat verkar rapporteringen
om Ghezali på många sätt stämma överens med hur invandrare
och muslimer porträtteras i media.
Vi kan inte

I vår kvalitativa

Illustration: Jenny Ahonen

Maria Bard
Jasmin de Freitas
Emma Westman

Opinion
vs nyheter
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Under vår kvantitativa analys märkte vi att alla tidningarna hade publicerat krönikor eller ledare som handlade
om Mehdi Ghezali, Safia Benaouda och Munir Awads
resa till Pakistan. Opinionsmaterialet var starkt, men
inte alla artiklarna speglade den bild man fick av nyhetsartiklarna.
I de nyhetsartiklar vi har analyserat har vi sett en ganska
likartad mediebild av svenskarnas resa till Pakistan. När
vi gick igenom krönikorna trodde vi att vi skulle se mer av
den bilden, fast kanske draget till sin spets, och det var ett
riktigt antagande. Två klara undantag hittade vi, men dem
återkommer vi till snart.
Fyra krönikor och en ledare publiceras under perioden
i Expressen. Alla är ganska likartade, med temat att alla
svenska medborgare har rättigheter, ”Guantánamo var
en fruktansvärd skamfläck. Men betyder det att alla som
hölls där var oskyldiga? Självfallet inte.”, som Ulf Nilson
uttrycker det i en krönika i Expressen den 13 oktober.
Artiklarna karaktäriseras av att först försäkra läsaren om
att skribenten inte är människorättsfiende eller rasist, för
att sedan gå över till att – nu rättfärdigat – döma på förhand
(och även efter att svenskarna släppts utan anklagelser)
och beklaga sig genom att till exempel berätta att ”med
avsky minns vi hur Göran Persson 8 juli 2004 slog politiskt
rekord i populistiskt fjäsk genom att skicka regeringsplanet för att hämta hem Ghezali från Guantánamo”(Ulf Nilson, Expressen 22 september).
När jag läser krönikorna i Expressen blir jag arg. Arg över
det fräcka i att skriva vad ”vi” tycker och minns. Vilka är vi,
undrar jag då? Jag som läsare ställer till exempel inte upp
på beskrivningen av hur förra regeringen – kanske lite väl
sent – gjorde det enda som gick att göra för att få hem en
skamligt behandlad landsman.
Dagens Nyheter publicerade en ledare som rör ämnet.
Den berör bara Mehdi Ghezali som hastigast, men talar
sitt tydliga språk sammanfattat i meningen ”Knappt hann
Mehdi Ghezali komma hem från Pakistan förrän nya terrordåd drabbade landet.” Nya terrordåd? Jag tror inte
att jag är konspirationsteoretisk om jag tycker det verkar
som att skribenten skuldbelägger Mehdi Ghezali för ett
begånget terrordåd i Pakistan. Vänta... Vilket terrordåd?
Ghezali var väl inte misstänkt för ett konkret terrordåd?
Har jag missat något?
”Ta hem barnet!” är rubriken på den enda opinionsartikeln i Göteborgs-Posten. Det är den 18 september och
Malin Lernfelt frågar sig varför man (Safia Benaouda) ljuger för sin familj och ger sig iväg till en så farlig plats som
Pakistan. Hon skriver om blöjpaket fulla av strypsnaror
och att det inte är mer än rätt om UD och regeringen mer

eller mindre struntar i fångarna. ”Dock borde UD se till att
försöka få hem barnet.”
Aftonbladet publicerar bara två krönikor under den
analyserade perioden. Båda är i samma tidning, den 13
september, men är absolut inte av samma åsikt. Johanne
Hildebrandts krönika med rubriken ”Vad driver en svennejihadist?” raljerar över 19-åriga Safia Benaoudas öde,
och undrar vad som fått henne att åka till Pakistan, hur hon
betalade resan, och vilka krafter som ”egentligen ligger
bakom de två gripna svenskarnas resa till Pakistan”. ”Att
det finns svenska kvinnor som konverterat, gift sig med
muslimer och är relativt aktiva i kampen, som en sorts
svennejihadister, är känt. (…) Är de naiva, kära, äventyrslystna, religiösa, eller vad är det som driver dem?”
På en annan sida i tidningen finns Jan Guillous krönika,
”Medierna har helt enkelt blivit tokiga” och där är det
annat ljud i skällan. ”De västerländska medierna har helt
enkelt blivit tokiga när det gäller terrorism, släppt alla
hämningar och övergett alla vanliga kontrollrutiner.” Jan
Guillou förutspår också reaktionen på Ghezalis, Benaoudas och Awads hemkomst, efter att anklagelserna släppts:
tystnad.
Mest förvånande när man läser opinionsmaterialet är
NA:s artiklar. De har överlägset flest krönikor och ledare
(sju stycken!) och alla fokuserar på samma saker: mänskliga rättigheter och rättssäkerhet; åtala eller släpp fria!
För mig känns vinkeln på en krönika i ämnet ganska
självklar. Oavsett vad svenskarna har gjort eller inte gjort
har deras mänskliga rättigheter till en rättvis och säker
rättsprocess fått stå i skuggan för spekulationer – både
från media och från pakistansk sida – ovisshet och omild
behandling. Här snackar vi politisk korrekthet. Ändå är
det bara NA som håller den här linjen.
Därmed inte sagt att deras nyhetsrapportering håller
samma raka linje.
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Forskarna säger sitt...

Bo Petersson

Foto: privat

Ylva Brune är massmedieforskare
och universitetslektor vid högskolan i Kalmar. En stor del av sin
forskning har hon ägnat till att
undersöka hur invandrare, muslimer och flyktingar framställs i
medierna.
I vår uppsats har vi funnit att
Ghezali och de andra ofta ges
olika typer av epitet. Några
exempel är ”pakistansvenskarna”,
”kubasvensken” och
”terrorsvenskarna”. Ylva Brune
säger att det är ganska typiskt att
man tar sig större friheter och
definitionsmakt när det gäller några
som vi inte tycker är som ”oss”.
– Att ge Mehdi Ghezali och de andra svenskarna epitet som ”terrorsvenskarna” och ”pakistansvenskarna” är ett bra sätt att visa att de inte
är som oss. Det är samma som när
kvinnor spelar fotboll: det är inte riktig fotboll, det är damfotboll. Det här
med Ghezali är liknande, genom att
ge dem epitet visar man att de inte är
”riktiga” svenskar.
Ylva Brune säger att att framställa
en grupp som ”de andra” är ett väldigt gammalt tankemönster. Man
identifierar den gemenskap som man
vill vara en del av i skarp kontrast till
det som man inte vill vara.
– Resultatet blir ungefär: antingen
är man svensk eller så är man ”dålig”,
säger Brune.
När vi analyserade artiklarna

om
Mehdi Ghezali såg vi att man ofta tar

Ylva Brune.

Foto: privat

upp att Ghezali är muslim. I vissa fall
antyds det att han skull vara fanatisk
i sin tro.
– Det verkar finnas en tendens att
man blandar ihop islam och extremister. Det är väldigt mycket som tyder
på att när islam syns i media så är det
oftast i våldsamma sammanhang, och
muslimer porträtteras ganska ensidigt
som fanatiker och terrorister, säger
Ylva Brune.
– Vi behöver någon som vi kan
identifiera som tvärt emot oss. Idag
är det oss västerlänningar i kontrast
till muslimer. Vi vill vara moderna,
jämlika. Därför kommer muslimer att
definieras som tvärt om, det vill säga
traditionsbundna och primitiva. Det
här är något som sker omedvetet, säger Ylva Brune.
– Det är sällan någon journalist
medvetet vill dela in världen i ”här är
de dåliga” och ”det här är vi som är
bra”.
I flera artiklar kunde vi se att man
gärna uttalar sig om muslimer som
en homogen grupp. Ett exempel
är en artikel i NA där en expert i
islamologi säger att Ghezali har stigit
i rang bland muslimer efter att ha
suttit på Guantánamo. I vissa fall
intervjuar man också någon som
är muslim för att tala om andra
muslimer.
Ylva Brune anser att det är något
som ofta förekommer i media.
– Det är ganska typiskt när det gäller
medias rapportering, att man låter en
muslim uttala sig som representant för

alla muslimer. Ingen skulle någonsin
kunna skriva om vad de flesta kristna
tycker, för det har de ingen aning om.
Men när det gäller muslimer tar man
sig gärna friheten att skriva ”de flesta
muslimer tror att…” till exempel moskébranden var anlagd.
– I en undersökning som jag själv
gjorde i samband med reaktionerna
som följde på publiceringen av
Muhammedkarikatyrerna hittade
jag en rubrik i Expressen som lydde:
”Hela den muslimska världen står
i lågor”. Som om det hade varit en
helt annan värld än vår.
När vi analyserade artiklarna

om
Mehdi Ghezali så lade vi märke
till att bilderna ofta innehåll vad
Håkan Hvitfeldt kallar ”muslimska
symboler”, alltså kvinnor med slöja,
moskéer, och så vidare. Ibland
var bilderna rent av skrämmande.
Bilder på poliser med maskingevär
och bilder på män som sades
vara terrorister, uppradade med
ögonbindlar som för att avrättas.
– Ja, man tar gärna till bilder för att
visa hur farlig den som pekas ut som
”främlingen” är, säger Ylva Brune.
När hon undersökte tidningsartiklar
i samband med den stora debatten
efter Muhammedkarikatyrerna, hade
det danska konsulatet i Beirut blivit
påtänt, och det var demonstrationer
mot Danmark i Gaza och på andra
ställen. I media slog man på stora
trumman.
– Vid sådana tillfällen vill man gärna
skrämma oss med hjälp av bilder. En
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”När det stormar i det egna samhället, så kan
man antingen bli fördömande mot det som
sker i samhället, eller så går man ihop mot det
som finns utanför, mot makten. ”

bild som föreställde kanske fyra demonstrerande personer i Gaza eller
någon annanstans, fotograferades
underifrån, med ljuset som kastade
skuggor i deras ansikte. Samtidigt
var bilden tagen så att de såg väldigt
hopträngda ut, vilket gjorde att de såg
ut att vara mycket fler än de var. Den
värsta bilden var på några barn som
brände en dansk flagga. Även de fotograferades underifrån så att det såg
väldigt skrämmande ut. Det blir som
en slags hets.

Identiteter

Bo Petersson är professor i
statsvetenskap i Lund och han har
ägnat många år åt att forska i bland
annat konstruktion av identiteter,
nationalism och stereotyper.
I vår underökning har vi funnit
exempel på det som många forskare
kallar ”hotbilder”. I det här fallet är
hotet att svenska personer, bosatta i
Sverige, har kopplingar till terrorister.
– När det gäller rapporteringen
kring Mehdi Ghezali är min spontana
bedömning att Ghezali själv, som individ, inte är intressant för media. Det
som har inträffat är att han har blivit
en representant för en större typ av
hotbild, den som finns i Sverige och
världen efter 11 september. Hotet
mot västvärlden, säger Petersson.
– Den tankegång som finns i vårt
samhälle idag har fått näring i och
med Mehdi Ghezalis beteende, han

har blivit ett fall som bekräftar hotbilden.
Efter att ha analyserat våra sju
utvalda tidningar, har vi funnit
att rapporteringen sett liknande
ut i alla sju, inklusive NA som är
lokaltidningen i Örebro där Ghezali är
bosatt. Men även om rapporteringen
var densamma i NA som i de andra
tidningarna så visade det sig att de
helt klart tog ställning i ledare och
krönikor. Där poängterades det ofta
och mycket att Ghezali måste få en
rättvis behandling och inte stämplas
som terrorist innan han blivit dömd.
De hade fler krönikor som tog parti
för Ghezali än andra tidningar.
Bo Petersson har forskat i hur lokala

identiteter utformas i mindre samhällen och städer. Han berättar att det
finns ett typiskt mönster för hur man
reagerar i lokalsammanhang när det
blåser i eller utanför det egna lokalsamhället.
– När det stormar i det egna samhället, så kan man antingen bli fördömande mot det som sker i samhället,
eller så går man ihop mot det som
finns utanför, mot makten. Det blir ett
vi-och-dem-tänkande mellan centrum
och det lokala. Så skulle det kunna
vara i Ghezalis fall. När inte centrum
agerar för att hjälpa ”vår son”, då går
man istället själva ihop mot centrum,
förklarar Bo Petersson.
undersökte rapporteringen om Ghezali när
Studenten Johan Isaksson

han blev tillfångatagen och hamnade
på Guantánamo. Då ansåg han att
själva nyhetsrapporteringen varit mer
på ”Ghezalis sida” i NA än i andra tidningar, så tycker inte vi har varit fallet
den här gången.
Om det är så att medierna har gått
hårdare åt Ghezali den här gången
kan en förklaring enligt Bo Petersson
vara att han hade chansen att bli ”förlåten”, men han missade den chansen
genom att ännu en gång bege sig till
Pakistan.
– När han satt på Guantánamo var
han ”svensk” men nu när han åkte fast
i Pakistan igen, har han gjort bort sig,
eftersom han inte tog chansen han
hade att rätta till allt. Samtidigt kan
det vara så att medierna gick hårdare
åt Ghezali just på grund av den typ av
brott som han var misstänkt för.
Annika Östberg, svenskan som satt dömd i USA
för medhjälp till mord.
– I fallet med Annika Östberg, var
det ett brott begånget i kärlek och
ungdomligt oförstånd, och det har
man i allmänhet större tendens att
förstå och förlåta eftersom det är
mänskliga brister som alla kan ha.
Men om detta ungdomliga oförstånd
som också finns i Mehdi Ghezalis fall
är kombinerat med religiositet, och i
detta fall islam, finns en större tendens för oförståelse.
Petersson jämför med

Maria Bard
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Terrorism 101
Alla vet vi ungefär vad terrorism är
för något. Men efter nine eleven har
det kommit att förknippas allt mer
med radikala islamister. Men hur såg
det ut förut? Och hur har terrorismen
utvecklats under de 2000 år som gått
sedan de första kända skräckspridarna
härjade?
Här följer en översikt över terrorismens många skepnader och händelserna som lett till den nyhetsberättelse
som utspelade sig under hösten 2009 i Sverige.
De första terroristerna man känner till fanns redan i början av vår tideräkning. Det var seloterna, som runt tiden
för Jesus födelse kämpade mot det romerska imperiets
ockupation.
Själva begreppet terrorism myntades inte förrän i slutet
av 1700-talet, i samband med jakobinernas skräckvälde
efter franska revolutionen. Ordet kommer från det latinska ordet ”terror” som betyder ungefär rädsla eller fruktan. Terrorism användes sedan bland annat i Ryssland på
1800-talet och av grupper i kolonier i Afrika som försökte
befria sig från sina kolonialmakter.

• destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer.”
Enligt amerikansk lag betyder termen ”terrorism”
”... uppsåtligt, politiskt motiverat våld begånget mot
civila måltavlor från subnationella grupper eller hemliga
agenter”.
Som ni ser är definitionerna lite olika.
Enligt sökmotorn Wikipedia finns
över hundra olika definitioner av ordet ”terrorism”. Och grupper
som vissa av oss
kallar terrorister kan
av andra

Svårdefinierat

Men begreppet terrorism är mer komplext än att det
är något som injagar rädsla. Det finns faktiskt ingen universellt accepterad definition, trots att många försökt
bestämma vilka kriterier som ska gälla. I Sverige är det
Säkerhetspolisen som har hand om terroristbekämpning.
Deras definition, som bygger på EU:s rambeslut om terroristbekämpning, ser ut så här:

Bilden är ett montage

kallas frihetskämpar.

Kända terroristorganisationer

”... en gärning som allvarligt kan skada en stat eller mellanstatlig organisation om denna syftade till att:

På 1960- och -70-talen började radikala grupper använda sig av terroristmetoder som är mer lika de som
finns idag. Det handlar om att i större utsträckning rikta
in sig på civila mål, i syfte att skrämma makthavare till eller från handlingar.

• injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp,

Några kända exempel på terroriststämplade organisationer är

• tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd, eller

• Rote Armee Fraktion (RAF), eller Röda Armé-fraktionen,
i Västtyskland. En vänsterradikal gruppering som
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– en översikt
själva kallade sig stadsgerilla. Under ledning av bland andra Andras Baader, Ulrike Meinhof och Gudrun Ensslin utförde de flera attentat i början av 1970-talet, bland annat
bombningar och kidnappningar. RAF var verksamma fram
till 1990, trots att de tre första ledargestalterna dog i fängelse under 1970-talet.
• Euskadi ta Askatasuna (ETA), eller Baskerlandet och friheten, i Spanien. En socialistisk separatiströrelse som sedan 1959 kämpat för ett självständigt Baskien. Rörel
sen startade under Francos tid, och har sedan dess gjort
sig skyldig till dödandet av över 800 personer i ett stort
antal terrordåd. 1980 var terrorn från ETA som värst, då
92 människor mördades. ETA anses nu vara väldigt försvagade sedan många av deras medlemmar fängslats, och
deras politiska gren Herri Batasuna förbjudits.
• Irish Republican Army (IRA), eller Irländska Republikanska Armén, i Nordirland. Gruppen, med rötter från katolska kyrkan, ville att Irland skulle bli en fri och enad republik. Mellan åren 1969 och 2003 utförde de terrordåd som
tog livet av 1781 människor. 2005 fem lades den väpnade
kampen ner. Gruppens politiska gren Sinn Féin är ganska
stor och blev näst största partiet i provinsförsamlingen
2008.
• Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP),
eller Folkfronten för Palestinas befrielse i Palestina. En
marxist-leninistisk organisation som verkar för att hela Palestina ska befrias från Israels förtryck. Gruppen bildades
1967, efter Sexdagarskriget.

al-Qaida: Det nya hotet

Sedan 1990-talet har terrorism mer och mer blivit ett
begrepp som förknippas med muslimer. Framväxten av
det islamistiska terrornätverket al-Qaida under ledningen
av den ökände Usama bin Ladin är en minst sagt bidragande orsak till det. Nätverkets syfte är enligt Nationalencyklopedin ”att återupprätta den islamiska civilisationens
storhet och att bekämpa västmakternas inflytande och
närvaro i muslimska länder.” al-Qaidas attacker är ofta
mot USA-relaterade eller helt enkelt amerikanska mål.

WTC: Över 3000 döda

Det mest uppmärksammade attentatet al-Qaida tagit på
sig är naturligtvis World Trade Center-attacken i New York

2001 där cirka 3000 människor omkom. De har även tagit
på sig ansvaret för bland annat bombningarna i Londons
kollektivtrafik 2005, då 52 personer miste livet och över
770 skadades. Andra attacker som knutits till al-Qaida
är bombningar av amerikanska ambassader i Afrika, och
flera andra attentat runt om i världen har utförts av alQaida-sympatisörer, grupper som inspirerats av al-Qaida
eller mindre organisationer löst knutna till nätverket.

Terrorbekämpning idag

Efter al-Qaidas massiva attack mot World Trade Center
2001 spred sig en rädsla för nya och värre terrorangrepp.
USA, under ledning av president Bush, tog på sig rollen
som terrorismens största fiende och startade kriget mot
terrorismen. Kriget började i Afghanistan, men pågår på
flera fronter, inte minst inom de amerikanska gränserna.
Rädslan för nya attentat gjorde det möjligt för USA, men
även många andra länder, att införa nya lagar som minskar
medborgarnas frihet och integritet.
Lagarna gör det möjligt för myndigheterna att lagligt bugga, övervaka och avlyssna civila medborgare. Ett
svenskt exempel på detta är FRA-lagen, som röstades igenom sommaren 2008.
Devisen att man inte har något att oroa sig för om man
har rent mjöl i påsen har använts flitigt, men även motståndet är stort. Flera organisationer och nätverk har engagerat sig i – eller grundats på grund av – frågan.

”Illegala kombattanter”

Förutom rena övervakningslagar har USA infört en ny
sorts fångläger som kringgår både krigslagar och civila
fångars rättigheter. Genom den luddiga benämningen ”illegala kombattanter” kan fångarna komma att åtalas inför
den så kallade militärkommissionen, där rättegångsreglerna inte motsvarar nationella normer och där presidenten
och försvarsministern har väldigt stort inflytande i vem
som åtalas och för vad. Guantánamolägret på Kuba är det
mest kända av USA:s sådana fångläger. Där satt Mehdi
Ghezali instängd och torterad i mer än två år, misstänkt
för terroristsamröre, men utan några officiella anklagelser. Ghezali var en av många som aldrig ställdes inför rätta,
ens inför militärkommissionen. Guantánamolägret är, anser de flesta, en rättsskandal bland många i USA:s krig mot
terrorismen.

Jasmin de Freitas
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Morgontidningarna

Carina Stensson på Svenska Dagbladet och Staffan Kilhlström på Dagens Nyheter har båda skrivit mycket om Mehdi Ghezali och
de andra svenskarnas fångenskap i Pakistan. Vi träffade Carina på SvD:S redaktion och ringde Staffan Kihlström för några kommentarer.

Mehdi Ghezali och de andra
svenskarnas fångenskap i Pakistan har varit en stor nyhet i både
Dagens Nyheter och Svenska
Dagbladet.
Men rapporteringen har inte
varit helt oproblematisk.
SvD: Carina Stensson på SvD berättar att de haft problem med hur de
skulle använda de pakistanska källorna. Med tanke på den politiska och
militära situationen i Pakistan var det
svårt att avgöra vilken säkerhetstjänst
uttalande som vägde tyngst.
– Vi visste det att det var ISI som
hade dem i sitt förvar. Men det finns
en annan säkerhetstjänst som lyder
rätt under inrikesministeriet. Det tror
jag var en oklarhet i Pakistan hela
tiden. Att veta vem det är som har
makten, säger Stensson.
Hon är också kritisk till vissa andra
tidningars vägar till information. Hon
säger att hon vet att det fanns medier
som betalade källor direkt.
– De betalade relativt stora summor

pengar för att få information, och då
kan man ju undra vad den informationen är värd. Det blev väldigt mycket
uppgifter ute, just från anonyma pakistanska källor. Och de är helt omöjliga att värdera. Det blev en djungel
att jobba i.
Hon tycker att man ändå måste
våga citera.
– Om en källa faktiskt säger en sak, då
har han ju också sagt det.
DN: Staffan Kihlström på Dagens Nyheter anser att deras källor varit tillförlitliga.
– Det är pakistanska myndigheter
som officiellt berättat om terroristmisstankarna och vi har även haft direktkontakt med dem, de pakistanska
myndigheterna. Sen har vi naturligtvis
skrivit allt av intresse som vi har kunnat hitta i lokala medier, säger han.

Regeringsplanet
Det har skrivits mycket om regeringsplanet i artiklarna om Ghezali och de

andra svenskarna, mest för att det är
så ovanligt, menar Kihlström.
– Det finns massa svenskar som blir
fängslade utomlands, men som inte
får åka regeringsplanet hem. Dessutom har både Ghezali och de andra
fått hjälp från UD tidigare, då de fick
sin resa hem från Etiopien betald. Och
det har de ännu inte betalat tillbaka,
säger Staffan Kihlström.

Mycket läsarrespons
På både SvD och DN har läsarna varit duktiga på att kommentera nyheterna om Mehdi Ghezali och de andra
svenskarna.
DN: Staffan Kihlström säger att man
kan dela in dem i två grupper.
– Den ena gruppen tycker att vi gullar med terrorister genom att skriva
om den här händelsen. De tycker att
det faktum att vi skriver om dem och
vad som har hänt, betyder att vi tar
dem i försvar. De har både mejlat och
ringt till redaktionen upprörda över

detta. Många har tyckt att de får ta
för stor plats i tidningen. De kan till
exempel säga; ska ni ägna hela tre
sidor åt att de är tillbaks?! Det är
den största gruppen.
Kihlström berättar att den andra
sortens läsarrespons består av dem
som tycker att man ger intryck av att
de redan är terrorister, fast det inte
finns några bevis för det.
– Gösta Hultén skrev till oss angående en rubrik där de fick heta terrorsvenskar. Det ber vi om ursäkt för,
där kunde man ju tolka det som att
de är dömda för det. Men det kan
lätt bli så med rubriker, att de blir
lite snedvridna.
SvD: Svenska dagbladet har också fått ta emot kommentarer, där
många varit främlingsfientliga. Carina Stensson menar att det är viktigt att inte låta sig påverkas av små
extrema grupper.
– De är ju aldrig nöjda, vad vi än
gör. De blir inte nöjda förrän vi kallar
människor för det de själva gör. Och
det är ju aldrig aktuellt. Vi har inte
den människosynen som de har, säger hon.

Mest problematiskt
När Ghezali och de andra svenskarna väl kom hem till Sverige igen
avtog rapporteringen. Både Staffan
Kihlström och Carina Stensson menar att det beror på att ingen av de
tre har velat tala om vad de gjorde
eller vad som hänt i Pakistan, till exempel den påstådda tortyren.
SvD: – Det är för att de inte själva
har berättat om det. Hade de gjort
det hade det absolut blivit artiklar.
Men så länge vi inte har källor kan vi
inte skriva. Vi kan ju inte spekulera
om det, säger Carina Stensson.
DN: – Det är problematiskt att de
inte vill uttala sig eftersom bilden
inte kan kompletteras. Sen är det ju
konstigt att de inte vill berätta om
vad de gjorde om deras version är
så väsensskild från det som har stått
i media, säger Staffan Kihlström.

Maria Bard
Jasmin de Freitas
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Kvällstidningarna
Hårdvinklade rubriker och bilder
och redigering som ger intryck av
att det är fastställt att svenskarna
gjort sig skyldiga till terrorism
har varit utmärkande för kvällstidningarna. Vi pratade med två
journalister på Aftonbladet och
en på Expressen för att få reda på
hur de har tänkt när de har skrivit
om Mehdi Ghezali, Safia Benaouda och Munir Awad.
Aftonbladet: Staffan Lindberg och Oi-

sín Cantwell på Aftonbladet har båda
varit delaktiga i rapporteringen om
Mehdi Ghezali och de andra svenskarna under hösten. I efterhand säger
de att några av formuleringarna kan
ha blivit lite olyckliga.
– Det är snabba nyheter, man ser
hela tiden vad andra skriver. Det är
klart att man kanske rycktes med, säger Staffan Lindberg.
När det gäller namnpublicering var
Mehdi Ghezalis namn självklart att
publicera, menar Cantwell.
– Det hade varit oundvikligt att inte
nämna honom vid namn, ingen har
glömt bort att han har suttit på Guantánamo. Folk hade ändå listat ut att
det var han om man inte hade skrivit
ut det. Det hade bara blivit löjligt.
Att bara ha pakistanska
källor, men inte några uttalanden från
de gripna eller deras anhöriga har varit det mest problematiska i rapporteringen för Kassem Hamadé på Expressen.
– Vi gjorde vårt bästa, men Mehdi
och deras anhöriga ville inte prata
med oss, säger han.
Expressen skickade journalister till
Örebro och Stockholm för att hitta
anhöriga, och kontaktade Safia Benaoudas mamma och Mehdi Ghezalis
pappa.
– Hade de valt att träda fram och
berättat att alla skriverier bara var
Expressen:

bullshit, att de var på väg till Pakistan
på pilgrimsresa, då hade vi skrivit det
också, säger Hamadé.

Högt uppsatta källor
Även på Aftonbladet
hade man problem med källor, främst
de pakistanska källorna.
– Pakistan är en stor och förvirrad
ung demokrati och det var många
uppgifter som florerade. Men vi var
försiktigast av alla medier med att
publicera viss information, som till
exempel i fallet när det var tal om att
Safia var släppt, säger Oisín Cantwell.
Aftonbladet:

De har använt sig av två
typer av källor, berättar Kassem Hamadé. Folk som jobbar på inrikesministeriet i Islamabad där de satt
fängslade och källor från de som arresterade svenskarna.
– De uppgifter vi fick kontrollerade
vi senare. För vår del är jag nöjd med
de källor vi använt, säger han.
– All fakta som vi har använt visade
sig också stämma. Att de var misstänkta för terrorism, var de greps och
vart de var på väg. Det som är viktigt
när man skriver om terrorism är att
inte koppla ihop det med islam som
religion. Därför är vi väldigt noga med
att skriva att det handlar om grupper
som al-Qaida och talibaner, säger Hamadé.
Expressen:

Mycket spekulationer
Aftonbladet:

– Det är alltid problematiskt att
skriva om terrorism, särskilt efter 11
september 2001. Det är dåligt med insyn i systemet, och blir det ens åtal så
sker det inom stängda dörrar. Därför
blir det mycket spekulationer, där ett
och annat inte stämmer. Det har kommit mycket konstig information, men
vi har landat mer rätt [än vissa andra
medier] på Aftonbladet, säger Staffan
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Staffan Lindberg och Oisín Cantwell på Aftonbladet och Kassem Hamadé på Expressen hade alla skrivit mycket om Ghezali, Benaouda och Awad under nyhetsberättelsen vi undersökte. De träffade oss på sina respektive redaktioner för att
prata om hur de ser på rapporteringen som varit.

Lindberg.
– Jan Guillou har en poäng i sin krönika [I Aftonbladet 13 september, se
sidan 33], hela västvärlden har förändrats. Media i väst blåser gärna
upp stora grejer som det kanske visar
sig inte var någonting egentligen, säger Oisín Cantwell.
Kassem Hamadé kan
tänka sig att folk tycker medierna gått
hårt åt mot Mehdi Ghezali, men han
menar att man tvärtom skonat honom från ganska mycket.
– Vi som sitter på mer information
har en helt annan bild av honom.
I Expressen publicerade man redan
den 11 september bild och namn på
Mehdi Ghezali, medan de flesta andra tidningar väntade en dag till. På
framsidan får Ghezali hela utrymmet.
Rubriken; ”Guantánamosvensken gripen – misstänks kopplad till al-Qaida”
följs av en stor bild på Ghezali och en
liten bild på Usama bin Ladin intill.
– Rent journalistiskt tycker jag det
Expressen:

ser bra ut. Han är ju gripen misstänkt
för terrorism och polisen bekräftar att
de misstänker att det finns en koppling mellan Mehdi Ghezalis resa till
Waziristan och al-Qaida, säger Hamadé.

Rasistiska kommentarer
Både på Aftonbladet och Expressen
har det kommit in mycket läsarkommentarer på artiklarna om Ghezali,
Awad och Benaouda.
Aftonbladet:

– Det har mestadels handlat om att
läsarna tycker att vi borde ställa Safias mamma Helena Benaouda mot
väggen, säger Oisín Cantwell.
Även många rasistiska kommentarer mot muslimer har trillat in till
tidningen. Staffan Lindberg menar att
det inte är meningen att hetsa mot
muslimer, men att kommentarer till
tidningen ofta är fientliga så fort is-

lam på något sätt är inblandat.
– Jag kan tänka mig att det finns saker man inte tänker på och fällor man
faller i när man skriver om muslimer.
Men vi försöker att inte hitta svaren i
religionen och att tona ner den delen.
Vi måste vara försiktiga och noggranna, säger Lindberg.
– Vi ska rapportera ansvarsfullt,
men att ge media skulden för att underblåsa islamofobi är inte okej, fyller
Cantwell i.
Kassem Hamadé får ta
emot främlingsfientliga kommentarer
från läsare varje dag.
– Så fort det handlar om en svensk
med utländsk bakgrund som är kopplad till det kriminella, terrorism eller
islamism reagerar folk på det. Svenskar är inte kriminella eller terrorister.
Men vi kan inte göra något åt det.
Expressen:

Jasmin de Freitas
Emma Westman
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Göteborgs-Posten
och Sydsvenskan
Osäkra andrahandskällor har
varit det största problemet för
både Sydsvenskan och Göteborgs-posten i rapporteringen
om Mehdi Ghezali och de andra
svenskarna.
Jan Höglund har skrivit mycket
om terrorism och vet av erfarenhet
att man måste hålla sig skeptisk till
sådana uppgifter.
– Det är väldigt sällan det går att bekräfta någon koppling till terrorister,
säger han.
För att gardera sig tycker han att
man ska hålla en tydlig distans till källorna.
– Det är viktigt att man använder
ord som misstänker, de uttalar sig
om, och så vidare. I det här fallet var
det lokala polischefer som uttalade
sig i media, de var helt säkra på sin
sak och att de var kopplade till terrorism på olika sätt. Så i det här fallet
var det ju vad de sa som gav den här
terroristbilden av Mehdi Ghezali och
de andra.
GP:

Sydsvenskan: Olle Lönnaeus har skri-

vit flera av Sydsvenskans artiklar om
Ghezali, Beanouda och Awad. Han
berättar om det problematiska med
användandet av källor.
– Man visste så lite om vad som
hänt och var helt och hållet beroende
av pakistanska källor, och det är såklart jättesvajigt.
Han förklarar man på Sydsvenskan
också försökte skriva på ett sätt som

visade att det inte var klarlagt att
Mehdi Ghezali begått några brott
utan att han anklagades, eller att pakistanska myndigheter misstänkte.
– Det gäller att vara tydlig mot läsarna att man inte har någon öppen
källa eller säkra fakta, säger han.

Epitet – en redigeringsfråga?
GP: När det gäller de epitet som Meh-

di Ghezali och de andra svenskarna
har fått i media anser Jan Höglund att
det först och främst beror på rubriksättningen.
– Det är ofta rubriksättningen som

”Det gäller att vara tydlig mot
läsarna att man inte har någon
öppen källa eller säkra fakta.”
blir så. Jag kan bli ganska trött på den
sortens förenklingar som man gör i
dem. Men jag tycker inte att Guantánamosvensken är så farligt, för han
satt ju ändå på Guantánamo, men
man måste akta sig så att man inte
hamnar i schabloner.
Han menar också att det är nödvändigt att återkoppla till tidigare fångenskap.
– Det ska kunna läsas av vem som
helst, även de som inte vet vem Mehdi Ghezali är.
Sydsvenskan:

– Jag tror att anledningen till de
många varierande epiteten beror på

”en önskan hos journalisten att variera sig språkligt” och ingenting annat,
säger Olle Lönnaeus.

Läsarreaktioner
På både GP och Sydsvenskan har läsarreaktionerna på rapporteringen
bestått av rasistiska mejl till redaktionen.
GP: Jan

Höglund tror att det är väldigt
viktigt att man tänker på hur en nyhet kommer att uppfattas, för att inte
underblåsa islamofobi och rasistiska
reaktioner
– Jag tror att det är viktigt att man
tänker i de banorna hela tiden, man
måste kunna se de negativa konsekvenserna av en nyhetsrapportering.
Man måste akta sig så att man inte
fastnar i en viss typ av formuleringar.
Tyvärr blir det ju så att när man skriver om någon händelse som kan härledas till någon lite radikal islamistisk
grupp som al-Qaida, att alla muslimer
hamnar i dålig dager av vad en liten
grupp galningar gör. Det där är väldigt
svårt.
– Men det är viktigt att man tänker
på hur en nyhet uppfattas, och det
handlar ju inte heller bara om vad
som står i artiklarna, det handlar ju
även om hela presentationen, som
rubriker, bilder och så vidare. Det är
viktigare än någonsin just nu efter 11
september, säger Höglund.

Maria Bard
Emma Westman
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Journalisterna svarar...

Nerikes Allehanda
Helena Sträng berättar att det
var en väldigt stor nyhet för Nerikes Allehanda att Mehdi Ghezali
blivit gripen i Pakistan, och att
hon begav sig direkt till redaktionen samma kväll då nyheten dök
upp.
– Det har ju varit mycket om honom
tidigare i NA. Så vi bestämde tidigt
att det här var väldigt intressant för
våra läsare. Första dagen var det nyheten som var mest i fokus, att han
hade åkt fast igen. Andra dagen så
koncentrerade vi oss på att intervjua
folk i hans närhet.
En enskild reporter, Simon Bynert,
avsattes för att koncentrera sig på det
här fallet, vi tyckte att det var så viktigt.
Helena Sträng berättar att förra
gången Ghezali var upp i medierna så
intervjuade de hans pappa, men att
han inte ville ställa upp den här gången. De fick istället försöka hitta andra
intervjupersoner i hans närhet.
– Den här gången har vi pratat med
folk i hans närområde, hans boxningsklubb och hans moské.
Eftersom pappan inte ställe upp på
intervju och NA behövde bilder berättar Sträng att det fick bli en slags
paparazzibild på pappan. Bilden är
tagen vid hans hus, där han försöker
vända sig bort från kameran.
– Det är många som har hört av sig
som tyckte att vi gått väl hårt åt pappan. Jag känner så här i efterhand att
vi kanske exponerade pappan lite för
mycket. Vi hade ju den bilden både
inne i tidningen och på framsidan.
Det kanske inte ens var så intressant.

hotade av någon som sades vara en
ledarperson inom al-Qaida, och som
i en inspelad video satte ett pris på
hans huvud. Det förekom även fredliga protester utanför redaktionen mot
publicerandet av karikatyrerna.
Helena Sträng säger att det inte är
något som inskränkt rapporteringen,
men att händelsen på sätt och vis fört
med sig något positivt.
– Vi är inte mer återhållsamma ef-

”Vi har tänkt på att man bildmässigt nog kan få känslan av
att han är skyldig”
ter det inträffade, så på så sätt har
det inte påverkat oss. Men däremot
har vi hållet kurser för journalisterna
för att utbilda om islam, så nu kan vi
mer om islam och på så sätt kanske vi
kan undvika vissa schablonbilder. Det
var faktiskt Helena Benaouda som var
här och föreläste.
Tror ni att era läsare uppfattar Ghezali som skyldig?
– Vi har tänkt på det, att bildmässigt kan man nog få känslan att han
är skyldig. Vi har ju bland annat använt oss av den bilden där han ser
lite svartmuskig och skrämmande ut.

Vi har försökt att få tala med Mehdi
Ghezali för att få hans egen version,
men utan framgång. Men vi kommer
att fortsätta att försöka få en intervju
med honom.
Tror ni att det finns en risk att rapporteringen underblåser islamofobi?
– Vi pratade mycket om detta, men
vi måste ju ändå berätta vad som har
hänt. Vårt ansvar är att leverera korrekt information.
Vad har ni fått för läsarreaktioner?
– Det har varit väldigt mycket skrämmande och invandrarfientliga kommentarer, och en nätdebatt som varit
ganska läskig. Vi vill gärna ha en nätdebatt, men det blev så mycket skit så
vi var tvungna att gå in och rensa.
Vad har ni för relation till Mehdi
Ghezali med tanke på att han bor här
i stan?
–Ja en del ser honom som örebroaren, man kanske har sett honom
någonstans på stan. Vissa på redaktionen har kommit och sagt att; jag
såg Mehdi Ghezali förut. Han cyklade
förbi mig.

Text och foto: Maria Bard

Däremot övervägde de aldrig att åka
ner till Pakistan.
– Vi skickade aldrig någon till Pakistan, dels för det ekonomiska, men
också för osäkra säkerhetsläget där
nere.
I samband med att NA på ledarplats
publicerade Lars Vilks Muhammedkarikatyrer i september 2007, blev både
NA och chefredaktören Ulf Johansson

Helena Sträng är redaktionschef för Nerikes Allehanda. Här visar hon upp en
”paparazzibild” på Mehdi Ghezalis pappa.

Terroristnoja
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Gösta Hultén om rapporteringen
kring misstänkta terrorister
Gösta Hultén är journalist och var initiativtagare
till Guantánamogruppen. Vi träffade honom för att
prata om höstens rapportering kring Mehdi Ghezali.
– Det som jag har kritiserat var att man direkt
stämplade honom och sökte efter terroristkopplingar trots att källorna var så osäkra.
Gösta Hultén är journalist och chefredaktör för tidningen Intelligent Logistik. Han är också styrelseledamot i
Charta 2008, och initiativtagare för Guantánamogruppen,
det tvärpolitiska nätverk som bildades 2003 för att tillsammans verka för ett frisläppande av Mehdi Ghezali från
hans fångenskap på Guantánamobasen. Han skrev också
boken ”Fånge på Guantánamo” tillsammans med Mehdi
Ghezali, där Ghezali efter frisläppandet berättar om sin tid
i lägret.
Gösta Hultén ser medias rapportering om Ghezali och
de andra svenskarna som en tecken på att det har spridit
sig en väldigt amerikaniserad bild av terroristjakt i Sverige.
– Med det menar jag alltså att man skapar nyheter när
det ofta inte finns några verkliga händelser bakom. Det
finns ett intresse av att bygga upp en hotbild och att göra
folk rädda. Det som jag har kritiserat, som jag tyckte var
väldigt fel, var att man direkt stämplade Mehdi Ghezali
och sökte efter terroristkopplingar, och att källorna var
ganska osäkra.

”Vi kan ju titta på
den islamhatande
bloggvärlden. De
behandlar de frikända med
samma hat, om inte mer.”
Vilka menar du har ett intresse av att bygga upp en hotbild?
– De som startade kriget, till exempel, i Irak och Afghanistan. Dessutom finns det ett behov av fiendebilder när
man är i krig. USA är ju i krig i Irak och i synnerhet i Afghanistan.
Gösta Hultén berättar att en rad intressanta fall med
svenska medborgare som blivit utlämnade till länder som
tillämpar tortyr och fängslar utan rättegång finns tillgängliga på Charta 2008:s hemsida, men att svenska medier
inte har visat minsta intresse.

Gösta Hultén har skrivit boken ”Fånge på Guantánamo”
tillsammans med Mehdi Ghezali. I bakgrunden hänger
en Guantánamotavla som Göstas dotter har målat.
Foto: maria bard

– Däremot, när det gäller Mehdi Ghezali som suttit i två
och ett halvt år på Guantánamo, så blev det väldigt, väldigt uppblåst.
Hultén menar också att det i många av våra grannländer
finns en växande rasistisk islamofobi och att mediernas
rapportering av sådana här fall blir speglar den tidsandan
som finns idag.
– Det finns ett behov och en efterfrågan av att beskriva
muslimer som terrorister.
Som exempel tar han Khalid Al Yousef, ordförande i den
svenska insamlingsstiftelsen al Aqsa spannmål, som samlat in pengar till humanitära organisationer i Palestina.
Stiftelsen och Al Yousef anklagades för att stödja terroristbrott och fälldes i Malmö tingsrätt. Men Al Yousef överklagade och friades i hovrätten.
– Tyvärr är det så att negativa nyheter har mycket, cket
starkare genomslag än positiva. Det har skrivits spaltkilometer om hans misstänkta terrorism. Idag (9 november)
tittade jag på TT, och de hade inte ens nyheten. Efter sex
års trummande om att han troligen är terrorist är det nästan ingen nyhet alls när han frikänns.
Gösta Hultén menar att även om en misstänkt terrorist
blir frikänd så kommer terroriststämpeln att sitta kvar.
– Vi kan ju titta på den islamhatande bloggvärlden. De
behandlar de frikända med samma hat, om inte mer.

Jasmin de Freitas

Fakta: Charta 2008

”Ett övervakningssamhälle växer fram med terroristhotet som motivering. Rättssäkerheten och rätten
till integritet hotas genom hemlig telefonavlyssning,
buggning och trafikdatalagring. (…) Vi måste alltid
försvara mänskliga och demokratiska fri- och rättigheter, yttrande- och tryckfrihet. De är universella och
okränkbara!”
Så står det på nätverket Charta 2008:s hemsida.
Namnet på nätverket hänvisar till Magna Charta,
rättssamhällets historia.
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Å ena sidan...

Ulf
Nilson

Faksimil från Expressen.se

...som skrev om Ghezali i Expressen 22 september att ”Som svensk medborgare har
han, trots sitt konstiga namn, sitt fula skägg och sitt minst sagt misstänkta uppträdande
- trots allt detta har han rätt till allt stöd och all hjälp Sveriges regering och svenska
myndigheter kan ge. Det betyder: Vi, svenskarna, är skyldiga att genom våra representanter så långt det är möjligt se till att ”Guantánamo-svensken” - som jag personligen
ser som en farlig skitstövel! - inte UTAN SKÄL hålls fången…. ”
Hur tycker du att rapporteringen om
Ghezali har varit?

Nej, men allting pekar på att han gör
det.

Ja, det har varit svårt att finna fakta.
Det är ju ingen som har varit på samma plats som honom. Men man har
väl försökt att göra en så saklig rapportering som möjligt. Men som alltid
när det råder brist på information, är
det möjligt att man chansar mer.

Men tar du avstånd från alla muslimer, även de som inte är radikala?

Varför tycker du att han är en skitstövel?
Han har visat en tendens att blanda
sig in i konstiga affärer och det är skäl
nog att vara misstänksam. Det är misstänksamt att han gång på gång hamnar i sådana här situationer. Det har
varit en lång lista av incidenter kring
hans väg. Sen har han ju bekänt sig
till en radikal form av islam som jag
tar avstånd från. Och som ni säkert
har förstått genom mina krönikor är
jag ingen stor beundrare av radikala
muslimer.
Vet du att han tillhör en radikal form
av islam?

Nej, det finns ju de som är mer moderata. Och jag har flera muslimska
vänner.
I den här frågan har alla sina synpunk-

”Jag gillar inte terrorister
och självmordsbombare.
Jag vill inte sitta i det planet
som sprängs. Jag sitter
hellre i ett annat”
ter i den ena eller den andra riktningen. Det finns de som är positiva till
islam och de som inte är det. Jag och
Jan Guillou har till exempel helt olika
ståndpunkt i den frågan. Jag gillar
inte terrorister och självmordsbombare. Jag vill inte sitta i det planet som
sprängs. Jag sitter hellre i ett annat.

Hur menar du?
Jag har rest mycket i muslimska länder så jag vet att när man är där så
känner man sig verkligen som en outsider. ”Otrogna hundar” är ett vanligt
uttryck om människor i västvärlden.
Är man muslim så är man med på
det.
Tror du att dina krönikor påverkar
uppfattningen om muslimer?
Ja i någon mån kan de väl det. Men
folk har redan en så fixerad åsikt om
muslimer efter alla självmordsbombare och nine eleven. Så jag tror inte
att enbart mina krönikor kan påverka
så mycket.
Tror du att det finns islamofobi i
svenska medier?
Inte särskilt mycket. Jag har aldrig sett
något som sett konstigt ut. Men det
finns säkert en och annan islamofob
bland damerna och herrarna i journalistkåren. Men jag känner definitivt
inte någon.

Maria Bard
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...Å andra sidan

Jan
Guillou

Illustration: Jenny Ahonen

... som skrev i Aftonbladet den 13 september att ”det är inte bara vår lagstiftning som
steg för steg övergett grundläggande demokratiska principer under det pågående
kriget mot terrorismen. Den västerländska journalistiken har på ungefär samma sätt
anslutit sig till kampen.”
Hur tyckte du att rapporteringen var
så här i efterhand?
Det blev precis som jag skrev att det
skulle bli. Tidningarna publicerade en
massa saker som inte var sant, som
var rena påhitt. Allt utan att bry sig
om några invändningar eller förklaringar.
Om ena kvällstidningen har formuleringen ”terrorsvenskar” så kan inte
de andra tidningarna låta bli att ryckas med. Då blir det en tävling om vem
som kan hitta på de hemskaste nyheterna om vad som hände där nere.
Var det något som förvånade dig i
rapporteringen?
Jag blev inte förvånad, men väldigt
besviken. Ledarsidor, särskilt SvD:s, konstaterade skadeglatt att ”vad var det vi
sa?” och att ”den där jäveln ska vi frakta hem för statens pengar!”Nyheten
ska man inte undanhålla, men man
ska inte kalla vederbörande för ”terrorsvenskarna”, det är att förhandsdöma dem. Man kan inte skriva att
de är terrorister utan bevis, så istället
kallar man dem för terrorsvenskar. Det
är ett fegt sätt att lösa det på. Sedan
är en del källor uppenbart påhittade,
som de uttalanden som ”pakistanska
myndigheter” gjorde.

Vad menar du med det?
Varför skulle de pakistanska myndigheterna ha ljugit på det sättet? Som
till exempel det här med att de hade
med sig strypsnaror och tiotusentals
dollar i packningen.
Men hur vet du att källorna är påhittade?

”Det finns inga svårigheter
i att uppträda som en
anständig journalist,
det är bara viljan
som saknas.”
Det vet jag inte. Men det är orimligt
att pakistanska myndigheter skulle ha
sagt så.
Hur skulle du vilja att rapporteringen
hade sett ut?
Man ska inte skriva något som man
inte vet är sant. ”Hellre fort och fel
än långsamt och rätt” är en väldigt
skadlig regel. Det är bara att se på det
blogghat och näthat som strömmade
upp mot Ghezali efter SvD:s påpekande att det inte finns någon rök utan
eld. Och det är smaskens för Sveri-

gedemokraterna och liknande krafter
att medier håller på att underblåsa
det här hatet mot muslimer.
Men vad ska man göra då, för att
inte underblåsa hatet och trilla i fällorna?
Sluta trilla i fällorna! Det är intressant att det bara var jag som skrev
så[mediekritiskt, i krönikan den 13
september. Reds. Anm.]. Det finns
inga svårigheter i att uppträda som en
anständig journalist, det är bara viljan
som saknas.
Nerikes Allehanda har publicerat
flera ledarartiklar och krönikor med
budskapet att inte döma svenskarna
på förhand. Enligt dem kan den något mer nyanserade rapporteringen
ha att göra med att medarbetarna
fått en kort utbildning om islam. Tror
du att det kan vara en väg att gå för
andra tidningar?
Problemet har inget med islam att
göra. Större kunskap om islam hade
gjort varken till eller från. Men det
glädjer mig att det inte bara var jag
som skrev kritiska krönikor.

Jasmin de Freitas
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This is it...
Oavsett hur
tidningarna
rapporterat om
Mehdi Ghezali, har
alla journalister
vi pratat med
fått irriterade
läsarreaktioner av
främlingsfientlig
karaktär. Läsarna tycker att tidningarna daltar för
mycket med ”terrorister”, eller att Mehdi Ghezali inte
borde kallas svensk. Svenskar är ju inte kriminella
eller terrorister.
Googlar man Mehdi Ghezalis namn får man upp
320 000 träffar. I Safia Benoudas fall bara omkring
6000, men redan på första träffsidan dyker
flertalet islamofobiska bloggar och hemsidor upp.

som Ylva Brune och andra forskare har kommit fram
till i deras undersökningar om hur muslimer och
invandrare framställs i media.

Fullkomligt hänsynslöst spaltas fördom
efter fördom upp och varvas med
skrämmande videoklipp som kan göra
även den mest härdade illamående.

Men går det att förändra och förbättra, eller är sättet
att se världen i svart och vitt något djupt inneboende
och oföränderligt hos oss alla? Ylva Brune kom med
några goda råd till oss som är blivande journalister,
men också till de redan verksamma.

Nästa höst är det riksdagsval i Sverige. Debatten om
hur medierna ska rapportera om Sverigedemokraterna
(SD) har redan blåsts upp. Aftonbladets chefredaktör
Jan Helin har till exempel meddelat att man
inte tänker sälja några annonsplatser till SD.

Det första kallar hon utbytestestet. Skulle

Facebookgruppen ”Sverigedemokraterna
i riksdagen – Nej tack.” har i skrivande
stund närmare 280 000 medlemmar. Det
finns alltså en uttalad oro bland svenskarna för det
främlingsfientliga och uttalat rasistiska.

Forskare som undersökt hur religion framställs i
medierna visade att artiklar om islam till stor del
handlade om krig, konflikter och terrorism där de
flesta var av negativ karaktär.
Om islam ofta beskrivs i negativa ordalag och kopplas
samman med terrorism och konflikt, är det väl inte
märkligt om det också skapar en negativ bild hos
gemene svensk som varje dag bläddrar igenom
tidningen?
Våra resultat gäller enbart tendenser i rapporteringen
kring Ghezali, Safia Benaouda och Munir Awad. Men
på många sätt tycks rapporteringen följa de mönster

Det har varit mycket spekulationer i samband med
mediarapporteringen kring Ghezali. Senare visade det
sig också att bevisen inte höll för ett åtal mot någon
av dem. Vi vet inget om huruvida Ghezali

eller de andra gjort sig skyldiga till något
brott, men i Sverige råder principen att
man är oskyldig tills motsatsen bevisats.
Om Mehdi Ghezali blivit behandlad efter den principen
är en fråga som kan vara värd att ställa sig. Efter vår
analys av våra sju tidningar anser vi det finnas mycket
som tyder på motsatsen och att det har rapporterats
på ett stereotypt sätt i ordets negativa bemärkelse.

jag gett
de här epiteten till en person som lever
i min nära omgivning? Hade jag skrivit på
samma sätt om det handlat om en person inom den
kristna protestantiska religionen?

Läs också materialet med kritiska ögon, inte bara en
utan flera gånger. Att försöka hitta sätt att ändra på
de invanda sätten vi har att skriva om andra, är alltid
något.
Svårare än så behöver det inte vara.

