Islam og muslimer i norske medier i 2016
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Innledning
Denne medieanalysen tar for seg omtalen av islam og
muslimer i norske medier i 2016.

Analysen er utført på oppdrag fra Fritt Ord.
Retriever Norge er Nordens ledende leverandør av nyhetsovervåkning, verktøy for redaksjonell research og
medieanalyse. Selskapet er heleid av NTB og svenske TT.

Analysen består av én kvantitativ del og én kvalitativ del. Den
kvantitative delen gir et overblikk over medieomtalen av islam
og muslimer i alle norske redaksjonelle kilder som Retriever
overvåker. Vi vil også sammenligne omtalen av islam og
muslimer med de største nyhetssakene og andre store
debatter i 2016, slik at det gir et inntrykk av hvor omfattende
medieomtalen er.
I den kvalitative delen er det søkt etter alle artikler i riks- og
regionaviser i 2016 hvor muslim eller islam er i hovedfokus
(nevnt i overskrift eller ingress). De største nyhetssendingene
i TV og radio er også inkludert i utvalget. Temaet islam og
muslimer er i hovedfokus i 7.323 medieoppslag. Av disse er
1.000 artikler trukket ut ved hjelp av randomisert utvalg, og
dybdeanalysert på en rekke ulike variabler.
Analysen inkluderer omtale av hvilke temaer som er mest
fremtredende i omtalen av islam og muslimer, og beskriver
blant annet hvilke aktører som kommer til orde i mediene.
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Viktigste funn

Totalt er islam og muslimer omtalt eller nevnt i 54.895
medieoppslag i 2016. Til sammenligning ble krigen i Syria og
kommunesammenslåing omtalt i henholdsvis 53.870 og 49.846
medieoppslag.

Nesten halvparten av artiklene om islam og muslimer i riks- og
regionaviser dreier seg om forhold i andre land, altså utenriksstoff.

Mer enn 60 prosent av utenriksstoffet handler om terror, IS,
fremmedkrigere og radikal islam, og totalt blir ordene islamist og
islamisme brukt eksplisitt i 56 prosent av alle artikler som inngår i
utenriksstoffet.

Mens omtalen av islam og muslimer i utenriksstoffet er mer
refererende og hendelsesstyrt, er innenriksstoffet kjennetegnet ved et
større element av debatt og personfokus.


16 prosent av artiklene som handler om islam og muslimer i en
norsk kontekst har islamkritikk som mest fremtredende tema. Det er
imidlertid like mange debattinnlegg og kronikker som tar til motmæle mot
islamkritikk, som det er islamkritiske innlegg. Syv av ti leserinnlegg med
islamkritikk som tema er skrevet av menn.

Debatt om å definere hva islam er, og hvilken retning islam i Norge
skal ta, preger ett av ti medieoppslag i innenriksdekningen. I denne
diskusjonen har muslimske kvinner en like tydelig stemme som
muslimske menn.
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73 prosent av alle medieoppslag om islam og muslimer i
innenriksstoffet inneholder uttalelser fra kilder. Av disse er 31 prosent
muslimske aktører og 42 prosent andre aktører. De resterende 27
prosentene er typisk refererende nyhetsstoff uten direkte sitater eller
navngitte kilder.

Av medieoppslagene med muslimske kilder i innenriksdekningen
har 76 prosent mannlige kilder og 27 prosent kvinnelige kilder. Jamført
med en undersøkelse fra 2015, som viste at kvinnelige kilder utgjorde 24
prosent av nyhetskildene i Norge, er muslimske kvinner på nivå med den
generelle kjønnsfordelingen i norske medier.

Muslimske menn uttaler seg oftest på vegne av trossamfunn,
mens muslimske kvinner nesten utelukkende uttaler seg som
samfunnsdebattanter og vanlige samfunnsborgere.

Imamer uttaler seg i tre prosent av den totale omtalen av islam og
muslimer i utvalget. Imamene er lite synlige i islam-debatten, og har
oftest en reaktiv rolle i medieomtalen.


Det er en større andel kritisk omtale av islam og muslimer i
papiraviser sammenlignet med nettaviser og etermedier. Dette skyldes
at innsendt stoff, som det er mer av i papiraviser, utgjør en betydelig del
av den islamkritiske omtalen.

Elleve prosent av den totale omtalen etterlater et overveiende
negativt bilde av islam og muslimer. Halvparten av den kritiske
fremstillingen av islam er leserinnlegg og kronikker.

Kvantitativ analyse
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Medieomtalen av islam og muslimer i 2016
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Diagrammet over gir en oversikt over medieomtalen av islam og muslimer i norske medier i hele 2016. Kildegrunnlaget består av
papirutgavene av alle riksaviser og regionaviser, samt papirutgavene av de fleste lokalaviser og en rekke magasiner og tidsskrift.
Alle landets nettaviser er også inkludert, og alle store og toneangivende nyhetssendinger på radio og i fjernsyn. Søket inkluderer
alle medieoppslag der ordene islam og muslim er nevnt eller omtalt. Alle endelser av ordene er også med, f.eks. islamist, islamvennlig, muslimer, muslimsk osv.
Totalt er islam og muslimer omtalt eller nevnt i 54.895 medieoppslag i 2016. Omtalen er jevn og omfattende, og ligger på et stabilt
nivå gjennom hele året. Vi finner ikke store antallsmessige svingninger gjennom året, det varierer fra det høyeste antallet i januar
med 5.604 medieoppslag, til det laveste i oktober med 3.507 oppslag.
Ettersom dette er all omtale der islam eller muslimer er nevnt, finner vi svært mye ulik omtale blant disse nærmere 55.000
medieoppslagene. Her er det alt fra reportasjer som har islam som hovedvinkling, og benytter begrepet i overskrift, ingress og
gjennom hele teksten, til for eksempel notiser om et helt annet tema, der ordet «muslimsk» benyttes i en bisetning. I totalt 2.035
medieoppslag er et av ordene islam eller muslimsk (eller varianter av disse ordene) brukt i overskriften.
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Eksempler på omtale av islam og muslimer
Medieomtalen av islam og muslimer er som nevnt på forrige side mangefasettert, spesielt fordi ordene «muslim» og «muslimsk»
benyttes i sammenhenger der dette ikke er hovedtema. Det finnes imidlertid noen tilbakevendende drivere for omtalen. En viktig
driver er debatten om innvandring, integrering og diskriminering som fortrinnsvis handler om forhold i Norge, men som også berører
forholdene i resten av Europa. Omtalen av islamistisk terror i andre deler av verden, spesielt omtalen av krigen i Syria, bidrar også til
mange medieoppslag. På denne og de neste to sidene er det noen eksempler på medieoppslag der islam og muslimer er selve
utgangspunktet for nyhetsvinklingen. Dette er eksempler på den typen mediedekning som går igjen gjennom hele perioden, og
faksimilene representerer ulik type omtale som det finnes mye av. Retriever har ikke gjennomgått alle de nærmere 55.000
medieoppslagene om islam og muslimer manuelt, så dette er kun eksempler.

Januar
I 2016 har det vært mye
omtale av islamfiendtlige
handlinger i Europa.
Bergens Tidende 3. januar

April
Mars
Arfan Bhatti er i 2016 en av
Norges mest profilerte islamister.
Dagbladet 2. mars

Februar
Islam-kritiker Hege Storhaug får mye
medieoppmerksomhet gjennom hele
2016. Stavanger Aftenblad 15. februar
7

Debatt om ytringsfrihet
og religion.
Aftenposten 21. april

Eksempler på omtale av islam og muslimer

Juni

August

Strid innad i Islamsk råd.
Saken verserer i pressen
gjennom store deler av
året. Vårt Land 7. juni

Juli

Mai

Debatt om islam og homofili.
Aftenposten 5. juli

Terrorangrep i München. Flere
terrorangrep i Europa gjennom
året er blitt knyttet til islamister.
Ekstra 11. mai
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Debatt om debatten. I 2016
er det en rekke medieoppslag
om at norske muslimer i
offentligheten trues av andre
muslimer, og hetses av
islamkritikere.
Vårt land 19. august

Eksempler på omtale av islam og muslimer

Desember
Krigen i Syria og IS’
herjinger fører til
massiv medieoppmerksomhet
gjennom hele 2016.
Bergensavisen 30.
desember

September
Debatten om hodeplagg er
ikke like massiv som i 2009,
men blir satt på agendaen
også i 2016. Dagsavisen 26.
september

Oktober
Åsne Seierstads bok om to
norsk-somaliske tenåringer
som ble fremmedkrigere, får
mye oppmerksomhet. Bergens
Tidende 21. oktober

November
I 2016 er det mange lokale debatter om
integrering og radikalisering. Fædrelandsvennen 9. november
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Hvor stort er medietrykket?
Som nevnt på side 3 blir islam og muslimer nevnt i nærmere
55.000 medieoppslag i løpet av 2016. Dette kan oppleves som
et høyt tall, samtidig som det ikke sier så mye alene. Det er
derfor interessant å sette tallene i perspektiv, ved å se på
forekomsten av andre typer saker og temaer i det samme
kildegrunnlaget.

Nyhetssak

Tabellen til høyre viser de ti største nyhetssakene i norske
medier i 2016, altså de ti sakene som fikk mest omtale i norske
medier gjennom hele året. Statistikken er basert på tall fra
undersøkelsen Agenda Tracker, som er et samarbeidsprosjekt
mellom Retriever, PR-operatørene og YouGov. Her har vi søkt i
samme kildeutvalg som vi søkte etter islam og muslimer i, og
tabellen kan derfor gi perspektiv til tallene i denne
medieanalysen. Den største nyhetssaken i norske medier i
2016, krigen i Syria, blir omtalt i nærmere 54.000
medieoppslag i det aktuelle kildeutvalget, og er altså på samme
nivå som islam og muslimer. Selv om omtalen av konkrete
nyhetssaker ikke blir helt sammenlignbar med det mye mer
generelle temaet islam og muslimer, illustrerer det at islam og
muslimer er et svært framtredende innslag i mediebildet.

Antall medieoppslag i
2016

Krigen i Syria

53.870

Kommunesammenslåing

49.846

Flyktningdebatten i Norge

45.802

Presidentvalgkampen i USA

39.366

OL i Rio (inkludert Paralympics)

35.704

Flyktningkrisen

34.971

Forholdet mellom Russland og
Norge/NATO

22.739

Oljeprisen

21.387

Brexit

17.642

Boligmarkedet

13.902

Tidligere medieanalyser og undersøkelser Retriever har gjort, viser at medieomtalen av islam og muslimer har økt markant i
etterkrigstiden. En undersøkelse utført på oppdrag fra Vårt Land i august 2016 viste at islam og muslimer ble omtalt i 56.550
medieoppslag i 2015, mens kristendommen og kristne kun ble omtalt i 5.860 oppslag. Undersøkelsen viste også at mens
medieomtalen av kristendommen har ligget nesten stabilt siden 1945, har omtalen av islam økt voldsomt (vl.no, 16.08.16). En
analyse Retriever utarbeidet på oppdrag fra IMDi i 2015, viste imidlertid at det er stor variasjon i hvilke begreper som er mest
framtredende i relasjon til islam og muslimer. For eksempel dukket ordet «fremmedkriger» første gang opp i perioden 2012-2014. Vi
fant en økende oppmerksomhet omkring begrepene diskriminering og rasisme gjennom hele perioden etter 2000, mens omtalen av
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse sank fra perioden 2009-2011 til perioden 2012-2014 (Retriever 2015: Innvandring og
integrering i norske medier 2014). Et nytt begrep som etablerer seg for første gang i den norske offentligheten i 2016 er «de
skamløse». Uttrykket blir brukt i nærmere 200 medieoppslag i 2016 og bringer flere unge minoritetskvinner inn i debatten.
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Kvalitativ analyse
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Dekningen av islam i innenriks- og utenriksstoff
Diagrammet illustrerer hvordan omtalen av islam og muslimer i
det analyserte materialet fordeler seg på innenriksstoff og
utenriksstoff. Med begge menes artikler som omtaler forhold
både i Norge og andre land.

Stoffområder
Begge
8%

Utenriksstoff
48 %

Innenriksstoff
44 %

Diagrammet viser hvordan alle medieoppslagene
i det analyserte kildematerialet fordeler seg på
stoffområdene innenriksstoff, utenriksstoff eller
handler om begge. N=1000

Nesten halvparten av artiklene som utgjør kildegrunnlaget for
denne analysen, dreier seg om forhold i andre land, altså
utenriksstoff. Utenriksstoffet er i overveiende grad hendelsesnyheter, altså løpende dekning av konkrete hendelser, som
islamistisk terror, krigføring og politiske prosesser. At
majoriteten av utenriksstoffet er hendelsesnyheter gjenspeiles i
en større andel omtale i nett- og etermedier, sammenlignet med
innenriksstoffet.
Mens omtalen av islam og muslimer i utenriksstoffet er mer
refererende og hendelsesstyrt, er innenriksstoffet kjennetegnet
ved et større element av debatt og personfokus.

Åtte prosent av omtalen består av artikler og innslag i
etermedier som omtaler forhold både i Norge og andre land. Her
finner vi for eksempel artikler om hvordan islamistisk terror i
andre land virker inn på forhold i Norge, og terrorfaren både
hjemme og utenlands. Artikler som omhandler både utenriks- og
innenriksstoff er ansett som relevant i drøftingen av begge
stoffområder videre i analysen.
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Eksempler på innenriks- og utenriksstoff

Utenriksstoff

Innenriksstoff

Terrorangrep mot europeiske mål og
kampen mot islamistiske terrorceller preger
utenriksstoffet. Adresseavisen 26. mars

Utenriksstoff
Under valgkampen får Donald Trump mye
oppmerksomhet for sine utspill mot
muslimer. Trump skiller seg ut med sin
direkte kopling mellom muslimer og terror.
Nettavisen 23. mars
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Mediene retter søkelyset mot bekjempelse
av radikal islam i Norge. Omar Sadiq leder
den nye felles satsingen til alle de 30 Agderkommunene. Fædrelandsvennen 14. april

Tema i medieomtalen av islam og muslimer

Islamkritikk

9%

Diagrammet viser hvilke temaer som er mest fremtredende i omtalen av
islam og muslimer i norske riks- og regionaviser i 2016. Diagrammet viser
omtalen i både innenriks- og utenriksstoff, og viser derfor det totale
mediebildet. For å tydeliggjøre, og vise forskjellene i hvordan muslimer og
islam omtales med utgangspunkt i norske- og utenlandske forhold, vil det i
hovedsak bli skilt mellom innenriks- og utenriksstoff videre i analysen. Under
følger en forklaring av hva som menes med de ulike temaene.

Radikalisering og
fremmedkrigere

8%

Terror og IS: Islamistisk terror og islamistiske terrorgrupper, særlig IS.

Anti-islamske grupper og
muslimhets

7%

Religiøse skikker og praksis: Skikker og praksis som knyttes direkte opp mot islam, som
ramadan, bruk av hodeplagg og omskjæring

Islam-debatt

6%

Islamkritikk: Overordnet kritikk av islam

Islamske trossamfunn

5%

Radikalisering og fremmedkrigere: Radikal islam og utenlandske statsborgere som reiser ut
for å krige for IS. Rekruttering av fremmedkrigere

Utenrikspolitikk

5%

Innvandring

4%

Terror og IS

35%

Religiøse skikker og
praksis

12%

Anti-islamske grupper og muslimhets: Grupperinger som vil hindre fremveksten av islam. Hets
og hatkriminalitet mot muslimer.
Islam-debatt: Diskusjon om hva det vil si å være muslim i Norge og hva som er rett tro

Vold og kriminalitet 3%

Islamske trossamfunn: Omtale av konkrete trossamfunn og organisasjoner som Islamsk råd
Utenrikspolitikk: Politiske prosesser i andre land som knyttes opp mot muslimer og islam

Holdninger til muslimer 3%

Innvandring: Omtale av muslimsk innvandring

Integrering og likestilling 2%

Vold og kriminalitet: Omtale hvor vold og kriminalitet knyttes opp mot muslimer
Annet 2%
Holdninger til muslimer: Hvordan nordmenn og andre ser på muslimer og islam
0%

10%

20%

30%

40%

Diagrammet viser hvordan alle artiklene i kildematerialet fordeler seg
på tema. N=1000

Integrering og likestilling: Likestilling mellom menn og kvinner. Integrering i samfunnet
Annet: Enkeltsaker. For eksempel omtale av karikaturstriden i 2006
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Islam og muslimer i utenriksstoffet
Terror og IS
Utenrikspolitikk

57%
10%

Religiøse skikker og praksis 6%
Radikalisering og
fremmedkrigere

6%

Annet 6%
Innvandring 5%
Anti-islamske grupper og
5%
muslimhets
Islamkritikk 3%
Islam-debatt 2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Diagrammet viser hvordan omtalen av islam og
muslim i utenriksstoffet fordeler seg på tema.
N=592

Islamistisk motivert terror og ulike islamistgrupper, særlig IS, er tema i
mer enn halvparten av medieoppslagene som utgjør utenriksstoffet.
Dekningen er et resultat av flere terrorangrep gjennom året som blir
knyttet til radikale muslimer, samt krigen i Syria og IS’ herjinger.
Totalt blir ordene islamist og islamisme brukt eksplisitt i 56 prosent av
alle artikler som inngår i utenriksdekningen av islam og muslim. At
islamist-begrepet blir brukt i mesteparten av omtalen av terror,
radikalisering og ulike islamistgrupper som IS og Boko Haram, bidrar til
et skille mellom islam som religion og den politiske ideologien som styrer
de islamistiske grupperingene. Det er likevel nærliggende å anta at den
massive omtalen av islamisme kan påvirke enkeltes assosiasjoner til
islam og muslimer, og underbygge forestillinger om islam som en
voldelig religion. Dette gjenspeiles blant annet i det meningsbærende
stoffet, hvor det blant annet blir diskutert hvorvidt man kan snakke om
islamsk terror.

USAs nyvalgte president, Donald Trump, får mye medieoppmerksomhet i
forbindelse med ulike utspill om muslimer i 2016. Innreiseforbud til USA
for muslimer, og testing av religion i militæret, blir fremstilt som
kontroversielle utspill fra Trump i norske medier. Videre blir den kraftige
økningen i antall overgrep mot muslimer i USA i 2016 satt i direkte
sammenheng med Trumps kandidatur. De nevnte sakene bidrar til
omtale av temaene utenrikspolitikk og muslimfiendtlige grupper og
muslimhets.
Ettersom det meste av utenriksstoffet er refererende og hendelsesstyrt,
er det langt mindre bruk av intervjuobjekter i omtalen, både muslimske
og andre, sammenlignet med innenriksstoffet. Totalt inneholder ni
prosent av utenriksstoffet uttalelser fra personer med muslimsk tro, og
majoriteten av disse er politikere og statsledere i muslimske land.
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De mest fremtredende temaene i innenriksstoffet
Religiøse skikker og praksiser

17%

Islamkritikk

16%

Terror og IS

16 prosent av artiklene som handler om islam og muslimer i en norsk
kontekst har islamkritikk som mest fremtredende tema. Selve begrepet
islamkritikk er et innarbeidet, men også omdiskutert, uttrykk i
avisspaltene, og kjennetegnes ved et mer overordnet kritisk blikk på
religionen og muslimer som gruppe. Det er innenfor dette temaområdet
vi finner majoriteten av artiklene som etterlater et ensidig og negativt
bilde av islam. Så mye som 65 prosent av oppslagene som hadde
islamkritikk som mest fremtredende tema er meningsbærende stoff
(leserinnlegg og leder- og kommentarartikler). I de kritiske innleggene på
avisenes debattsider blir islam typisk fremstilt som en voldelig religion
som truer vestlige verdier. Samtidig er det også flere eksempler på
oppslag med kritikk av islamkritikken. Både samfunnsdebattanter med
muslimsk bakgrunn og andre bidrar til å nyansere islamkritikken.
Informasjonsleder i Human Rights Service, Hege Storhaug, er den mest
fremtredende meningsbæreren av islamkritikk i nyhetsstoffet. Storhaugs
bok «Islam - den 11. landeplage» får mye medieoppmerksomhet i 2016,
og flere aviser trykker også lengre intervjuer med Storhaug.

12%

Radikalisering og
fremmedkrigere

11%

Islam-debatt

11%

Islamske trossamfunn

10%

Anti-islamske grupper og
muslimhets

8%

Integrering og likestilling

4%

Holdninger til muslimer

4%

Vold og kriminalitet

4%

Annet

Omtalen av islam og muslimer i innenriksdekningen er mer sammensatt
og favner bredere enn i utenriksdekningen. Den refererende omtalen av
terror og islamistgrupper utgjør en mindre del av mediebildet, mens
debattelementet i omtalen er mer fremtredende.

3%
0%

5%

10%

15%

20%

Diagrammet viser hvordan omtalen av islam og
muslim i innenriksstoffet fordeler seg på tema.
N=516

I motsetning til islamkritikken, handler islam-debatten om å definere hva
islam er og i hvilken retning islam i Norge skal bevege seg. Elleve
prosent av innenriksstoffet faller innenfor dette temaet. Debatten er
hovedsakelig drevet frem av ulike muslimske fraksjoner i Norge som
strides om å definere hva islam skal innebære. Mens noen muslimer tar
til orde for en mer liberal tolkning av islam, tar andre til orde for at en
bokstavtro tolkning av koranen er det rette også i Norge. Nesten
halvparten av artiklene og innleggene som inneholder slik
meningsbrytning, har homofili som
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De mest fremtredende temaene i innenrikstoffet
hovedtema. Homofilidebatten ble særlig aktuell i kjølvannet av
massakren mot et utested for homofile i Orlando i juni. Den
muslimske gjerningsmannens uttalte hat mot homofile aktualiserte
spørsmålet om hvilke holdninger de muslimske miljøene i Norge har
til homofili, og omtalen avspeiler i stor grad de ulike fraksjonene
innenfor islam i Norge. På vegne av Islam Net tar Fahad Qureshi
tydelig til orde for at homofili ikke er forenelig med islamsk tro. Også
Usman Rana, som ga ut boken Norsk Islam i mars 2016, skaper
diskusjon om hvorvidt norsk islam kan tillate praktiserende
homofile. Videre tar noen muslimer, blant disse også åpne homofile,
til orde for at islam må reformeres og at det er forenelig å være
praktiserende homofil og muslim. Heller enn å gi uttrykk for en
ensartet fremstilling av muslimer i Norge, illustrerer islam-debatten i
mediene at det ikke er én muslimsk identitet eller retning som
gjelder for alle.
Når muslimer eller islam nevnes i innenrikstoffet er religiøse skikker
og praksiser, som bruk av hodeplagg, ramadan og omskjæring, tema
i rett under én av fem artikler. Etter islamkritikk er det innenfor dette
temaet det er størst andel artikler som fremstiller islam på en kritisk
måte. Omskjæring av gutter, jomfrutesting av jenter og praktisering
av Sharia-lover blant muslimske trossamfunn, er eksempler på
islamsk-motiverte praksiser som omtales med en kritisk
innfallsvinkel. Felles for omtalen av disse sakene er at skikkene
fremstilles som muslimske, altså at de representerer overgripende
problemer ved religionen islam. Samtidig er det også artikler om
religiøse skikker som oftest fremstiller islam på en positiv måte.
Artikler om muslimers fastemåned ramadan er et eksempel på
omtale som etterlater et positivt bilde av islam. Både i reportasjer og
meningsbærende stoff lærer leserne om bakgrunnen for hvorfor
muslimer faster, og verdier som fellesskap og solidaritet knyttes til
islam.
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Islamkritikk
Aftenposten 19. februar

Islam-debatt
Klassekampen 3. mars

De mest fremtredende temaene i innenrikstoffet
En sak som illustrerer at det eksisterer uenigheter innad i de
muslimske trossamfunnene om hva som er riktig religiøs praksis, er
utspillet fra imamen Abdikadir Mahamed Yussuf i Kristiansand i
januar, om at muslimer ikke bør delta i bursdager og julefeiring.
Raskt etter utspillet uttaler styret i moskeen at de tar sterk avstand
fra uttalelsene, og at det skal drøftes hvorvidt imamen må fratre sin
stilling.
Én av fire artikler i innenriksstoffet dreier seg om terror, IS,
fremmedkrigere og radikal islam. I motsetning til den løpende
dekningen av disse temaene i utenriksstoffet, er det et større innslag
av meningsbærende stoff og debatt i innenrikstoffet. Med
islamistiske terrorangrep både i Europa og USA som bakteppe, løftes
det frem spørsmål om hvorvidt muslimer «må ta avstand fra
terroren» og hva imamer, Islamsk råd og andre religiøse ledere gjør
for å minske rekrutteringen til radikal islam. Også i omtalen av dette
spørsmålet fremstår norske muslimer som delte i synet på hvilken
rolle
muslimer
skal
innta.
Mens
enkelte
muslimske
samfunnsdebattanter forfekter at terror ikke har noe med islam å
gjøre, tar andre til orde for at muslimene selv må ta et tydelig
oppgjør med radikale strømninger. Ulike rettssaker og rettsprosesser
i tilknytning til islamistene Ubaydullah Hussain, Mulla Krekar og
Arfan Bhatti utgjør en del av omtalen av radikal islam og
fremmedkrigere. Ved omtale av disse tre personene bruker mediene
konsekvent betegnelsen islamist, og ikke muslim.
Ulike forhold knyttet til Islamsk råd (IRN) utgjør mye av omtalen
innenfor temaet islamske trossamfunn. I mai anklages IRN for å
presse forretninger til å kjøpe halalsertifisering, noe som medfører at
norske myndigheter uttaler at statsstøtten må vurderes. Videre går
styret i IRN av i juni, da de ikke får flertall i organisasjonens øverste
organ for å si opp generalsekretæren Mehtab Afsar. Afsar blir fra
flere kanter beskyldt for å skape splittelse i det muslimske miljøet.
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Religiøse skikker og praksis
Adresseavisen 23. juni

Radikalisering og
fremmedkrigere
Dagbladet 30. januar

De mest fremtredende temaene i innenrikstoffet
I oktober blir Zaeem Shaukat innsatt som ny leder i IRN. Også
omtalen av IRL vitner om at det er flere ulike fraksjoner innenfor de
muslimske miljøene i Norge.
En undersøkelse i regi av Norsk institutt for forskning om oppvekst,
velferd og aldring (NOVA) som publiseres i juni, slår fast at 58
prosent av tenåringer i Oslo sier seg helt eller delvis enig i at Vesten
og islam er i krig. Videre svarer en betydelig andel av ungdommene
at de er litt eller helt enig i at Vesten og islam truer hverandres
kulturer og verdier. Omtale av denne undersøkelsen utgjør en
betydelig del av omtalen av temaet holdninger til muslimer.
Undersøkelsen omtales også på lederplass i Dagbladet, hvor avisen
slår fast at «undersøkelsen ikke bare gir dårlige svar, de gir også
følgefeil i samfunnsdebatten». Undersøkelsen, og formidlingen av
resultatene, skaper et inntrykk av at islam er uforenelig med vestlige
verdier, og det er grunn til å anta at undersøkelsen etterlater et
pessimistisk bilde av hvordan nordmenn ser på islam.

Integrering
Vårt Land
5. desember

Som ledd i prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge» lanserte
ISF på oppdrag fra Fritt Ord en rapport i 2016 om holdninger til
ytringsfrihet i den norske befolkningen. Dagbladet omtaler
rapporten, og vinklinger saken på at 4 av 10 nordmenn er skeptiske
til muslimske samfunnsfagslærere. Ved å kun bruke kilder som
stiller seg både undrende og kritiske til resultatet, Antirasistisk
senter og Utdanningsforbundet, bidrar Dagbladet til å nøytralisere
budskapet om hvordan nordmenn ser på muslimer og islam.
Dagbladets dekning av den nevnte undersøkelsen er et av flere
eksempler på hvordan enkelte redaksjoner balanserer negative
sakskompleks. Også i omtalen av anti-islamske grupper som Stopp
Islamiseringen av Norge, bidrar medienes vinkling av omtalen til å
nyansere fremstillingen, slik at grupperingenes negative syn ikke blir
stående uimotsagt.
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Terror og IS
Ap.no 8. september

Hvem uttaler seg om muslimer og islam?
Diagrammet illustrerer graden av medvirkning fra både
muslimer og øvrige aktører i medieomtalen av muslimer og
islam i innenriksstoffet. Til sammen inneholder 73 prosent
av omtalen uttalelser. Dette inkluderer også kronikker og
leserinnlegg.

Omtale uten
uttalelser
27 %

Muslimske aktører uttaler seg, eller står som avsender av
leserinnlegg, i 31 prosent av all omtalen som angår islam og
muslimer i innenriksstoffet. Av disse er 24 prosent kvinner
og 73 prosent menn, mens tre prosent av artiklene har både
mannlige og kvinnelige kilder.

Muslimske
aktører
31 %

Andre aktører, som etter all sannsynlighet ikke er muslimer,
kommenterer 42 prosent av all omtale av islam og muslimer
knyttet til norske forhold. Av disse er 30 prosent kvinner og
67 prosent menn, mens tre prosent av artiklene har både
mannlige og kvinnelige kilder.
Øvrige aktører
42 %

Undersøkelsen the Global Media Monitoring Project, som
utføres på en helt tilfeldig dag hvert femte år, viste i 2015 at
andelen kvinnelige nyhetskilder i Norge utgjorde 24 prosent.
I 2010 utgjorde andelen kvinnelige nyhetskilder 31 prosent.
Dette viser at fordelingen mellom mannlige og kvinnelige
muslimske kilder i omtalen av islam og muslimer, er på nivå
med den generelle fordelingen i norske medier.

Diagrammet viser hvem som uttaler seg i omtalen av
muslimer og islam. Med «øvrige aktører» menes alle som
uttaler seg om islam og muslimer uten selv å være
muslimer. I 27 prosent av omtalen er det ingen som
uttaler seg. N=516
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Hvem kommer til orde i omtalen av islam?
Muslimske aktører
Diagrammet viser hvilke muslimske aktørgrupper som uttaler
seg i innenriksstoffet, og hvorvidt det er kvinner eller menn
som uttaler seg. Oppslag som inneholder uttalelser fra både
kvinner og menn har betegnelsen «kvinne og mann».
Diagrammene tar utgangspunkt i alle artikler som inneholder
uttalelser fra muslimer (160 artikler), og prosentandelen
viser hvor synlige de ulike aktørgruppene er i omtalen av
islam og muslimer.

Samfunnsdebattant

1%

3%

Trossamfunn og organisasjoner

Som nevnt uttaler muslimske aktører seg i 31 prosent av all
omtalen som angår islam og muslimer i innenriksstoffet, og
av disse er omkring en fjerdedel kvinnelige kilder. Innenfor
aktørgruppene trossamfunn, imam, forsker, islamist og
politiker er kvinner så å si helt fraværende, og dette bidrar til
at muslimske menn er mer synlige i omtale knyttet til islam
og muslimer.

6%

Vanlig samfunnsborger

3%

Imam

3%

Forsker/ekspert

5%

1%

Islamist

2%

Politiker

2%
0%

3%

2%

2%

Kvinne og mann

4%
Kvinne

6%

8%

Mann

Muslimske menn uttaler seg oftest på vegne av trossamfunn.
Kontroversene rundt Islamsk råd bidrar særlig til denne
aktørgruppens synlighet. Også Islam Net, representert ved
lederen Fahad Qureshi, er en fremtredende aktør.
Sammenlignet
med
de
kvinnelige
debattantene,
representerer
de
mannlige
muslimske
samfunnsdebattantene flere fraksjoner i islam-debatten, fra den
homofile aktivisten Kaltham Alexander, til Fahed Qureshi, og
forfatter Usman Rana, som tar til orde for konservativ islam
tilpasset det norske samfunnet.

Muslimske kvinner uttaler seg oftest som samfunnsdebattanter, dernest som vanlige samfunnsborgere.
Kvinnelige, muslimske samfunnsdebattanter representerer
ofte en mer liberal tilnærming til islam. Sentrale
representanter er Fatema Al-Musawi og de skamløse
arabiske jentene, Mina Bai og Azra Gilani. Sistnevnte blir
tildelt Harry Holes pris i desember, for sin modige kronikk om
at muslimske mødre må engasjere seg på vegne av sine
døtre. Verdikonservative kvinnelige muslimer er lite synlige i
debatten. Med vanlig samfunnsborger menes en person som
ikke tilhører en spesifikk organisasjon, profesjon eller
gruppe, og som først og fremst uttaler seg på vegne av seg
selv. Et eksempel på slik omtale er når en avis intervjuer en
kvinne om hennes forhold til fastemåneden ramadan.
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Imamer uttaler seg i tre prosent av den totale omtalen av
islam og muslimer i utvalget. Imamene er lite synlige i islamdebatten, og har oftest en reaktiv rolle i medieomtalen. Det
vil si at de svarer på kritikk, for eksempel i forbindelse med
kontroversielle utspill fra andre i egen menighet, eller
kommenterer hvorfor kvinner er fraværende i lederroller i
muslimske trossamfunn når de blir konfrontert med dette
faktumet.

10%

Hvem kommer til orde i omtalen av islam?
Diagrammene viser hvilke aktørgrupper som uttaler seg om
muslimer og islam, uten selv å være muslimer.
Diagrammene tar utgangspunkt i det totale antall artikler
som inneholder uttalelser fra disse aktørgruppene i
innenriksstoffet (219 artikler).
Aktører som etter all sannsynlighet ikke bekjenner seg til
islam, uttaler seg, eller står som avsender av leserinnlegg, i
42 prosent av all omtalen som angår islam og muslimer i
innenriksstoffet. Av disse er 30 prosent kvinner og 67
prosent menn. I de resterende tre prosentene av omtalen er
det både kvinnelige og mannlige intervjuobjekter.

Øvrige aktører
Samfunnsdebattant
1%

Vanlig samfunnsborger

1%

Politiker

1%

Offentlige instanser
Organisasjoner

7%

2%

8%
8%

3%

2%

1%

1% 1%

Anti-islamske grupper

2%
0%

2%
Kvinne og mann

Samfunnsdebattanter er en av de mest fremtredende aktørgruppen også blant de som snakker om islam uten selv å
være muslimer. Informasjonsleder i Human Rights Service,
Hege Storhaug, er en av de mest fremtredende islamkritiske
stemmene i debatten. Storhaug har også selskap av den
kristenkonservative redaktøren og samfunnsdebattanten
Vebjørn Selbekk, som tar til orde for en skarpere islamkritikk
(Adresseavisen 07.01.2016). Videre er det også eksempler
på at samfunnsdebattanter med ikke-vestlig bakgrunn, som
forfatter Walid al-Kubaisi, deltar i den offentlige samtalen om
islams rolle i samfunnet. Professor i sosialmedisin, Per
Fugelli, og sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen, er
sentrale samfunnsdebattanter som tar til motmæle mot
islamkritikk.
Også vanlige samfunnsborgere er en aktørgruppe som i stor
grad utøver islamkritikk. Mesteparten av kritikken kommer i
form av leserinnlegg på avisenes debattsider, og majoriteten
av avsenderne er menn. Innleggene fra denne aktørgruppen
er kjennetegnet ved en svært tydelig anti-muslimsk retorikk,

4%

Forsker/ekspert

4%

6%
Kvinne

8%

10%

Mann

med
overskrifter
som
«Den
farlige
profeten»
(Fædrelandsvennen 09.05.2016), og «Islams psykologiske
fengsel» (Nordlys 04.08.2016). Innleggene er ofte korte og
spissformulerte, og avsenderne snakker på vegne av seg
selv, altså som privatpersoner.

Forskere og eksperter uttaler seg også i en nokså stor andel
av omtalen av islam og muslimer. Ulike forskere og eksperter
uttaler seg om et bredt utvalg temaer, fra islamske boliglån i
Norge, til terrorforskning, radikalisering og undersøkelser om
nordmenns holdninger til islam. Felles for denne
aktørgruppen er at den som oftest har et refererende og
nøytralt ståsted.
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Representanter fra anti-islamske grupper kommer til orde i
to prosent av den totale omtalen av islam og muslimer i
innenriksstoffet. Dette dreier seg i hovedsak om Stopp
islamiseringen av Norge og Odins Soldater.

12%

Sjangerfordeling
20 prosent av medieomtalen av islam og muslimer i
utvalget av riks- og regionmedier er meningsbærende stoff.
Med meningsbærende stoff menes kronikker og innsendt
stoff til avisenes debattsider, og kommentar- og lederartikler
som avisredaksjonene selv står bak.

Sjanger og stoffområde
Redaksjonelt
meningsbærende

Hvis vi kun ser på medieomtalen som er knyttet opp mot
forhold i Norge, er hele 33 prosent av omtalen
meningsbærende. En overvekt av det meningsbærende
stoffet, fire av fem oppslag, er leserinnlegg og kronikker
som er sendt inn til avisenes debattsider. Både den massive
omtalen av islam og muslimer (ref. side 10), og den høye
andelen debattstoff, avspeiler at islam er høyt oppe på
dagsorden i den offentlige debatten i Norge.

Begge
Nyhetsstoff

Innenriks
Utenriks

Innsendt stoff

0%

Én av fire kronikker eller leserinnlegg om islam er skrevet av
avsendere som selv er muslimer. Flere av innleggene inngår
i den tidligere omtalte islam-debatten, og dreier seg om
temaer som synet på homofili og behovet for å reformere
islam. Videre tar muslimer også til motmæle mot
islamkritikk på avisenes debattsider.
Islamkritikk er tema i brorparten av det innsendte stoffet
som er signert avsendere som ikke selv er muslimer. Som
tidligere nevnt er det innenfor denne sjangeren vi finner
majoriteten av den negative omtalen av muslimer og islam i
mediene.
Avsenderne
av
disse
kronikkene
og
leserinnleggene varierer fra etablerte samfunnsdebattanter
som Hege Storhaug og Kjetil Rolness, til vanlige
samfunnsborgere som sender inn leserinnlegg til avisenes
debattsider. Det er imidlertid verdt å presisere at det
nesten er like mange debattinnlegg og kronikker som tar til
motmæle mot islamkritikk, som det er islamkritiske innlegg.

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Diagrammet viser hvordan omtalen av islam og muslimer
fordeler seg på sjanger og stoffområde. N=1000

Det redaksjonelt meningsbærende stoffet utgjør i overkant
av seks prosent av den totale omtalen av islam og
muslimer. Det er terror, IS og islamkritikk som opptar
pressen mest, og ofte blir problemstillingene knyttet opp
mot forhold i både Norge og resten av Europa. Et fåtall
kommentarartikler har et kritisk tilsnitt, og felles for disse er
at de skisserer en kopling mellom islam og islamistisk
terror. I det meste av det redaksjonelt meningsbærende
stoffet tar imidlertid pressen avstand fra en slik kopling, selv
om trusselen fra IS og ekstremisme er tema.
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Fordeling på medietype
Kildegrunnlaget i denne analysen består av alle riks- og
regionaviser i Norge, samt de største nyhetssendingene i
TV og radio. Diagrammet illustrerer at papiravisene står
for den største andelen omtale av islam og muslimer,
samtidig som det også er en relativt stor andel omtale i
etermedier.

TV og radio
16 %

Utenriksstoffet blir oftest formidlet i nettmedier og i
nyhetssendinger på TV og radio, mens innenriksstoffet
oftest blir omtalt i avisenes papirutgaver. Dette henger
sammen med at utenriksstoffet i stor grad er
hendelsesnyheter som oppdateres løpende, mens en stor
del av innenrikstoffet er debattartikler og mer
dyptpløyende nyhetsartikler, reportasjer og intervjuer.

Nett
35 %

Papir
49 %

Som tidligere nevnt utgjør innsendt stoff en betydelig del
av den negative omtalen av islam og muslimer. Dette
bidrar til at det er en større andel negativ omtale i
papiraviser, sammenlignet med nettaviser og etermedier.
Samtidig vet vi at nettavisenes kommentarfelt ofte
inneholder mange kritiske kommentarer om muslimer og
islam. Dette er også en del av totalbildet av hvordan
islam fremstilles som ikke er hensyntatt i denne
analysen.

Diagrammet viser hvordan omtalen av islam og muslimer
fordeler seg på medietype. N=1000
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Oppsummerende betraktninger
Denne analysen har vist at islamistisk terror og
oppdateringer om IS får en stor plass i nyhetsdekningen i
2016. I kjølvannet av denne løpende nyhetsdekningen
oppstår det også meningsbrytning og drøfting av
terrorens vesen og opphav. Med noen unntak, ofte i form
av leserinnlegg på avisenes debattsider, noen
fremtredende
islamkritikere
og høyrepopulistiske
politikere og partier, blir det i liten grad satt likhetstegn
mellom muslimer som gruppe og islamistisk terror.
Pressen selv gjør også sjelden en kopling mellom islam
og islamistisk terror i leder- og kommentarartikler, og det
kan derfor argumenteres for at pressen ikke bidrar til å
forsterke en slik diskurs.

Brorparten av medieomtalen av islam og muslimer, 85
prosent, er vurdert som verken overveiende negativ eller
positiv. At en så stor del av omtalen er ansett som
nøytral, utelukker ikke at en større del av omtalen har
blitt oppfattet som negativ av enkelte mottakere. Noen vil
sette likhetstegn mellom islamistisk terror og muslimer,
og noen vil lese et debattinnlegg om homofili fra en
konservativ muslimsk samfunnsdebattant, og tenke at
han snakker på vegne av alle muslimer. På samme måte
vil kanskje en artikkel om en muslimsk enkeltperson som
kjemper mot radikalisering oppfattes som positiv av
mange. I denne analysen er det imidlertid skilt mellom
den eksplisitte kritikken, eller rosende omtalen, av
muslimer som gruppe og islam som religion, og omtale av
enkeltpersoner og muslimske trossamfunn. Dette er gjort
for å synliggjøre hvordan mediene omtaler muslimer, og
hvor stor del av omtalen som er overveiende islamkritisk
eller gir et positivt bilde av islam.

Det er en noe mer fremtredende tendens at muslimer
fremstilles som én gruppe når man omtaler religiøse
skikker og praksis, som for eksempel hijab og ramadan,
eller barneoppdragelse og likestilling mellom kjønnene.
Denne omtalen er imidlertid ikke nødvendigvis kritisk.

Mens elleve prosent av omtalen etterlater et overveiende
negativt bilde av islam, er tre prosent av omtalen vurdert
som overveiende positiv. Dette dreier seg i hovedsak om
omtale av religiøse skikker og praksis, som ramadan, og
vellykket integrering. Overordnet fremstår omtalen av
islam og muslimer i innenriksstoffet som nyansert.
Islamkritiske aktører kommer til orde, samtidig som disse
stemmene blir balansert av aktører som tar til motmæle.
Videre slipper flere ulike muslimske stemmer til i islamdebatten.

I analysen er det pekt på at aktører fra flere ulike
fraksjoner av islam er synlige i mediene. Det er mye som
vitner om at det er en intern debatt i Norge om hva det vil
si å være muslim, og hvorvidt det er rom for en mer
liberal tilnærming. I denne diskusjonen har muslimske
kvinner en like tydelig stemme som muslimske menn.
Analysen har også vist at andelen kvinnelige muslimske
kilder er på nivå med den generelle kjønnsfordelingen i
norske medier.
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Hvilke nyhetsartikler engasjerte mest i 2016?
Artikkel

Kilde

Totalt enagasjement

Kronikk: Muslimske mødre, nå må dere våkne! | Azra Gilani

Aftenposten

40.349

Sahfana (37) fikk sydd bunad med hijab. Har utløst et skred av hatmeldinger og rasisme

Dagbladet

38.814

Islamister mobiliserer mot Odins soldater

Aftenposten

26.679

Sykepleiestudent nektet å servere svinekjøtt på sykehjem

VG Nett

23.264

Nå har Odins soldater etablert seg i Norge

Dagbladet

22.036

Imam på skjult kamera: Muslimer er i ferd med å erobre Europa

Nettavisen

19.111

Som muslim har jeg i alle år vært med klassen min til kirken, danset rundt juletreet og sunget julesanger

Stavanger Aftenblad

15.646

Det er så utrolig trist hva vi muslimer har gjort religionen vår til

Dagbladet

14.509

Usman Rana er en moderne mørkemann | Mina Bai

Aftenposten

14.462

Iranske menn ikler seg hijab for å støtte landets kvinner

Aftenposten

13.343

Oversikten viser hvilke artikler om muslimer og islam som har skapt mest engasjement på Facebook og Twitter. Det totale engasjementet viser
summen av antall likes, kommentarer og delinger på Facebook, samt delinger på Twitter. Utvalget tar utgangspunkt i artikler hvor muslimer eller
islam har en sentral rolle (nevnt i overskrift eller ingress). Av disse har Azra Gilanis kronikk om at muslimske mødre må engasjere seg på vegne
av sine døtre skapt mest engasjement, med 40.349 likes, kommentarer og delinger på Facebook og Twitter. Også to andre kronikker som inngår
i islam-debatten, Det er så utrolig trist hva vi muslimer har gjort religionen vår til og Usman Rana er en moderne mørkemann, har skapt mye
engasjement i sosiale medier. Til sammenligning ble artikkelen som skapte aller mest engasjement i sosiale medier i 2016, en artikkel om
moren til Joshua French, likt, kommentert og delt over 90.000 ganger.
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Kildegrunnlag og metode
Medieanalysen tar for seg omtalen av muslimer og islam i
norske medier.

I analysen benytter vi ordet «medieoppslag» som
samlebegrep på tekster av alle typer sjangre. Det dreier seg
altså om både nyhetsartikler, reportasjer, notiser,
kommentarartikler, lederartikler, leserinnlegg, samt TV- og
radioinnslag. Noen lesere vil kunne oppfatte medieoppslag
som noe som er utelukkende redaksjonelt produsert, men
her menes også innsendt stoff.

Den kvantitative delen inneholder tall som viser hvor mye
omtale islam og muslimer fikk totalt i norske medier i 2016.
Søket er gjort i alle de redaksjonelle kildene Retriever har
tilgang til. Mengden omtale av islam og muslimer er også
sammenlignet med de ti største nyhetssakene i norske
medier i 2016. Statistikken er basert på tall fra
undersøkelsen
Agenda
Tracker,
som
er
et
samarbeidsprosjekt mellom Retriever, PR-operatørene og
YouGov.
Analysegrunnlaget for den kvalitative delen er medieoppslag
i alle norske riks- og regionmedier, hvor islam og muslimer er
i hovedfokus (nevnt i overskrift eller inngress). Dette utgjør et
datamateriale på nærmere 7.500 oppslag. Av disse er 1.000
medieoppslag tilfeldig trukket ut og analysert på en rekke
ulike variabler, som tema, hovedaktør og sjanger.
Både den kvantitative og kvalitative delen er basert på
søkeord, som inngår i søkestrenger der ulike variasjoner av
bøyingsmåte og skrivemåte innenfor bokmål og nynorsk er
tatt hensyn til. Søkene i Retrievers kilder gjøres med boolske
operatorer, for å fange opp alle relevante treff og ekskludere
feiltreff.
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