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Abstract:  
The purpose of this thesis is to examine the field of research regarding Hollywood feature films, 

the construction of stereotypes of Muslims and Arabs and what impact the negative stereotypes 

might have on Muslims’ concept of the self. The purpose is also to discuss what consequences this 

can have for the multi-cultural classroom. In order to fulfill the purpose, three questions where 

created. The first one was to examine research regarding the Hollywood feature films portrayal of 

Muslim stereotypes. The second question was to examine research regarding the feature movies 

impact on the conception of the self. The third question was to examine the research regarding 

feature films negative portrayal of Islam and Muslims own comprehension of the portrayal. The 

analysis has been conducted as a systematic literature study of material relating to feature films 

portrayals of Muslims and Arabs, Muslims’ own opinions of the portrayal and material relating to 

feature films effect on identity.  

 

The reached conclusion is that Hollywood’s feature films portrayal of Islam, Muslim and Arabs are 

utterly negative and limited. The examined research also shows that feature films have a huge 

impact on the viewers’ everyday life and concept of the self. Some research shows that feature films 

is a source to viewers’ existential questions and can also work as building blocks to their own 

identity. The research regarding Muslims’ own conception of feature films portrayal of Islam where 

limited. The examined researched show that Muslims’ have been victims of discrimination, hatred 

and violence from the society. However, how it might inflict the perception of Muslims identity 

have not been clarified.  

 
Nyckelord: Religionsdidaktik, identitet, islam, stereotyp, film
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1. Inledning 

I dagens Sverige genomsyrar media i alla dess former kulturen och det sociala samhället. I de 

nordiska länderna har de ”nya” medierna såsom internet, smartphones osv. haft en stor 

genomslagskraft medan de äldre nyhetsformerna genom papperstidningar och TV har haft en 

fortsatt stor utbredning.1 Framförallt filmtittandet har under de senaste åren ökat till att var femte 

svensk varje kväll ser en film.2 Detta massiva intresse har inspirerat till forskning som visar på hur 

den fiktiva filmen påverkar tittaren på flera plan, bland annat när det kommer till existentiella frågor, 

moraliska dilemman och identitetsskapande.3 När filmen intar en sådan naturlig och självklar plats 

i människans vardagliga rutin och den har en sådan stor betydelse för den enskilde individen finns 

det en vikt av att undersöka vilka konsekvenser filmens framställning får för filmtittarna, framförallt 

när det gäller dagens unga som inte känner till något annat samhälle än det medialiserade samhället. 

I undersökningen kommer begreppen fiktionsfilm, populärkulturell film och hollywoodfilmer att 

användas synonymt.  

 

De mest globalt spridda filmerna är västerländska filmer och då framförallt Hollywoods 

produktioner. Historiskt, har den här typen av västerländska filmer haft en tendens att 

stereotypisera det som avviker från den västerländska normen, många gånger på ett negativt sätt. 

En del av dessa stereotyper finns fortfarande att finna i dagens filmer.4 Dessa stereotyper kan visa 

negativa bilder av ideologier, kön, sexualitet, och det jag kommer att belysa i denna undersökning 

– religioner, i det här fallet islam. Sverige är idag ett sekulariserat land där religion har tagit ett steg 

tillbaka från det offentliga rummet och in i det privata.5 Religion är inte längre förstahandskällan 

till att få svar på livets svåra frågor, de svaren får individen söka någon annanstans – bland annat i 

film.6  

 

Att det är just islam som ska studeras i den här undersökningen beror på hur dagens 

samhällskontext ser ut. Det finns en utveckling som visar på en ökad islamofobi och ett ökat våld 

riktat mot muslimer. Medan den generella attityden i Sverige har ändrats till att se mer positivt på 

                                                           
1Hjarvard, Stig & Lövheim, Mia (red.), Mediatization and religion: nordic perspectives, Nordicom, Göteborg, 2012 

s.10 

2 Axelson, Tomas, Förtätade filmögonblick: den rörliga bildens förmåga att beröra, 1 uppl., Liber, Stockholm, 2014 

s.13 

3 Axelson 2014 s.189 
4 Shaheen, Jack G., Reel bad arabs: how Hollywood vilifies a people, Arris, Moreton-in-Marsh, 2003 s.viii 
5 Hjarvard & Lövheim 2012 s.10 
6 Axelson 2014 s.9 
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mångfald och invandring inom framförallt arbetsliv och utbildning har samtidigt inställningen till 

muslimer och islam blivit mer negativ.7 I det senaste riksdagsvalet blev Sverigedemokraterna, ett 

invandrarfientligt parti i allmänhet och ett islamfientligt parti i synnerhet tredje största parti.8  

Samtidigt har Sverige gått från att vara ett homogent samhälle, avskilt och isolerat i norr till att bli 

ett pluralistiskt samhälle med täta kontakter med omvärlden. I en artikel från FN 2016 framgår det 

att 22 % av den svenska befolkningen har invandrarbakgrund.9 Så ser den svenska 

samhällskontexten ut idag, och det är även denna kontext som lärare och elever möter i skolan. 

Mötet mellan olika elever med invandrarbakgrund och elever med invandrarfientliga åsikter kan bli 

en stor didaktisk utmaning. I tidigare undersökningar har det framgått att elever som identifierar 

sig som muslimer har upplevt att de blir diskriminerade i skolan.10 Även senare i arbetslivet menar 

FN att det råder en brist på etnisk mångfald i centrala, offentliga positioner.11   

 

Med tanke på medias genomslagskraft, filmens betydelse för individen och den ökande islamofobin 

menar jag att det finns ett värde i att undersöka hur fiktionsfilmer skildrar islam, hur det kan tänkas 

påverka individen liksom hur det kan tänkas bidra till islamfientliga stämningar i samhället och 

därmed bidra till didaktiska utmaningar i klassrummet. 

 

1.1 Syfte 

Mitt syfte är att undersöka vad aktuell forskning säger om populärkulturell film och hur 

konstruktionen av stereotyper av muslimer och araber på film är gestaltade, samt att diskutera 

forskning om hur detta kan tänkas påverka muslimers självbild. Mitt syfte är också att diskutera 

vad detta kan få för konsekvenser i det mångkulturella klassrummet.  

 

1.1.1 Hypotes 

Det finns goda skäl att anta att den fiktiva filmen skapar negativa stereotyper av muslimer, araber 

och islam och det finns goda skäl att anta att individens självbild påverkas av filmer. Min hypotes 

är att muslimer och araber som konsumerar fiktionsfilm som innehåller negativa stereotypiserade 

bilder av muslimer och araber, påverkar deras självbild på ett negativt sätt.  

 

                                                           
7 Darvishpour, Mehrdad & Ahmadi, Fereshteh, Våldet mot muslimer blottar islamofobin. Expressen. 2015-01-06  

8 Pettersson, Mikael. SD-topp I Bollnäs vill förbjuda islam. SVT. 2012-08-25 
9 Gabelic, Aleksander & Nordin, Linda, Bristande mångfald i Sverige. FN-förbundet. 2016-05-08 
10Berglund, Jenny, Islam som resurs? i Lövheim, Mia, Lövheim, Mia & Bromander, Jonas, Religion som resurs: 

existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv, Artos, Skellefteå, 2012 s.265 
11 Gabelic & Nordin 2016 
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För att undersöka om min hypotes stämmer och för att nå mitt syfte har jag valt att bryta ner 

problembilden till tre frågeställningar som jag avser att besvara i min studie.   

1.1.2 Frågeställningar 

 Vad säger forskning om den fiktiva Hollywoodfilmens skildringar av muslimska 

stereotyper?  

 Vad säger forskning om filmens påverkan på individens självbild? 

 Vad säger forskning om relationen mellan filmers negativa porträttering av islam och 

muslimers egen uppfattning om porträtteringen? 

 

2. Metod och material 

Undersökningen är bedriven som en systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie 

som metod syftar till att samla och studera tidigare empiriska undersökningar. Fördelarna med att 

använda denna metod till skillnad från en allmän litteraturstudie är att undersökningen lyfter fram 

flera olika ståndpunkter och perspektiv. Det underlättar även granskning och möjligheten för andra 

forskare att göra samma undersökning utan några större förändringar, vilket ger ett mer tillförlitligt 

resultat. För att kunna genomföra denna typ av undersökning med den här metoden krävs dock 

ett tillräckligt stort antal studier av god kvalitet för att kunna utgöra ett tillräckligt stort underlag.12  

 

Det material som använts utgörs huvudsakligen av artiklar som presenterar olika studier och 

undersökningar samt tryckta böcker. 

 

2.1 Litteratursökning 

I undersökningen har framförallt material som framkommit i databasundersökningar använts.13 

Den databasen som i huvudsak har använts är Summon som går att nå via Högskolan Dalarna och 

som innefattar bland annat högskolans egna publikationer, uppsatser från Diva och databaser som 

ERIC. Utöver det har databasen Google Scholar använts.  

 

Som komplement till databasundersökningarna har en manuell sökning även gjorts med 

utgångspunkt från olika referenslistor i böcker och artiklar.14  

                                                           
12Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne, Systematiska litteraturstudier I 

utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar, 1 utg., Natur & Kultur, Stockholm, 2013 s.26-28 
13 Eriksson Barajas 2013 s.75 
14 Eriksson Barajas 2013 s.74 
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Utgångspunkten för undersökningen har varit sökorden: audience, muslim, arab, movie och 

prejudice.  

 

2.2 Avgränsning  

Det material som använts i undersökningen har tagits fram genom databassökningar på sökorden 

”audience”, ”muslim”, ”arab”, ”movie” samt ”prejudice” för att endast inkludera ett sådant 

material som berör filmer med muslimska karaktärer och som även behandlar filmpublikens och 

filmskaparnas fördomar. Det är Hollywood-filmen som står i fokus då det är den som är 

världsdominerande, ex Bollywood-filmer eller Nollywood-filmer har inte undersökts.15 Endast 

litteratur som behandlar muslimska eller arabiska karaktärer i film har inkluderats. En ytterligare 

avgränsning har varit språken som materialet är skrivet på, då endast litteratur på svenska och 

engelska har använts. Det gjordes ingen begräsning när det gäller tidsram för när materialet 

producerades, men ingenting aktuellt inom ämnet är äldre än 20 år – med undantag av Orientalism 

av Edward W. Said.  

 

  

                                                           
15 Bollywood och Nollywood är andra filmmarknader med global räckvidd.  
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3. Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel presenteras kort olika teoretiska perspektiv som sedan fördjupas i undersökningen 

genom besvarandet av mina frågeställningar.  

 

3.1 Det mångkulturella- och postsekulära klassrummet  

Att arbeta emot alla tendenser till främlingsfientlighet som yttrar sig i det mångkulturella 

klassrummet anser jag är viktigt inte bara för alla elevers välbefinnande utan även för det 

demokratiska samhället i stort. Den nuvarande läroplanen för gymnasieskolan (Lgy11) innefattar 

en värdegrund med ett inkluderande och jämställt synsätt i många aspekter. Det står bland annat 

att utbildningen ska gestalta och förmedla ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan 

människor”.16 I läroplanen finns det även exempel på vilka diskrimineringsgrunder som ska 

motarbetas, och där uttrycks ett tydligt ställningstagande för religionsfrihet och ett motverkande av 

främlingsfientlighet. 

 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning (…) Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser.17 

Ett steg till att komma något närmare slutmålet tror jag är att undersöka vilken populärkulturell 

kontext eleverna befinner sig i och på vilket sätt det påverkar det mångkulturella klassrummet. 

Enligt Peder Thalén och David Carlssons teorier om det postsekulära klassrummet påverkas 

ungdomars livsåskådningar av ungdomskulturen. Som ett exempel på hur detta kan se ut beskriver 

författarna en populärkultur bestående av film, serier, böcker och spel som innefattar häxor och 

trollkarlar, övernaturliga varelser som vampyrer och varulvar och olika världar präglade av magiska 

krafter. Detta inslag av magi och övernaturlighet, menar Thalén och Carlsson, påverkar 

ungdomarnas privatreligiositet på ett sätt som skiljer sig från hur världsreligionerna traditionellt har 

uppfattats.18 Detta tror jag endast är ett av sätten som populärkultur kan ta sig till uttryck i 

ungdomars religiositet och syn på religion. Vad Thalén och Carlssons antologi Det postsekulära 

                                                           
16 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 2011 s.5 
17 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 s.5 
18 Carlsson, David & Thalén, Peder (red.), Det postsekulära klassrummet: mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp, Högskolan i 

Gävle, Gävle 2015 s.7 
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klassrummet – mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp tar upp är framförallt hur ungdomars religiositet 

ser ut och hur ungdomar beskriver sin egen livssyn.  

 

En grupp av religionsutövare som idag är utsatta för en ökande främlingsfientlighet i samhället är 

muslimer då islamofobin i Europa ökar. 19 Nedan följer en kort genomgång om hur några 

muslimska elever uppfattar den svenska skolan avseende främlingsfientliga tendenser.   

 

3.2 Muslimska elevers uppfattning om skolan 

I en undersökning från 2004 om bland annat främlingsfientliga tendenser hos ungdomar framgår 

det att den grupp av elever som upplever att de känner sig mest utsatta är muslimer.20 I en annan 

undersökning från 2006 som inriktade sig på att undersöka ungdomars attityder kring islamofobi 

uppger en fjärdedel av eleverna som identifierar sig som muslimer att de blivit utsatta för någon 

form av kränkande behandling.21 I Jenny Berglunds undersökning är siffran dock lägre vilket hon 

ger en tänkbar förklaring som utgår från att de elever som valde att medverka hade en övervägande 

positiv syn på svensk skola. I sin undersökning inkluderar hon intervjuer med elever och ungdomar 

med muslimsk identitet om huruvida de uppfattar någon form av diskriminering mot muslimer.22 

Under intervjuerna framgår det att en del av intervjupersonerna känner sig begränsade i att uttrycka 

sin religiösa identitet inte bara av faktiska diskrimineringar utan även vetskapen om att 

diskrimineringar kan förekomma, som exempelvis Nadia som valde bort ett halsband med religiösa 

symboler inför en arbetsintervju.23  

 

De muslimska elevernas och ungdomarnas upplevelse av kränkande behandling och diskriminering 

kan tänkas bottna i ett utanförskap som går att spåra till ett mänskligt fenomen om att dela in 

människor i ”vi” och ”dem”. Nedan följer en kort bakgrund om just detta fenomen som även ligger 

till bakgrund för etnicitet och stereotypisering. 

 

3.3 ”Vi och dem” och stereotypisering 

Thomas Hylland Eriksen skriver i boken Etnicitet och nationalism om bakgrunden till dagens 

forskning om etnicitet, uppdelningen i ”vi” och ”dem”, och om stereotyper. Etnicitet beskrivs som 

någonting flytande och påverkningsbart. Etnicitet är inte någonting som bara finns där, utan det 

                                                           
19 Berglund 2012 s.267 
20 Berglund 2012 s.267 
21 Berglund 2012 s.267 
22 Berglund 2012 s.268 
23 Berglund 2012 s.270-271 
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skapas i mötet mellan olika människor och olika grupperingar. Vilken betydelse en etnisk identitet 

har för den enskilde individen är inte heller fixerat utan beror helt på situation och kan till och med 

manipuleras medvetet.24 Vad som också sker till följd av mötet mellan olika människor är 

stereotypiseringar, ett begrepp som Hylland Eriksen definierar som ”skapandet och den 

konsekventa tillämpningen av standardiserade föreställningar om vad som kulturellt utmärker en 

grupp”.25 Denna uppdelning av de människor vi möter i olika kategorier hjälper oss att bringa 

ordning i världen och gör omgivningen lättare att ta till sig och göra begriplig.26  

  

Att kategorisera är ett grundläggande mänskligt drag och som sådant möjligt att förstå men det 

rymmer även stora risker. Människans benägenhet att bringa ordning på detta sätt kan resultera i 

att starkt negativa föreställningar knyts samman med grupper som definieras som en ”dem”-grupp, 

ett exempel på detta är orientalism.  

 

3.3.1 Orientalism 

Edward W. Said är ett känt namn när man är inne på områden som gäller orientalism. Hans bok 

Orientalism publicerades redan 1978 och har sedan dess släppts i flera utgåvor världen över. Vilka 

landområden som anses ingå i vad som kallas Orienten varierar beroende på i vilken del av världen 

du befinner dig, i den europeiska kontexten menar man ofta Mellanöstern medan man i USA ofta 

syftar på Kina och Japan.27 Det som i Europa har kallats för Orienten har varit samma plats som 

placeringen av Europas äldsta och även rikaste kolonier, och enligt Said är det även 

ursprungsplatsen för vad han beskriver som ”one of it’s deepest and most recurring images of the 

Other”.28 Den person som har specialiserat sig på Orienten har traditionellt sätt kallats för 

orientalist inom forskningsfältet orientalism, en terminologi som idag är alltmer sällsynt då den 

vittnar om kolonialiseringar som pågått under tidigare århundraden.29  

 

Said beskriver ”Orienten” som en nästintill mytisk, europeisk konstruktion med utgångspunkt i 

Napoleons invasion av Egypten i slutet på 1700-talet. Europeisk kultur skapade och upprätthöll 

Orienten både politiskt och ideologiskt och även militärt. Sedan Napoleons dagar har Orienten 

omdefinierats vid ett flertal tillfällen men alltid rymt en beskrivning av vad som är ”Orientens 

                                                           
24 Eriksen, Thomas Hylland, Etnicitet och nationalism, Nya Doxa, Nora, 1998 s.30-31 
25 Eriksen 1998 s. 34 
26 Eriksen 1998 s. 34-35 
27 Said, Edward W., Orientalism, Penguin, London, 2003 (1979) s.1 

28 Said 2003 s.1 
29 Said 2003 s.2 
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natur” och hur man som västerlänning ska agera därefter.30 I definitionen av vad som är Europa 

och vad som anses vara europeiskt eller ”typiskt västerländskt” har Orienten fått agera motsatsen.31 

Inte bara Orienten utan även Väst beskriver Said som av människan konstruerade koncept som 

känns igen i den tydliga uppdelningen mellan ”dem” eller ”den andre” med araber på ena sidan och 

västerlänningar på den andra32  

 

Denna uppdelning mellan ”vi” och ”dem” känns igen även i samtiden. När Orientalism publicerades 

2003 med ett nytt förord skrev Said att förståelsen för Mellanöstern, araber och islam hade ökat i 

Europa men att problemen fortfarande kvarstod i USA där det exempelvis går att hitta böcker om 

det arabiska och muslimska hotet och som länkar islam till terrorism.33 Om dagens politiska retorik 

skriver Said: 

What our leaders and their intellectual lackeys seem incapable of understanding is that history 

cannot be swept clean like a blackboard, clean so that ‘we’ might inscribe our own future there 

and impose our own forms of life for these lesser people to follow. It is quite common to hear 

high officials in Washington and elsewhere speak of changing the map of the Middle East, as 

if ancient societies and myriad peoples can be shaken up like so many peanuts in a jar.34  

Dessa tankar om att förändra Mellanöstern och bygga en ny framtid utifrån västerländska ideal 

känns igen från tiden då uttrycket orientalism myntades. Idag är det, som tidigare konstaterats, inte 

lika vanligt att använda orientalism som terminologi. Ett begrepp som har blivit allt vanligare när 

det handlar om den negativa retoriken riktad mot islam är islamofobi. Definitionen av islamofobi 

skiljer sig åt mellan forskarna och nedan presenterar jag ett par olika tolkningar om begreppet.  

 

3.4 Islamofobi som begrepp 

Begreppet islamofobi utvecklades under sent 1990-tal och tidigt 2000-tal av framförallt politiska 

aktivister och internationella organisationer i syfte att belysa vad som ansågs som en skadlig retorik 

om och mot islam och muslimer.35 Själva begreppet islamofobi kan definieras på olika sätt, Jenny 

Berglund lyfter fram två olika tolkningar. Den första kommer ifrån rapporten Islamophobia – a 

challenge to us all och där definieras islamofobi som ”en ogrundad fientlighet gentemot islam”.36 Den 

andra tolkningen hämtar Berglund från Åke Sander och den definieras som ”en handling eller 

                                                           
30 Said 2003 s.xiii 
31 Said 2003 s.1-3 
32 Said 2003 s.xii-xiii 
33 Said 2003 s.xv 
34 Said 2003 s.xiii 
35 Bleich, Erik. What is islamophobia and how much is there? Theorizing and measuring an emerging comparative 

concept. American behavioral scientist 55(12) 2011 s.1581-1600. doi: 10.1177/0002764211409387 s.1581 
36 Berglund 2012 s.267  
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händelse som uppfattas som islamofobisk (…) av ett offer eller någon annan person”.37 Båda dessa 

tolkningar anser jag har relevans för att kunna närma sig de problem som personer med muslimsk 

identitet upplever finns i samhället och de båda definitionerna går i mångt och mycket in i varandra. 

Den tolkning som definieras som en ogrundad fientlighet gentemot islam är dock den jag 

förespråkar då jag anser att den lyfter upp frågan i ett bredare perspektiv medan den andra 

definitionen stannar på individnivå.  

 

Denna genomgång av gymnasieskolans läroplan, dagens mångkulturella- och postsekulära 

klassrum, den ökande islamofobin i världen, indelningen av olika grupper i ”vi” och ”dem” och 

muslimska elevers upplevelse av utsatthet i skolan visar att det finns didaktiska problem i skolan 

gällande inkludering av olika grupper (i det här fallet islam). Detta leder vidare till en kort bakgrund 

om undersökningens huvudsakliga objekt, fiktionsfilmens porträttering av islam, araber och 

muslimer, filmens påverkan på individens självbild och muslimers egen uppfattning om 

fiktionsfilmens stereotypiska bilder av muslimer, araber och islam.   

 

3.5 Muslimer, araber och islam i film 

Från 1896 fram till idag har Hollywoods-filmernas porträttering av muslimer och araber inte 

förändrats särskilt mycket. Vilka ”titlar” muslimerna på vita duken har haft har varierat något men 

vad som alltid varit densamma är vilka attribut och egenskaper som har följt med muslimerna från 

Hollywoods begynnelse fram till idag. De har avbildats som brutala, hjärtlösa, ociviliserade, 

religiösa fanatiker, mördare, våldtäktsmän, terrorister – och framförallt – den västerländske hjältens 

främsta motståndare.38  

 

3.6 Fiktionsfilmen och jagets självbild 

Den fiktiva spelfilmen fungerar inte endast som ett medel för underhållning under rastlösa 

vardagskvällar eller som samlingspunkt vid fredagsmyset. Det finns undersökningar som visar på 

att filmen påverkar individen på ett djupare plan än så. Filmen kan utgöra underlag för en 

självreflektion och för bearbetning av stora existentiella frågor. För vissa kan filmen vara avgörande 

i svåra livssituationer, förse tittaren med etiska ideal och guida i sökandet efter en livsuppgift eller 

formulera meningen med livet.39  

 

                                                           
37 Berglund 2012 s.267 
38 Shaheen 2003 s.2 
39 Axelson 2014 s.14 
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3.7 Muslimers uppfattning om Hollywood-filmens stereotypisering 

Hollywood-filmen är baserad på en amerikansk kontext och anpassad efter den amerikanska 

publiken, men Hollywoods filmer har en stor global spridning och tittas på av människor med 

många olika bakgrunder.40 Den mest frekventa och negativa stereotypen i Hollywoods filmer är 

den arabiske muslimen och därför är det intressant att vända sig till just muslimer för att höra hur 

de själva uppfattar denna bild som sprids globalt bland tittarna. Muslimer upplever dessa stereotypa 

roller som begränsande (inte minst skådespelare som har till uppgift att spela dessa)41 och i en 

undersökning genomförd i Storbritannien anser majoriteten av muslimer att medias porträttering 

av muslimer är islamofobisk och att det får direkta konsekvenser i vardagen i form av hot, 

diskriminering och våld.42  

 

Denna kortare bakgrund om islam i film, filmens påverkan på individen och muslimska individers 

uppfattning om stereotyper i film leder vidare in i den fördjupade delen av själva undersökningen 

som i en djupare detalj kommer att på in på dessa frågor. 

  

                                                           
40 El Marzouki, Mohamed, Mediating terror: Hollywood narratives of terrorism and young Moroccan audiences. Global 

Media and Communication. 7(3) (2011) 251-256 s.251 

41 Shaheen, Jack G., Guilty: Hollywood’s verdict on arabs after 9/11, Interlink, Northampton, Mass., 2008 s.59 

42 Ward, Lucy. From Aladdin to Lost Ark, muslims get angry at ‘bad guy’ film images. The Guardian. 2007-01-25 
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4. Undersökning 

Nedan följer en redovisning av mina frågeställningar och en presentation om vad aktuell forskning 

säger om konstruktionen av negativa stereotyper av muslimer och araber i populärkulturell film, 

filmens påverkan på individen samt hur detta påverkar muslimers självuppfattning.  

 

4.1 Bilden av islam och muslimer i fiktiv film 

Min första frågeställning syftar till att undersöka vad forskning säger om den fiktiva 

Hollywoodfilmens skildringar av muslimska stereotyper.  

 

Jack G. Shaheen är författaren till två böcker som jag har granskat i min undersökning, båda 

böckerna behandlar hur filmskapare i allmänhet - och Hollywood i synnerhet - porträtterar 

muslimer i fiktionsfilmer. Den första boken Reel bad arabs – how Hollywood vilifies a people gavs ut 2001 

första gången – innan terrorattacken 11 september. Boken ger en historisk återblick över vilka roller 

muslimer normalt sätt har framställts i och Shaheen återger även en undersökning av en stor mängd 

filmer som granskats på jakt efter muslimska stereotyper. Den andra boken Guilty – Hollywood’s 

verdict on arabs after 9/11 gavs ut 2008 och i den granskar Shaheen filmer som producerades efter 

terrorattentatet den 11 september och jämför dem med filmer som getts ut tidigare för att se om 

händelsen har förstärkt eller börjat bryta ned stereotyperna om muslimer och araber.43 

 

I Reel Bad Arabs beskriver Shaheen Hollywoods olika skildringar av araber och muslimer och vilka 

roller de har porträtterats i från Hollywoods första filmer fram till dagens filmskapelser. Bland dessa 

skildringar listas den dumförklarade skurken som terroriserar hjälten, shejken som framställs som 

pervers och rik kvinnorövare som kidnappar vackra västerländska kvinnor till sina harem, 

egyptierna omgivna av mumier och faraoner och som förgriper sig på västerländska kvinnor, och 

palestiniern som terroriserar israeler.44 Bland de kvinnliga karaktärerna finns ett ännu smalare urval 

av karaktärer, den egyptiska drottningen eller jungfrun som hålls som slavinna av arabiska män och 

syns dansa magdans eller stå beslöjad i bakgrunden. Det finns även exempel på när man får se 

jungfrun i jakten på västerländska män vilket oftast slutar med hennes död eller att hon lyckas men 

på den arabiska mannens bekostnad.45 I filmerna görs det ingen skillnad mellan muslimer och 

araber trots att det endast är 12 procent av alla muslimer i världen som identifierar sig som araber.46 

                                                           
43 Shaheen 2008 s.xi 
44 Shaheen 2003 s.14-26 
45 Shaheen 2003 s.22-24 
46 Shaheen 2003 s.4 
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Även i de filmer som inte direkt handlar om araber eller muslimer visas de stereotyper som 

beskrivits ovan.47 Sedan år 1896 fram till idag har filmskapare målat upp araber som världens 

farligaste fiende i form av brutala, hjärtlösa och religiösa fanatiker vars mål är att terrorisera den 

västerländska världen.48 

 

Shaheen menar att denna stereotypisering av araber och muslimer i filmer har lett till 

”avhumaniserandet” av ett folk. Han tillskriver Hollywood rollen som ledande källa i produktionen 

av propagandabilder och den mest effektiva läraren när det handlar om undervisningen av den 

yngre generationen.49 En förklaring som Shaheen anger till varför dessa stereotyper så ofta även 

idag tar plats i Hollywoods filmer är för att stereotyperna i sig är reproducerande. Genom att 

filmskaparna själva har fått se dem på bioduken får stereotyperna ta plats i skapandet av sina egna 

filmer. Det förklarar däremot inte varför stereotyper av andra folkgrupper förekommer allt mer 

sällan i nytillverkade filmer medan stereotyperna av araber och muslimer ökar.50 

 

En annan författare som kritiserar hur filmer porträtterar muslimer är Lucy Ward, författaren till 

artikeln From Aladdin to Lost Ark, Muslims get angry at ”bad guy” film images. I artikeln hänvisar hon till 

en studie som utförts av Islamic Human Rights Commission vilket visar på att de ofta råa och 

överdrivna stereotyper som visas i fiktionsfilm leder till ökad islamofobi. Ward problematiserar hur 

Hollywood i populära barnfilmer såväl som framgångsrika spelfilmer framställer muslimer som 

våldsamma och farliga vilket leder till en förstärkning av fördomar och islamofobi. I likhet med 

Shaheen’s uttalande om Hollywoods deltagande i propagandamaskinen uttrycker Ward att 

Hollywood har en avgörande roll i ”the ideology of demonisation”.51 Att bilden av muslimer som 

självmordsbombare är ett resultat av terrorattacken den 11 september avvisar Ward bestämt och 

hänvisar till filmen The Siege (1998) – en film som visar muslimska självmordsbombare, och som 

producerades innan attentatet skedde. Att terroristattacker har en tendens att sättas i samma 

kontext som muslimer menar Ward beror på det faktum att filmer ofta visar terroristhandlingar 

utförda av araber samtidigt som de visar religiösa sammanhang som kan kopplas till islam. Det 

största problemet med stereotyperna, menar Ward, är inte det faktum att det är negativa bilder som 

visas – hon menar att problemet ligger i att de negativa bilderna är de enda som visas. Om muslimer 

är representerade i filmer så är det alltid som skurken och aldrig som hjälten.52 

                                                           
47 Shaheen 2003 s.28 
48 Shaheen 2003 s.2 
49 Shaheen 2003 s.1 
50 Shaheen 2003 s.27-28 
51 Ward 2007 
52 Ward 2007 
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Författaren Noura Mansour har i artikeln Hollywood’s anti-Arab and anti-Muslim propaganda liksom 

Shaheen gjort en undersökning av ett antal hollywoodfilmers porträttering av araber och muslimer. 

Även Mansour menar att det är en återkommande bild av muslimer och araber som själlösa, 

endimensionella skurkar som ställs som motståndare till filmens västerländska hjältar. Filmens 

lyckliga slut innebär ofta arabernas eller muslimernas död. Även Mansour anmärker på att filmer 

som inte har en handling som innefattar muslimer och araber ändå använder dessa stereotyper i 

filmerna på ett negativt sätt.53 Hollywood’s delaktighet i spridningen av stereotyperna framkommer 

även de i artikeln:  

Hollywood, the movie capital of the world, is as an effecient and powerful tool for 

mainstreaming American culture and values. However, with great power goes great 

responsibility. When it comes to films involving Arab and Muslim characters, Hollywood has 

proved repeatedly to be irresponsible, manipulative, misleading and biased. It has been 

presenting and reinforcing stereotypical images, which line up with belligerent and orientalist 

American policies towards Arabs and Muslims; the industry has seldom challenged that image 

or made an effort to reflect a more objective version.54  

Med den stora spridning som amerikansk kultur har genom amerikanska filmer menar Mansour att 

Hollywood måste ta ett större ansvar för de värderingar som framkommer, både mot USA:s 

befolkning men även mot världens befolkning som Hollywood’s filmer når. Mansour gör en 

jämförelse mellan Hollywoods filmproduktion med amerikanska politiska riktlinjer och menar att 

amerikanska politiska riktlinjer är orientalistiska och stridslystna.55 

 

I Through a screen darkly: Hollywood as a measure of discrimination against arabs and muslims skriver Tung 

Yin också om hur muslimska araber har varit ett standardinslag i amerikanska TV-serier och 

hollywoodfilmer långt innan terrorattacken 11 september. Innan terrorattentatet var det ofta 

ociviliserade terrorister eller shejker som trånade efter blonda kvinnor som visades i TV-rutan. 

Efter attentatet skedde en stor ökning av thriller-program med ett fokus på terrorism med araber 

och/eller muslimer som gärningsmän.56 Även under 90-talet, innan attacken, fick muslimska araber 

från Libanon, Palestina eller Irak spela terrorister som riktade kemiska vapen eller kärnvapen mot 

USA. För att rättfärdiga sina handlingar hänvisar terroristerna ofta till Koranen och i filmerna ber 

de vända mot Mekka eller kallar på Allah.57 En anledning till att dessa stereotyper fortfarande 

                                                           
53 Mansour, Noura. Hollywood’s anti-arab and anti-muslim propaganda. Middle East Monitor 2015-01-29  
54 Mansour 2015 
55 Mansour 2015 
56 Yin, Tung. Through a screen darkly. Duke forum for law & social change. Volym 2:103 (2010) s.103 
57 Yin 2010 s.107 



15 
 

används av Hollywood är för att de accepteras av filmpubliken, vilket gör att Hollywood reflekterar 

generella, sociala synsätt – ett koncept som Yin benämner ”Verisimilitude”.58 Begreppet 

verisimilitude kan användas när ett påstående framstår som sanningsenligt. Denna cykel där 

Hollywood’s filmproduktioner påverkar publikens världsbild för att publiken i sin tur påverkar 

Hollywood’s filmproduktion verkar vara ett moment 22, som enligt Yin, både Hollywood och 

publiken verkar bekväma med – trots att sådana stereotyper inte tycks acceptabla när det gäller 

andra minoritetsgrupper.59 

 

Gregory A. Burris skriver i Sultans of the silver screen – the turk in reactionary cinema mer specifikt om 

hur människor med en turkisk identitet behandlas i Hollywoods filmer, och han har en något 

annorlunda förklaring till varför filmer porträtterar turkar som de gör. Han gör en jämförelse med 

skräckfilmer och menar att turkar är motsvarigheten till monstret i en skräckfilm, de får utgöra den 

bild som filmpubliken projicerar sin rädsla på för att ”reaffirm the traditional values of the 

audience’s society”.60 Burris menar att det i grunden handlar om samma grundläggande 

uppbyggnad där filmens monsterkaraktär får utgöra ett hot mot normaliteten. I det här fallet får 

turken utgöra hotet mot samhällets ordning. I filmer framställs USA som ett land av fyllt av hopp, 

frihet och tillfälligheter och det ställs mot Turkiet som framställs som ett avlägset och exotiskt land 

styrt av brutala ledare, tjuvar, prostituerade och en utbredd korruption. Medborgarna i Turkiet 

porträtteras många gånger som droghandlare, sexuella förövare och utövare av annan slags 

brottslighet.61  

 

Tim Jon Semmerling är den sista författaren jag tar upp som har presenterat teorier om bilden av 

araber och muslimer i amerikanska filmer. I Those ”evil” muslims! Orientalist fears in the narratives of the 

war on terror skriver Semmerling att han vill bredda perspektivet och inte bara undersöka fördomarna 

om araber i amerikanska filmer utan även se hur rädslan för orientalism ser ut i olika medier.62 

Semmerling använder begreppet ”Orientalist fear” när han beskriver förhållandet mellan 

filmmediet och filmpubliken. Poängen med att vidga perspektivet och se över hur orientalismen 

tar sig till uttryck i andra medier är på grund av att Semmerling inte anser det vara tillräckligt att 

                                                           
58 Yin 2010 s.112 
59 Yin 2010 s.112 
60 Burris, Gregory A, Sultans of the silver screen – The turk in reactionary cinema. Journal of popular film & television. 

2008-01-01 s.164 

61 Burris 2008 s.164-165 
62 Semmerling, Tim Jon. Those ‘evil’ muslims! Orientalist fears in the narratives of the war on terror. Journal of muslim 

minority affairs. 2008-02-28 s.207 
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rensa ut fördomarna i filmens värld, de fördomarna måste även ses över i det stora kriget mot 

terrorismen.63 

 

4.1.1 Svar på första frågeställningen 

I min undersökning har forskningsläget kring fiktionsfilmens skildring av muslimer varit rörande 

överens. Det finns starkt utvecklade stereotyper om araber och muslimer med rötter som går långt 

tillbaka i tiden. I all litteratur framgår det att det finns en tydligt uppmålad bild av hur en person 

med muslimsk identitet förväntas vara och bete sig. Den bilden reproduceras i film har och gjort 

så sedan filmmediet konstruerades.64 Källan och inspirationen till dessa roller är dock äldre än den 

första filmen, europeiska karikatyrer av araber och muslimer fanns sedan långt innan. Stereotypen 

kan i korthet sammanfattas på följande sätt: i den avlägsna och isolerade öknen stod korrupta palats 

uppförda, omgivna av skabbiga marknadsplatser. Människorna som bebodde denna hemvist var 

muslimska araber – fula, lata, skäggiga och hedniska. Araberna rider på kameler och dödar varandra 

med sina sablar, säljarna i marknadsstånden lurar köparna på pengar och palatsen styrs av rika 

shejker, perversa och besatta av att fylla sina harem med vackra västerländska kvinnor.65 Denna syn 

följde med de första filmskaparna och det är såhär muslimer och araber porträtterades på bioduken. 

Hur stereotypen har sett ut har dock förändrats något med tiden. I de första filmerna är det de 

korkade skurkarna och shejkerna som dominerar synen på den muslimske araben. Längre fram får 

man se muslimska araber i rollen som terrorister som kapar flygplan, dödar utan hämningar eller 

självmordsbombare. Själva landet beskrivs fortfarande på liknande sätt som avlägset och exotiskt, 

styrt av brutala ledare, tjuvar, prostituerade och med en stor utbredd korruption.66 I senare års 

filmer görs även en tydligare koppling mellan just araber och muslimer. Det sambandet har alltid 

funnits i filmerna men i de mer samtida filmerna visas just arabiska terrorister utföra religiösa 

handlingar hophörande med den islamiska tron.67 Det är inte ovanligt att se scener där muslimer 

försvarar sina illdåd med budskap från Koranen.68 

 

Bilden av den kvinnliga muslimen får inte samma utrymme i litteraturen som den manliga. Shaheen 

är den enda författare som djupare går in på den arabiska och muslimska kvinnans roll i Hollywoods 

filmer. Shaheen beskriver hennes roll som en exotisk konkubin fångad och förslavad på 

slavmarknaderna. Hon utgör ingen frestelse för de arabiska männen som endast är intresserade av 

                                                           
63 Semmerling 2008 s.222 
64 Shaheen 2003 s.14 
65 Shaheen 2003 s.7-8 
66 Burris 2008 s.164-165 
67 Ward 2007 
68 Yin 2010 s.107 
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de västerländska kvinnorna.69 Vid de tillfällen man får se en muslimsk kvinna med en egen vilja är 

det i rollen som trånande efter den västerländske hjälten, vilket många gånger slutar med hennes 

egen död. De gånger kvinnan lyckas få sin hjälte är det på bekostnad av den arabiske mannen som 

blir förnedrad i processen. De arabiska kvinnorna vill inte ha arabiska män, och arabiska män är 

inte intresserade av arabiska kvinnor.70  

 

Detta leder i sin tur över till nästa frågeställning. Vad säger forskning om filmens påverkan på 

individens självbild? 

 

4.2 Fiktionsfilmens påverkan på publiken 

Min andra frågeställning syftar till att undersöka vad forskning säger om hur den fiktiva Hollywood-

filmen påverkar individens självbild.   

 

Tomas Axelsson har i sin bok Förtätade filmögonblick – den rörliga bildens förmåga att beröra, undersökt 

hur den fiktiva filmen påverkar individen. Undersökningar har visat att filmer som har ett mer 

melodramatiskt innehåll påverkar filmtittaren genom så kallade meta-emotions vilka påverkar 

tittaren på ett sådant sätt att hen får en bekräftelse på den upplevda självbilden.71 Fiktionsfilmer 

bidrar överlag till ett meningsskapande för filmtittaren på en för individen personlig nivå genom 

affekter och kognitioner som tillsammans bidrar till att skapa emotioner hos tittaren. Tittaren 

upplever alltså filmscener som är känslomässigt förankrade, tolkar det som sker på filmen mentalt 

och värderar detta inom filmens kontext men applicerar det även i individens egen omvärld.72  

Berättelser på bioduken väcker en respons hos filmtittaren som kan locka fram ett engagemang för 

filmens karaktärer som kan vara både empatiskt och emotionellt. Vissa enstaka filmtittare upplever 

detta engagemang på ett sådant starkt sätt att de väljer att likna det vid religiösa upplevelser.73 Det 

här engagemanget för karaktärerna kan även gå så djupt att de påverkar individens upplevda 

föreställningar om den egna självbilden och drömmarna om hur man skulle vilja att den egna 

självbilden egentligen såg ut. Under individens livstid förändras dessa föreställningar när tankarna 

bearbetas och omförhandlas.74   

 

                                                           
69 Shaheen 2003 s.8 
70 Shaheen 2003 s.22-24 
71 Axelson 2014 s.135 
72 Axelson 2014 s.139 
73 Axelson 2014 s.142 
74 Axelson 2014 s.142-150 



18 
 

Axelson menar att det finns olika sätt att uppfatta filmer på, i sin undersökning har han funnit olika 

dimensioner i individens filmupplevelse. Dessa dimensioner är: en social-, meditativ-, rituell-, 

senso-motorisk- probleminventerande-, utopisk-, etisk-, politisk-, filosofisk-existentiell-, 

självreflexiv-, hypnotisk-, symbolisk-nomisk-, estetisk- och produktionsdimension.75 Olika 

individer har olika syn på film, olika användningsområden för film och upplever också filmer på 

olika sätt. För vissa handlar det om att uppskatta det estetiska i filmens scener och produktionen i 

själva filmskapandet. För andra kan en film i huvudsak vara ett instrument för en social gemenskap 

medan det för andra har blivit en ritual i vardagen som behövs för avslappning. För vissa används 

filmernas budskap för att begrunda och få svar på stora existentiella frågor medan det för andra 

används för att få en förståelse för omvärlden.76 Vad film gör för de flesta är att väcka ett starkt 

engagemang för de karaktärer som visas. Engagemanget kan vara både empatiskt och emotionellt, 

och kan även påverka individens föreställningar om sig själv. För en del bekräftar filmen den egna 

självbilden medan det för andra väcker drömmar och mål om hur man själv skulle vilja vara.77 I 

artikeln Människans behov av fiktion – Den rörliga bildens förmåga att beröra människan på djupet betonar 

Axelson den självreflexiva processen och att spelfilm kan vara en impuls i den processen för 

bearbetning av existentiella frågor. Axelson menar att filmupplevelsen bidrar till konstruktionen av 

jaget och att det finns olika sätt som filmen kan påverka den självreflexiva processen. En reflexivitet 

kan vara att reflektera över hur saker och ting hänger samman i samhället, en reflektion över hur 

man som individ ska agera moraliskt rätt och en reflektion över en fantasivärld med andra 

samhällsvillkor och de möjligheter som finns där.78 

 

Dan P. McAdams skriver i boken the stories we live by – personal myths and the making of the self även han 

om hur exempelvis film kan påverka individen. McAdams perspektiv är dock breddat till att 

omfatta flera olika medier, så länge de har en förmåga att berätta en narrativ berättelse. Han menar 

att varje individ har en slags personlig myt som utvecklas genom hela livet från det att vi föds tills 

det att vi dör. Denna personliga berättelse utvecklas först utan någon större vetskap från barnet 

fram tills senare tonåren och de tidiga vuxenåren då individen mer aktivt arbetar med att skapa sin 

personliga myt för att på så sätt förse livet med en mening. De narrativa berättelserna som vi tar 

till oss från sagor, litteratur, filmer, TV-serier osv. är byggstenarna till vår identitet.79 Redan innan 

                                                           
75 Axelson 2014 s.127 
76 Axelson 2014 s.139 
77 Axelson 2014 s.142-150 
78 Axelson, Tomas, Människans behov av fiktion: Den rörliga bildens förmåga att beröra människan på djupet. Kulturella 
perspektiv. 2:20 (2011) s.33-42  
79 McAdams, Dan P., The stories we live by:  personal myths and the making of the self, Guilford Press, New York, 

1997 (1993) s.5 
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barnet vet vad en saga är börjar det samla på material till den personliga myten genom de olika 

intryck som ges från berättelser och från omgivningen.80 Karaktärerna som vi får ta del av genom 

berättelser skapar inte bara ett starkt engagemang utan utgör ett underlag till själva meningen med 

livet. Från det att vi är små får vi se olika karaktärer som vi minns, tar till oss och sedan 

experimenterar fantasifullt med tills vi börjar komma tillrätta med vem vi är och vem vi vill vara.81  

 

Huruvida filmen kan påverka individen till en förändrad självbild har Axelson och McAdams något 

olika uppfattning om. Enligt Axelson är en förändring av självbilden endast en del av 

dimensionerna medan McAdams ser filmens input och individens förändring som nyckeln till 

byggandet av individens identitet. De båda författarna pekar dock på att individen låter sig 

inspireras i sin självbild av fiktivt material. 

 

4.2.1 Svar på andra frågeställningen  

De författare som undersökt vilket förhållande som finns mellan filmen och tittaren menar att 

filmen har en inverkan på individens självbild. Det finns ett individuellt sätt att använda film och 

att uppleva film. För vissa är filmen framförallt ett konstnärligt och estetiskt uttryck medan det för 

andra bekräftar en upplevd självbild eller är ett verktyg i en social gemenskap. Axelson och 

McAdams har något olika utgångspunkter i sina studier där Axelson endast fokuserar på filmens 

påverkan medan McAdams utgår från berättelsen oavsett medieform. För Axelson utgör filmens 

påverkan på självbilden endast en av flera dimensioner medan det för McAdams är en 

grundläggande del i identitetsbyggandet.  

 

Utifrån detta inställer sig frågan hur detta upplevs för den som omfattar en muslimsk eller arabisk 

identitet. Går det att se forskningsexempel på om stereotypiserande fiktionsfilm med 

antimuslimska uttryck påverkar enskilda muslimers sätt att betrakta den egna gruppen? Nästa del 

behandlar den tredje frågeställningen om hur muslimer själva förhåller sig till fiktionsfilmens 

skildring av islam. 

 

4.3 Muslimska individers förhållningssätt till filmens skildring av islam  

Den tredje och sista frågeställningen undersöker vad forskningen säger om hur individer som 

identifierar sig som muslimer själva uppfattar Hollywoodfilmens negativa porträttering av islam. 

                                                           
80 McAdams 1997 s.35 
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Mohamed El Marzouki skriver om hur satellit-TV, radiokanaler och en utbredd piratkopiering i en 

stor del av Mellanöstern har gjort amerikanska Hollywood-filmer och andra mediaprodukter mer 

lättillgängliga än lokala produktioner. På grund av detta ville El Marzouki ta reda på hur Hollywood-

filmer som är anpassade efter amerikansk kultur skulle tas emot av en annan publik.82 I en 

undersökning genomförd 2009 fick en ung marockansk publik se en film om terrorism producerad 

efter 11 september-attentatet – The Kingdom (2007).83 När deltagarna i undersökningen fick 

återberätta filmens handling för andra deltagare som inte sett filmen framkom det ett specifikt 

narrativt mönster. Deltagarna berättade vilket budskap filmen önskade förmedla till tittaren men 

att detta budskap inte stämde överens med verkligheten. “This illustrates a process of weighting 

the representational content of the film against the cultural and religious backgrounds of the 

audiences to assess the extent to which the representations of the film are accurate.”84 El Marzouki 

menar att det studien visar är att vi genom film mottar ett kodat meddelande som vi avkodar olika 

beroende på vår bakgrund, och i de fall då mottagaren har en motsatt uppfattning än avsändaren 

blir meddelandet ett verktyg för att kunna analysera producenterna av filmen likväl som deras 

uppfattning om världen och om tittarna (i det här fallet muslimska araber). I stället för att påverka 

tittarna till att sympatisera med filmens budskap sker i stället det motsatta och stereotyper skapas 

om avsändaren (i det här fallet USA).85 I studien framkom det att de marockanska ungdomarnas 

reaktioner till filmen inte var helt okomplicerade. Filmens historia påverkade ungdomarna till att 

känna sympati för filmens protagonister och ett motstånd mot terrorismen samtidigt som filmen 

framkallade en vrede riktad mot filmskaparna som associerade islam med terrorism.  

This is how the reading of the film as an American quest to defame Islam emerged; the more 

repulsed and moved by their simulated journey through the experience of terror the 

participants were, the more the disagreement with the terrorists was intensified, yet at the same 

time the more antagonistic they became toward the US.86 

 

Av de författarna som tidigare presenterats i avsnittet om hur muslimer och araber framställs i film, 

var det några av dem som även berörde hur individer med muslimsk identitet själva förhåller sig 

till hur islam skildras i film.  

 

Jack G. Shaheen tar i boken Guilty upp hur skådespelare med arabiskt ursprung upplever att det 

finns ett starkt begränsat antal karaktärsroller att spela. En person som Shaheen intervjuar uppger 

                                                           
82 El Marzouki 2011 s.251 
83 El Marzouki 2011 s.251 
84 El Marzouki 2011 s.254 
85 El Marzouki 2011 s.254 
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att han erbjudits många roller som skurkar men i stort sätt ingenting annat. ”The only roles open 

to Arab-American actors are terrorist parts. And, if it’s not a terrorist,” he said, “then it’s a role that 

dehumanizes us and that’s even worse.”87 En sådan roll som intervjupersonen erbjudits var att 

tillsammans med nazister kidnappa skolbarn och hans uppgift var att hålla ett skjutvapen mot ett 

litet barns huvud. Han tackade nej till rollen och menade att en sådan bild av araber gjorde 

situationen för araber i USA svår.88 En del skådespelare berättade att de tog roller som terrorister 

för att kunna betala sina räkningar, med förhoppningar om att de skulle kunna få bättre roller längre 

fram i karriären. Andra skådespelare uttryckte att det var bättre att det var skådespelare med arabisk 

identitet som tog dessa roller som arabiska terrorister, eftersom filmproducenterna annars skulle 

ge rollen till andra mörkhyade skådespelare utan arabiskt ursprung. Dessutom, menade 

skådespelarna, kunde de i dessa roller få chansen att försöka påverka filmproducenterna att skriva 

om karaktärerna till att bli mer humana.89 

 

Lucy Ward presenterar en studie som undersöker hur muslimer i Storbritannien uppfattar den bild 

som förmedlas genom film. De tillfrågade personerna menade att bilden av muslimer i film är 

negativ och att det får direkta konsekvenser i deras vardag. Den sociala exkluderingen, 

diskrimineringen och det hat och det våld som en del av muslimerna angav att de blev utsatta för 

spårades tillbaka till medias porträtterande av muslimer. Studien undersökte även hur den 

muslimska befolkningen i Storbritannien uppfattade hur muslimer beskrivs i nyhetsmedia. 62 % av 

deltagarna menade att media har en islamofobisk vinkling, 16 % ansåg att det som berättades om 

muslimer var rasistiskt medan endast 4 % menade att medias representation stämde överens med 

verkligheten. Över 1100 muslimer som intervjuades ansåg att nyhetsrapporteringen om muslimer 

var selektiv, stereotypisk, betraktade muslimer som outsiders och stämde överlag dåligt in på 

verkligheten. Möjligheten för muslimer att representera sig själva ansågs låg, och de bilder av 

muslimer som figurerade i media framställdes som extremister eller som marginaliserade muslimer 

vilket inte ger en rättvis representation.90 

 

Tung Yin menar att det stigande antalet av arabiska skurkar i filmer och TV-serier borde ha följts 

åt av en ökning av antalet anställda skådespelare med arabisk bakgrund. En sådan ökning menar 

Yin inte har skett, och att det kan förklaras av att många av dessa roller inte spelas av arabiska 
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skådespelare utan av skådespelare med ursprung från bland annat Grekland och Kuba.91 Yin skriver 

att det inte är första gången som Hollywood använder sig av skådespelare med annan etnicitet för 

att gestalta en stereotypisk roll. 

This use of non-Arab actors to play Arab characters is reminiscent of the insulting practice in 

the early to mid-Twentieth Century of having Caucasian actors playing Asian characters. 

Hollywood has long moved past such practices for Asian, African-American, and Native 

American characters; why does this practice remain in place for Arab-American characters?92 

Många av Hollywoods tidigare stereotyper av andra folkgrupper har försvunnit mer och mer från 

filmduken, istället syns skådespelarna med annan bakgrund än västerländsk i mångkulturella filmer. 

Yin ger exempel på filmerna Executive Decision (1996) och Navy SEAL (1990) som både visar 

mångkulturella, amerikanska trupper – med undantag från araber.93 

 

4.3.1 Svar på tredje frågeställningen 
Av den litteratur jag undersökt är det ett flertal författare som hårt kritiserar hur filmskapare – 

framförallt Hollywood – fortsätter att reproducera gamla stereotyper om muslimer. Författarna 

menar att konsekvenserna av hur filmskapare väljer att visa muslimer redan går att se i samhället 

med en islamofobi som ökar och fördomar som förstärks istället för att brytas ned. Däremot är det 

inte många av författarna som har berört muslimers egen inställning till filmerna.  

 

De åsikter som framkommer i de olika undersökningarna om muslimers egen uppfattning är att 

skådespelare diskrimineras på arbetsmarknaden och begränsas till ytterst negativa stereotypa roller 

av muslimska araber. Vid många tillfällen valde ändå skådespelarna att spela dessa roller, ett av 

skälen var ekonomiskt ett annat var att det gav en mer rättvis representation om de själva ställde 

upp i rollerna i stället för andra skådespelare och att det dessutom gav dem en möjlighet att påverka 

filmskaparna bakom kulisserna. Genom att påpeka historiska, kulturella och andra felaktigheter 

och föreslå ändringar i manuset lyckades vissa av skådespelarna ibland att påverka filmskaparna till 

att porträttera arabiska muslimer på ett mer humant sett än vad som från början var tanken.94 

 

Wards redovisning av de kvantitativa undersökningarna om muslimers attityder till medias 

porträttering speglar en bredare publik än Shaheen och Yins undersökningar som fokuserar på 

muslimer som har aktörsyrket som profession. I undersökningarna Ward presenterar uppger en 
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majoritet att filmernas stereotypiserande av muslimer får direkta negativa konsekvenser i deras 

vardag. Det framkommer att en majoritet av muslimerna får uppleva diskriminering och till och 

med våld vilket de menar kan härledas till den bild som media ger av muslimer. De ansåg även att 

deras egen möjlighet att påverka medias vinkling var svår då de menade att möjligheten till att 

representera sig själv i media var låg.95 I El Marzoukis undersökning framkom det att de negativa 

stereotyperna även påverkade de muslimska tittarna på så sätt att egna stereotyper och idéer om 

avsändarna riktades mot producenterna av filmerna.96  

 

Nedan presenteras det uppnådda resultatet på undersökningen.  

 

4.4 Resultat 

I undersökningen har det framgått att forskningen angående den fiktiva Hollywoodfilmens 

skildringar av muslimska stereotyper visar på att det finns en negativ vinkling i de flesta filmer som 

har producerats tidigare och idag. En vinkling som av författarna anses vara ett stort problem då 

filmpublikens värderingar påverkas av det som visas. En möjlig konsekvens av detta kan vara den 

islamofobi som ökat över världen och de fördomar som förstärks i samhället. Relationen mellan 

media och filmpubliken är komplex och därför är det svårt att dra några bestämda slutsatser om 

orsakssamband och huruvida fiktionsfilmen har en direkt påverkan på islamofobi. Att 

Hollywoodfilmen medverkar till att befästa och normalisera dessa stereotyper i den riktningen anser 

jag är ställt utom allt rimligt tvivel. 

 

Forskningen om hollywodfilmens påverkan på individens självbild visar att filmen utgör en stor 

och viktig del av människors vardag och självbild. För många människor är själva filmtittandet 

viktigt för att koppla av och för att få social gemenskap medan filmens budskap är viktig för att 

besvara existentiella frågor och identitetsskapande. Filmen används på betydligt fler sätt än i bara 

rekreativt syfte. 

 

Det finns inte någon större mängd forskning som undersöker muslimers uppfattning om filmens 

porträttering av islam. Den forskning som finns visar på att de muslimska individerna ser medias 

vinkling som ett stort problem som leder till utfrysning, diskriminering, hat och våld. De känner 

sig inte rättvist representerade i media som reproducerar en felaktig bild av islam och de ser väldigt 

låga möjligheter till att kunna förändra sin position.  

                                                           
95 Ward 2007 
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Den hypotes jag målade upp i början löd så här:  

Det finns goda skäl att anta att den fiktiva filmen skapar negativa stereotyper av 

muslimer, araber och islam och det finns goda skäl att anta att individens självbild 

påverkas av filmer. Min hypotes är att muslimer och araber som konsumerar 

fiktionsfilm som innehåller negativa stereotypiserade bilder av muslimer och araber, 

påverkar deras självbild på ett negativt sätt.  

 

Att den fiktiva filmen skapar negativa stereotyper av muslimer och araber har undersökningen 

bekräftat. Min analys ger även stöd för slutsatsen att individens identitet och självbild för vissa 

grupper potentiellt påverkas av filmen. Att muslimer som ser på filmer med negativa stereotyper 

påverkas på ett sådant sätt att de får en negativ självbild är mer oklart i min analys. Underlaget av 

empiriska studier är påfallande litet. Den tredje aspekten av min hypotes kan därmed varken 

bekräftas eller avvisas. Dock finns tydliga indikationer på att det skulle kunna vara så.  
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5. Diskussion 

Nedan diskuteras resultatet på undersökningen följt av en metoddiskussion och förslag på 

framtida forskning.  

 

5.1 Resultatdiskussion  
Resultatet från forskningsöversikten gällande Hollywood-filmers negativa stereotyper kom inte 

som någon överraskning för mig, inte heller den forskning som visade hur filmtittares identitet och 

självbild kan förändras av filmmediet. Däremot blev jag förvånad över att inte finna en bredare 

forskning som undersöker muslimers egen uppfattning om dessa filmer som framställer dem i 

ytterst dålig dager och framförallt över bristen på material om den bilden som ges i media påverkar 

muslimers självbild och identitet. Även om min undersökning inte kunde finna någon 

överväldigande forskning som direkt berörde detta så fann jag olika konsekvenser som de olika 

författarna presenterade, som de menade att de negativa stereotyperna av muslimer och araber kan 

ge. Nedan diskuteras dessa konsekvenser. 

 

Vilka konsekvenser stereotyperna leder till enligt författarna  

Författarna som har beskrivit de muslimska stereotyperna och som har genomsökt filmer på jakt 

efter dem ger vid några tillfällen även exempel på vad detta stereotypiserande har fått för 

konsekvenser. Shaheen skriver att det har lett till ett ”avhumaniserande” av ett helt folk.97 Ward är 

inne på samma spår när hon skriver att stereotyperna som är råa och överdrivna leder till en ökad 

islamofobi.98 Ward skriver även att dessa stereotyper får plats i allt från barnfilmer till spelfilmer 

och att de visar muslimer som våldsamma och farliga vilket förstärker de fördomar som finns om 

islam och muslimer.99 Att stereotyperna tar plats i så olika filmgenres visar på att de riskerar att 

påverka majoriteten av filmpubliken då de visas i filmer för alla åldrar. Enligt Mansours 

undersökning tar även dessa stereotyper plats i filmer som i övrigt inte handlar om muslimer eller 

araber, och de används på ett negativt sätt.100 Det skulle kunna tyda på att dessa stereotyper inte 

bara når ut till alla åldersgrupper utan dessutom en filmpublik som inte aktivt tittar på filmer som 

handlar om muslimer eller araber.  

 

Vad dessa stereotyper har för konsekvenser för andra länders filmtittare än de västerländska var 

det inte många författare som nämnde. El Marzouki presenterar dock en intressant tanke i sin 
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undersökning när han skriver om hur de marockanska ungdomarna istället för att införliva de 

stereotypiska filmernas budskap i sina egna tankar, vände på processen och utvecklade 

stereotypiska tankar om producenterna och deras land.101 Hollywoods stereotyper av muslimer och 

araber skapade i det här fallet stereotyper om Hollywood och i förlängningen amerikaner hos de 

marockanska filmtittarna som undersökningen riktade sig till. Kan det här få samma effekt bland 

den bredare muslimska och arabiska publiken? Den frågan har inte getts utrymme i den här 

undersökningen men det finns exempel på när Hollywood-filmernas stereotyper är omvända, som 

till exempel i den turkiska filmserien Valley of the Wolves (2006-2017) där det är amerikanerna som 

är skurkarna och araberna som är hjältarna.102  

 

Författarna pekar även ut vem de anser vara ansvariga för dessa stereotyper. Trots att dessa 

stereotyper är en genomgående trend världen över pekar författarna ut Hollywood från den stora 

mängden av filmskapare. Shaheen beskriver Hollywood som den ledande källan i att producera den 

största mängden av propagandabilder, och att de är absolut mest effektiva när det kommer till att 

påverka den yngre generationens värderingar.103 Ward använder orden ”the ideology of 

demonisation” när hon uttalar sig om Hollywood och dess spridning av propaganda.104 Mansour 

ger i sin text Hollywood en rejäl utskällning för att inte ta sitt ansvar som den största 

filmproducenten i världen när det kommer till att sprida sunda värderingar.105 

 

Tidigare i undersökningen formulerades det tankar som handlade om hur man kunde spåra dagens 

negativa uppfattning om muslimer till tankar om orientalism och huruvida orientalism fortfarande 

är aktuellt idag. Nedan diskuteras detta. 

 

Är orientalism fortfarande aktuellt idag? 

I boken Orientalism beskrev Said inte bara Orienten och orientalism som historiska fenomen utan 

menade att dessa tankar fortfarande är aktuella idag även om begreppen används alltmer sällan. 

Said skriver i boken att tankarna om orientalism är aktuella i det landområde som oftast har varit 

inkluderat i det som kallats Orienten och menar att det beror på dess medverkan i stora 

kontroverser, förändringar och krig.106 Said lyfter en tanke om att västvärlden är snabba på att döma 

samtidens arabiska och muslimska samhällen för sitt bakåtsträvande, sin brist på demokrati och 
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avskaffande av kvinnors rättigheter men glömmer att titta på att sådana idéer som modernitet, 

upplysning och demokrati ”are by no means simple and agreed-upon concepts that one either does 

or do not find, like Easter eggs in the living-room”.107 25 år efter bokens publicerande ställer sig 

Said fortfarande frågan om den moderna imperialismen någonsin dog ut eller om den fortfarande 

lever vidare i Orienten sedan Napoleons invasion för 200 år sedan.108 Några av författarna som har 

undersökt muslimska stereotyper i film har använt sig av begreppet orientalism i samband med de 

beskrivna fördomar som riktas mot araber och islam. Semmerling använder begreppet i själva titeln 

till sin artikel Those ”evil” muslims! Orientalist fears in the narratives of the war on terror och Mansour kopplar 

samman USAs orientaliska politiska linje med framförandet och förstärkandet av muslimska och 

arabiska stereotyper. Said verkar ha rätt i att begrepp som berör Orienten och orientalism används 

allt mindre då majoriteten av författarna inte har använts sig av dessa begrepp. Tankarna tycks dock 

finnas kvar på vissa håll även i aktuell forskning. När uttrycken används av författarna verkar det 

vara för att rikta kritik mot den politik USA för mot muslimer och araber. Semmerling kopplar 

även ihop nidbilden av muslimer och araber med USAs krig mot terrorismen. 

 

Parallellt med denna lite mer negativa kritik riktad mot amerikansk politik har jag själv sett hur 

begrepp som handlar om Orienten och orientalism användas i mer kommersiella syften. Senaste 

gången jag fick erfara detta var när jag under samma vinter som detta skrevs deltog på en 

utställningsmässa riktad till campingplatser och fick träffa en utställare som bland annat var 

leverantör av bassänger, bastu och annat som hörde till en spa-miljö. När utställaren visade mig 

företagets inspirationskatalog stötte jag på ett kapitel döpt till ”Orienten” och som var dedikerat 

till en spa-miljö präglat av den exotiska ”orientaliska stilen”. 

 

Det verkar alltså som att vissa tankar kring Orienten och orientalism fortfarande lever vidare idag, 

200 år efter Napoleons invasion, även om begreppen används mer sällan. Drömmen om Orienten 

lever seglivat kvar i inspirationskataloger för den kommersiella spa-avdelningen liksom den 

orientaliska politiken som Mansour och Semmerling menar förs av USAs politiker. Seglivade verkar 

även de muslimska och arabiska stereotyperna vara som fortfarande tar del i nyproducerade filmer. 

Nedan diskuteras varför de muslimska stereotyperna verkar vara så seglivade.  
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Varför är de muslimska stereotyperna så seglivade? 

Hur kommer det sig att de negativa muslimska stereotyperna är så seglivade? I den här 

undersökningen har det framkommit att denna kutym att framställa minoritetsgrupper och andra 

etniciteter på ett negativt sätt eller att använda stereotyper har försvunnit alltmer. Shaheen skriver 

om försvinnandet av andra stereotyper om minoritetsgrupper och det fortsätta stereotypiserandet 

av muslimer och araber.109 Yin menar även han att stereotyper om andra minoritetsgrupper har 

försvunnit och att de inte hade accepterats av filmpubliken idag.110 Om en nyproducerad film idag 

hade använts sig av gamla stereotyper om exempelvis japaner, indianer eller afro-amerikaner hade 

det inte passerat obemärkt av publiken, men när det handlar om muslimer i rollen som terrorist får 

det inte samma respons. Under undersökningen ställde jag mig flera gånger frågan hur denna 

negativa bild av muslimer kunnat bli så normaliserad? En anledning kunde jag finna bland 

forskningsmaterialet. De flesta författarna uppgav att anledningen till varför stereotyperna 

fortfarande inte har försvunnit ur filmerna beror på att stereotyperna i sig är reproducerande. Den 

bild som förmedlas om muslimer och araber förvärvas av varje generations nya filmskapare genom 

de filmer de själva sett tidigare.111 I Yin’s text lyfts även tankar om att filmpubliken har accepterat 

dessa stereotyper och att det är därför filmskaparna fortsätter att använda dem, vilket även påverkar 

varandra i en växelverkan som gör att stereotyperna stannar kvar i TV-rutan.112  

 

En annan bakomliggande anledning som inte diskuteras av författarna men som jag tror kan vara 

en möjlig anledning är att det faktiskt sker terroristbrott i islams namn utförda av fundamentalister. 

I en artikel av Nicolas Brooklier där han undersöker kopplingen mellan terroristattentatet 11 

september 2001 och islamofobi framkommer det att efter 11 september 2001 ökade islamofobin i 

framförallt USA där terrordådet skedde. Parallellt med detta förde den amerikanska staten ett krig 

mot terrorismen – war on terror – och samma tendenser menar Brooklier att det går att se idag i 

kampen mot IS (Islamiska Staten) då det införs vissa politiska förbud riktade mot muslimer med 

anledningen av kriget mot terrorismen.113 Kriget mot terrorismen är även en aspekt som 

Semmerling för fram i sin text då han menar att USAs politik visar på orientalism och att det inre 

räcker att städa bort fördomarna om muslimer och araber ur filmer och andra medier, det måste 

även rensas bort ur kriget mot terrorismen.114 Brooklier skriver även att det efter 11 september 

                                                           
109 Shaheen 2003 s.27-28 
110 Yin 2010 s.112 
111 Shaheen 2003 s.27-28 
112 Yin 2010 s.112 
113 Brooklier, Nicolas, Islamophobia: The Stereotyping and Prejudice Towards Muslims Since 9/11. Washington State 

University. 2015-12-17  

114 Semmerling 2003 s.222 
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2001 var många som riktade anklagelserna mot religionen islam som helhet och inte mot 

terroristernas individuella skäl bakom dådet, man lade skulden på islam som religion och menade 

att religionen förespråkade förstörelse och våld.115  

 

Ovan har de muslimska stereotypernas seglivade karaktär, orientalism idag och konsekvenserna av 

stereotypisering diskuterats. Nedan följer en diskussion om hur detta kan tänkas påverka 

klassrummet.  

 

Kan stereotypiseringar i film bli ett didaktiskt problem?  

I undersökningen har det framkommit en uppsjö av problem som användandet av stereotyper och 

en negativ bild av araber och islam kan leda till. Enligt Shaheen leder det till avhumaniserandet av 

ett folk.116 Ward menar att det leder till ökad islamofobi och ett förstärkande av fördomar och att 

ett flertal muslimer i en undersökning uppgav att de utsattes för social exkludering, diskriminering, 

hat och våld på grund av detta.117 Författarna är överens om att stereotyperna påverkar samhällets 

syn på araber och muslimer och att det i sin tur påverkar attityderna mot islam. Det som är ett 

problem i samhället tenderar att även bli ett problem i skolan. Att stereotyperna även når ungdomar 

har Shaheen, Ward och El Marzouki bekräftat men i den här studien har inte ungdomars attityder 

till stereotyperna (med undantag av El Marzoukis undersökning om de marockanska ungdomarna) 

eller ungdomars skolsituation kunnat undersökas. I Berglunds text framgår det dock att den grupp 

av skolelever som känner sig mest utsatta gällande främlingsfientliga tendenser är muslimer och att 

var fjärde muslimsk elev har blivit utsatt för någon form av kränkande behandling.118 Om detta är 

en konsekvens av hollywoodfilmens stereotypiseringar har inte min studie kunnat visa, men det är 

tänkbart. Samhällets attityd mot islam och den utsatthet som vissa muslimska elever upplever kan 

komplicera religionsundervisningen och ger mig som framtida religionslärare mycket att tänka på. 

Thalén och Carlssons teorier om det postsekulära klassrummet ger även de en tankeställare om hur 

religionsämnet ska bedrivas. Enligt Thalén och Carlsson har ungdomars konsumtion av bland 

annat film gett upphov till en annan slags religiositet än den traditionella.  

Personer födda på 1950-talet i Sverige växte upp med Pippi Långstrump och barnen i 

Bullerbyn. De som är födda på 1990-talet och senare konsumerar filmer, böcker och dataspel 

om trollkarlar, häxor, vampyrer och varulvar – utan att finna något märkligt i detta. En del av 

denna konsumtion är mangaserier och anime hämtade från Asien. Gemensamt för dessa olika 

väsen och många av seriefigurerna är magiska krafter. Vad som däremot inte ändrat utseende 

                                                           
115 Brooklier 2015 
116 Shaheen 2003 s.1 
117 Ward 2007 
118 Berglund 2012 s.267 



30 
 

i någon betydande utsträckning är ämnet religionskunskap i skolan. Det koncept för 

religionsundervisning som vi har i dag är både till form och innehåll i stort sett detsamma som 

den modell som infördes redan på 1960-talet även om vissa modifikationer har genomförts 

sedan dess. I skolans värld är det alltså fortfarande, tillspetsat uttryckt, Pippi Långstrump som 

regerar.119 

 

När eleverna ska studera religionskunskapsämnet i allmänhet, och islam i synnerhet, anser jag att 

undervisningen måste spegla hur individers religiositet faktiskt ser ut. Ett lektionsinnehåll 

bestående av den traditionella bilden av islam (som läroböckerna brukar innehålla) eller att 

oreflekterat sätta igång en film som Jalla! Jalla! (2000) räcker troligtvis inte för att bryta ned de 

fördomar som finns om islam. Att göra elever uppmärksamma på de stereotyper som finns av 

muslimer och som media hjälper till att sprida tror jag är viktigt för att någon gång komma till 

botten med problemet och förhindra att ytterligare en generation slår in på samma hjulspår som de 

tidigare. En annan utgångspunkt för undervisningen som Berglund och även Carlsson och Thalén 

anser att man måste ta hänsyn till är att det inte är ovanligt att ungdomar känner tillhörighet till fler 

än en religion.120 Den tidigare klara uppdelningen mellan världsreligionerna med sina färdiga 

definitioner stämmer dåligt överens med dagens verklighet där de flesta ungdomar inte gärna vill 

identifiera sig med religionsbegreppet utan har en privatreligiositet som mer liknar 

smörgåsbordsvarianten.121 Om det är så verkligheten ser ut, varför är då bilden om religion överlag 

så endimensionell och bilden av islam inte bara endimensionell utan dessutom ytterst negativ?  

 

En fråga som den undersökta forskningen inte gav ett direkt svar på är om muslimers självbild 

påverkas av stereotyper och vad det i sin tur kan leda till. Därför kan jag inte svara på om de 

negativa stereotyperna påverkar muslimska elevers självbild och vad det kan leda till för 

konsekvenser för exempelvis skolgången. I en undersökning med afro-amerikanska elever i fokus 

upptäckte man att i de fall där den afro-amerikanska bakgrunden var central för 

identitetsuppfattningen hade de negativa stereotyperna angående den akademiska prestationen och 

förmågan ett negativt resultat på skolresultaten.122 Det är inte orimligt att anta de negativa 

stereotyperna om muslimer kan ha en liknande verkan på muslimska elevers självkänsla och 

skolgång.  

                                                           
119 Carlsson och Thalén 2015 s.7 
120 Berglund 2012 s.265 
121 Carlsson och Thalén 2015 s.7 
122 Okeke, Ndidi A., Howard, Lionel C., Kurtz-Costes, Beth & Rowley, Stephanie J. Academic Race Stereotypes, 

Academic Self-Concept, and Racial Centrality in African American Youth. J Black Psychol. 35(3) (2009) s.9 
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Är det då endast elever som bekänner sig till den islamska tron som kan tänkas påverkas av 

stereotyper och av den sociala utsatthet som Berglund skriver om? I en undersökning presenterad 

av Anders P. Lundberg (som presenterar sin forskning i samma bok som Berglund) där elever på 

svenska skolor med bakgrund som andra generationens invandrare från östländer och utövare av 

katolicismen undersöktes, framkom det att eleverna upplevde sin invandrarbakgrund som 

någonting negativt medan de upplevde sin tillhörighet till katolicismen som någonting positivt. 

Som en elev uttryckte sig: 

Ja just den här benämningen när någon säger ”Är du invandrare?”, det blir genast negativt 

laddat. Medans ”Är du katolik?, det är positivt laddat på något sätt. Det är lättare att förklara 

att man är katolik än att man är invandrare typ.123  

 

Att vara katolik upplevdes som någonting positivt medan muslimska elever upplevde 

diskriminering och våld, detta trots att det sker våldsdåd i både katolicismens och islams namn.124 

Hur kan det komma sig? Inte heller i det här fallet ger min undersökning något svar på frågan, men 

enligt Ward är inte det största problemet med muslimska och arabiska stereotypiseringar att de är 

negativt vinklade utan att det endast är dessa negativt vinklade stereotyper som visas.125 Negativa 

stereotyper om kristna finns även de, filmer som Da Vinci koden (2006) och Änglar och Demoner 

(2009) ger knappast en vänligt sinnad bild av kristendomen. Det finns även gott om filmer där den 

psykopatiske skurken citerar stycken ur bibeln för att rättfärdiga sina handlingar. Skillnaden mot de 

muslimska stereotyperna är att de negativa kristna stereotyperna inte är de enda som visas. Det 

finns en uppsjö av kristna karaktärer, både som hjältar och skurkar men den muslimska karaktären 

är fortfarande hänvisad till att endast vara skurk, inget annat. 

 

5.2 Metoddiskussion 
Hade min undersökning kunnat få ett annat resultat? De sökorden jag använde (audience, muslim, 

arab, movie och prejudice) var riktade för att få fram forskning gällande just fördomar och 

stereotyper om muslimer och araber i film. En mer neutral sökning som utesluter ordet prejudice 

hade kanske kunnat få ett annat resultat som inte var lika negativt vinklat. Jag tror dock att 

forskningsunderlaget hade sett liknande ut även med något neutralare sökord då de muslimska 

rollerna som är representerade i film är så uteslutande negativa. Även de databaser jag använde 

                                                           
123 Lundberg, Anders P., Religion, migration och identitet, i Lövheim, Mia, Lövheim, Mia & Bromander, Jonas, 

Religion som resurs: existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv, Artos, Skellefteå, 2012 s.249 

124 Berglund 2012 s.265 
125 Ward 2007 
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påverkade resultatet. I min sökning använde jag databaserna Summon och Google Scholar. En 

sökning via andra databaser hade kunnat ge ett annorlunda underlag men troligtvis inte alltför 

avvikande från det som användes. Anledningen till att Summon och Google Scholar användes är 

för att de omfattar flera olika databaser. Genom att söka i Summon söks även databaser såsom 

Diva och ERIC igenom och även Google Scholar har ett brett underlag.  

 

Hade undersökningen sett annorlunda ut om jag hade valt en annan målgrupp än just muslimer 

och araber? Troligtvis. Vad som framkommit i min undersökning är att det har funnits och att det 

fortfarande finns negativa stereotyper om olika folkgrupper men att dessa alltmer börjar försvinna 

från nyproducerade filmer. Det är inte längre ovanligt att se exempelvis mörkhyade eller asiater 

tillsammans med vita västerlänningar i spelfilmer. Däremot har denna förändring ännu inte skett 

när det gäller den muslimska stereotypen. Intressant hade det dock varit att göra samma 

undersökning om romer och samer som troligtvis inte hade haft samma breda representation som 

exempelvis mörkhyade eller asiater.  

 

5.3 Förslag på framtida forskning 
I undersökningen framkom det att det finns relativt lite forskat på området om hur personer med 

muslimsk identitet förhåller sig till negativa stereotyper om islam och om araber i film. Det var 

framförallt svårt att hitta information om muslimer ansåg att dessa stereotyper påverkade den egna 

självbilden på något sätt.  

 

Med tanke på den teoretiska bakgrund som presenterats tidigare där det framgått att dagens 

samhälle (och därför även klassrummet) är präglat av mångkulturalitet och postsekularism men 

islamofobi och negativa attityder mot muslimer ökar. Det framgick även att gymnasieskolan har en 

läroplan som stipulerar om inkludering, allas lika värde och arbetet mot diskriminering men hur 

det ändå finns muslimska elever som vittnar om kränkningar, diskriminering och utfrysning. I 

undersökningen framgick det att populärkulturens filmer porträtterar muslimer och araber på ett 

negativt och ofta islamfientligt sätt. Med tanke på dessa filmers stereotyper och den diskriminering 

som muslimer upplever i skolan, i arbetslivet och i samhället generellt finns det ett behov av 

framtida forskning som undersöker om dessa har något samband. Ett av problemen som lyftes i 

undersökningen är att muslimer inte känner sig representerade i media och att de sällan får komma 

till tals. Därför finns det ett behov av att undersöka vilken relation muslimer själva har till negativt 

vinklade filmer och om det på något vis påverkar deras självbild.  
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6. Sammanfattning 

Syftet med den här undersökningen har varit att undersöka vad aktuell forskning säger om 

populärkulturell film och hur konstruktionen av stereotyper av muslimer och araber på film är 

gestaltade, samt att diskutera forskning om hur detta kan tänkas påverka muslimers 

självuppfattning. Mitt syfte är också att diskutera vad detta kan få för konsekvenser i det 

mångkulturella klassrummet. En hypotes ställdes upp i början av undersökningen som löd som 

sådan: 

Det finns goda skäl att anta att den fiktiva filmen skapar negativa stereotyper av muslimer, araber 

och islam och det finns goda skäl att anta att individens självbild påverkas av filmer. Min hypotes 

är att muslimer och araber som konsumerar fiktionsfilm som innehåller negativa stereotypiserade 

bilder av muslimer och araber, påverkar deras självbild på ett negativt sätt.  

För att kunna undersöka om hypotesen stämde och för att nå mitt övergripande syfte valde jag att 

bryta ned problembilden till tre frågeställningar som jag avsåg att besvara i studien. 

 

 Vad säger forskning om den fiktiva Hollywoodfilmens skildringar av muslimska 

stereotyper?  

 Vad säger forskning om filmens påverkan på individens självbild? 

 Vad säger forskning om relationen mellan filmers negativa porträttering av islam och 

muslimers egen uppfattning om porträtteringen? 

 

Undersökningen bedrevs som en systematisk litteraturstudie och gick igenom material som var 

relaterat till muslimer, arabers och islams porträttering i film, filmens påverkan på individen och 

hur muslimer själva uppfattade porträtteringen i film.  

 

Resultatet på min undersökning var att forskning visar att den fiktiva filmens skildringar av 

muslimer har en negativ vinkling i Hollywoods filmer. Det är en vinkling som av forskning beskrivs 

som ett problem då filmpublikens värderingar påverkas av det som visas, varav en av 

konsekvenserna är en ökad islamofobi. Forskning om filmens påverkan på individens självbild visar 

att filmen utgör en stor och viktig del av människors vardag och självbild, för vissa som en källa till 

svar på existentiella frågor och som byggstenar till ett identitetsskapande. Det finns begränsad 

forskning som behandlar relationen mellan filmers porträttering av muslimer och muslimers egen 

uppfattning om porträtteringen. Den forskning som finns visar på att de muslimska individerna ser 

medias vinkling som ytterst negativ och att det har en direkt konsekvens i form av hat, utfrysning, 

diskriminering och våld. Muslimer känner sig inte rättvist representerade i media och ser låga 
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möjligheter till att kunna förändra den representationen. Denna samhällskontext är även relevant 

för det mångkulturella- och postsekulära klassrummet där elever med olika nationella- och religiösa 

bakgrunder ska mötas och där muslimska elever upplever en främlingsfientlig attityd med 

utfrysning som följd.  

 

Den hypotes jag ställde upp stämde delvis. Att den fiktiva filmen förmedlar negativa stereotyper av 

muslimer och araber har undersökningen bekräftat. Undersökningen har även bekräftat att 

individens identitet och självbild påverkas av filmer. Att muslimer som ser på filmer med negativa 

stereotyper påverkas på ett sådant sätt att de får en negativ självbild är mer oklart i min analys. 

Underlaget av empiriska studier är påfallande litet. Den tredje aspekten av min hypotes kan därmed 

varken bekräftas eller avvisas. Dock finns tydliga indikationer på att det skulle kunna vara så. 
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