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Abstract 

Studiens syfte är att genom en kvantitativ innehållsanalys ge svar på vilka artikeltyper och 

nyhetssammanhang som oftast förekommer för judendom, kristendom och islam – de tre ab-

rahamitiska religionerna – i tidningarna Svenska Dagbladet (SvD) och Sydsvenskan (SDS) för 

perioderna april 2002, oktober 2002 och motsvarande för 2012. 

 

För att nå ökad förståelse för resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen har intervjuer 

genomförts med en ledarskribent från vardera tidning samt med en representant från vardera 

religion. De intervjuade har bland annat fått ge sin uppfattning kring hur religionsnyheter ser 

ut idag jämfört med tio år sedan. 

 

Den kvantitativa studien består av 283 analyserade artiklar, av vilka 118 behandlar islam, 109 

kristendom och 56 judendom. Kristendom dominerar för inrikesnyheterna och islam för utri-

kesnyheterna. Inom de inrikesartiklar som berör islam dominerar sammanhanget diskrimine-

ring, medan kultur och antisemitism utmärkte kristendom respektive judendom. För samtliga 

religioner är de dominerande sammanhangen för utrikesartiklarna annat och krig eller kon-

flikt. I båda kategorier dominerar islam. De största skillnaderna åren emellan är antalet artik-

lar om Israel-Palestina-konflikten samt förekomsten av artiklar som rör antisemitism. 

 

Analyserat utifrån tidigare forskning och nyhetsvärderingsteorier tyder resultatet på att reli-

giösa händelser är svåra att göra nyheter av, varför religionerna, och då särskilt islam och 

judendom, ofta förekommer i konfliktcentrerade nyheter – något även många av de intervju-

ade håller med om.  

 

Nyckelord: religion, medier, religionsnyheter, journalistik, judendom, kristendom, islam, 

tidningar, Sverige, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, SvD, SDS 
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Vetenskaplig artikel 

Konflikter i fokus vid religionsrapportering 

Krig och konflikt är det vanligaste sammanhanget när Sydsvenskan och Svenska Dag-

bladet rapporterar om islam. Det visar ny forskning som undersökt i vilka nyhetssam-

manhang de tre abrahamitiska religionerna oftast nämns.  

 

Kristendom och islam är de mest omskrivna religionerna i Sydsvenskan och Svenska Dag-

bladet de senaste tio åren medan judendom förekommer mer sällan. Trots religionernas ge-

mensamma bakgrund skiljer sig rapporteringen mycket. Det visar kandidatuppsatsen Abra-

hams barn, skriven av studenterna Victor P. Munther och Carol Atallah på Södertörns högs-

kola. Studien bygger på 283 undersökta inrikes- och utrikesartiklar i Svenska Dagbladet och 

Sydsvenskan från åren 2002 och 2012. Dessutom har religiösa företrädare för vardera relig-

ion och ledarskribenter från vardera tidning intervjuats. 

 

Antalet artiklar som berörde islam och kristendom var drygt hundra för respektive religion, 

medan inte mer än hälften så många berörde judendom. Inrikesartiklarna dominerades av 

kristendom och sammanhanget kultur, medan islam oftast förekom i utrikesartiklar och i 

sammanhanget krig eller konflikt. Ett stort antal av artiklarna som behandlade judendom be-

rörde antisemitism. 

 

Tidigare forskning kring religion i medier har visat att religiösa händelser är svåra att göra 

om till nyheter. När religionerna väl nämns är det därför ofta i ett konfliktcentrerat perspek-

tiv, vilket stämmer väl överens med de intervjuades uppfattningar och stora delar av under-

sökningens resultat.  

 

Studien är viktig eftersom den ger en fingervisning om hur och när de tre religionerna om-

nämns i svensk press, hur företrädarna för religionerna uppfattar rapporteringen och hur jour-

nalisterna själva ser på religionsjournalistik. Studien är även unik i Sverige och kan bidra till 

ökad förståelse för hur nyhetsvärderingen kring religion fungerar. 
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1. Inledning 

Sverige brukar räknas som ett av världens mest sekulära länder.
1
 Millenniumskiftet inleddes 

med att Svenska kyrkan skildes från staten, vilket får ses som ytterligare en markering för det 

sekulära samhället. I allt större grad har de kristna värderingarna, som i stort och smått format 

landet, kommit att kritiseras. När detta skrivs i december 2012, är debatten om skolors julfi-

rande i kyrkor en het fråga som väcker starka känslor. Samtidigt minskar stödet ytterligare för 

Kristdemokraterna, och partiet ligger i de flesta opinionsundersökningar under riksdagens 4-

procentsspärr.  

 

Emellertid är det inte säkert att den procentuella andelen religiösa i landet minskat. De sen-

aste 30 årens invandring har skapat nya minoriteter och bidragit till att fler religioner fått en 

plats i samhället. För närvarande räknas till exemepel antalet muslimer i Sverige till runt 400 

000
2
, av vilka drygt 110 000 är med i något trossamfund.

3
  

 

Islam och kristendom hör till de så kallade abrahamitiska religionerna. Den tredje, judendom, 

är betydligt mindre med bara 9 000 registrerade i något judiskt trossamfund i Sverige.
4
 Utö-

ver den gemensamma tron på stamfadern Abraham, förenas de tre religionerna i att de genom 

historien spelat en betydande roll i de länder där de fått starkt fäste, inte minst vad gäller kul-

tur och politik. Så är även fallet idag – i medier runtom i världen kan man se hur religionerna 

fortfarande är högst aktuella, inte minst i nyheter som rör krig och konflikt.  

 

Trots den religiösa och historiska kopplingen religionerna emellan, är vår teori att samman-

hangen i vilka religionerna tas upp starkt skiljer sig åt. En möjlig förklaring tror vi är kristen-

domens drygt 1000-åriga historia i Sverige, medan islam fortfarande är relativt ny. Judendom 

tror vi förekommer mest sällan i svenska medier, då den har minst antal följare av de tre re-

ligionerna. Dessa faktorer tror vi även påverkar den nyhetsvärdering medierna gör.  

 

 

                                                 
1 Forskning och framsteg. Svenskar mest religionskritiska. http://fof.se/tidning/2011/2/svenskar-mest-religionskritiska (Häm-

tad: 2013-01-24) 
2 The Pew Forum on Religion and Public Life. The Future of the Global Muslim Population - Projections for 2010-2030 

http://www.pewforum.org/future-of-the-global-muslim-population-regional-europe.aspx#1 (Hämtad: 2013-01-24) och Sven-

ska Institutet. Religion i Sverige. http://www.si.se/Svenska-spraket/Svenska/Svenska-spraket/Artikelserie/Sverige-i-

korthet/Religion-i-Sverige/ (Hämtad: 2013-01-24) 
3 Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Statistik 2010. 

http://www.sst.a.se/statistik/statistik2010.4.59d35f60133a8327d79800011925.html (Hämtad: 2013-01-22) 
4 Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Statistik 2010.  

http://fof.se/tidning/2011/2/svenskar-mest-religionskritiska
http://www.pewforum.org/future-of-the-global-muslim-population-regional-europe.aspx#1
http://www.si.se/Svenska-spraket/Svenska/Svenska-spraket/Artikelserie/Sverige-i-korthet/Religion-i-Sverige/
http://www.si.se/Svenska-spraket/Svenska/Svenska-spraket/Artikelserie/Sverige-i-korthet/Religion-i-Sverige/
http://www.sst.a.se/statistik/statistik2010.4.59d35f60133a8327d79800011925.html
http://www.sst.a.se/statistik/statistik2010.4.59d35f60133a8327d79800011925.html
http://www.sst.a.se/statistik/statistik2010.4.59d35f60133a8327d79800011925.html
http://www.sst.a.se/statistik/statistik2010.4.59d35f60133a8327d79800011925.html
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att genom en kvantitativ innehållsanalys besvara i vilka nyhets-

sammanhang de tre abrahamitiska religionerna oftast förekommer i tidningarna Svenska 

Dagbladet (SvD) och Sydsvenskan (SDS) för perioderna april 2002, oktober 2002 och mot-

svarande för 2012. Studien visar därmed även på eventuella skillnader mellan de undersökta 

perioderna samt mellan de olika tidningarna.  

 

För att komplettera den kvantitativa undersökningen har vi intervjuat en ledarskribent från 

vardera tidning. Dessa ger i uppsatsen sin uppfattning kring hur religionsjournalistiken ser ut 

idag och hur den förändrats de senaste tio åren. Ytterligare intervjuer har genomförts med en 

andlig ledare från varje religion, för att på så sätt få en inblick i hur de uppfattar mediebevak-

ningen av de tre religionerna.  

 

Undersökningen står alltså på tre ben: en kvantitativ innehållsanalys, intervjuer med två jour-

nalister samt intervjuer med tre religiösa ledare. Dessa delar ställs i uppsatsens resultat- och 

analysdel mot varandra i ett jämförande syfte. 

 

Utifrån detta blir våra frågeställningar följande: 

1. Vilka typer av artiklar (exempelvis debatt, recension, reportage) dominerade nyhetsflödet 

för varje religion i SvD och SDS 2002 samt 2012? 

2. I vilka nyhetssammanhang nämns varje religion mest? 

3. Hur uppfattar journalisterna att medierapporteringen kring de abrahamitiska religionerna 

ser ut? 

4. Hur uppfattar de andliga ledarna att medierapporteringen kring de abrahamitiska religion-

erna ser ut? 

 

1.2 Förförståelse  

Vårt intresse för religion kommer både från ett yrkesmässigt och personligt plan. Medan Ca-

rol Atallah har en kristen bakgrund och ett engagemang i en av Stockholms frikyrkor, har 

Victor P. Munther fått en sekulär uppfostran i Malmö – en stad där religion, på grund av in-

vandring, kommit få en allt större plats de senaste 15 åren, och kanske särskilt från islam. 

Även om vår bakgrund skiljer sig åt på detta vis, möts vi i ett gemensamt intresse för religion, 

dess plats i samhället samt den journalistiska granskningen av densamma.  

 



8 

 

Som blivande journalister, och utifrån vår egen erfarenhet av nyhetsvärdering, tror vi att re-

sultatet av vår undersökning kommer visa att islam ofta skrivs om i negativa sammanhang, 

såsom krig och terrorism. En stor del av artiklarna kommer alltså antagligen att vara utrikes-

artiklar. Kristendom å andra sidan kommer antagligen dyka upp i artiklar som handlar om 

svenskarnas avståndstagande från kristna traditioner, som till exempel advents- och julavslut-

ningsfiranden. Vår teori är att i de artiklar där religion kritiseras kommer kritiken mot kris-

tendom vara mycket mer öppen och rättfram, än kritiken mot islam och judendom. Eftersom 

Sverige länge ansetts vara ett kristet land tror vi således att kristendom är den religion som får 

utstå mest kritik. Minst antal artiklar kommer beröra judendom då religionen inte är särskilt 

utbredd jämfört med de två andra. Antisemitism är troligtvis det sammanhang judendom 

kommer nämnas i mest. Nyheter är i högre utsträckning negativa än positiva – vilket vi tror 

kommer vara märkbart i de artiklar som religionerna kommer nämnas i.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Judendom 

Judiska församlingar har funnits i Sverige sedan 1775, även om judar redan tidigare varit 

verksamma i landet. Antalet judar ökade starkt i Sverige till följd av andra världskriget. Idag 

beräknas cirka 25 000 judar bo i Sverige,
5
 men bara drygt 9 000 var registrerade i något tros-

samfund 2010.
6
 

  

Judar, kristna och muslimer har alla samma stamfader: Abraham. Religionerna kallas därför 

för abrahamitiska religioner, dess anhängare för Abrahams barn och anses ha samma Gud.
7
 

Detta betyder dock inte att alla religioner har samma gudsbild. Judar skulle exempelvis aldrig 

acceptera kristnas bild av treenigheten som säger att Jesus var Gud. Både den judiska och 

islamiska inställningen är att ingen människa kan vara gudomlig, att påstå något sådant är 

hädelse.
8
 Inom judendom är det till och med förbjudet att uttala Guds namn, varför namnet i 

äldre tider skrivits som JHWH (Jehowa) och därefter i viss mån använt ersättningsordet 

Adonaj. 

  

                                                 
5 Nationalencyklopedin. Judar. http://www.ne.se/lang/judar?i_h_word=judar%20i%20sverige (Hämtad: 2013-01-22) 
6 Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Statistik 2010 
7 Hedin, Christer. Abrahams barn: vad skiljer och förenar judendom, kristendom och islam?. 3. uppl., Stockholm, Dialogos, 

2007, s. 27, 10  
8 Hedin, Abrahams barn, s. 106  

http://www.ne.se/lang/judar?i_h_word=judar%20i%20sverige
http://www.ne.se/lang/judar?i_h_word=judar%20i%20sverige
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Det kristna kallar för Gamla testamentet kallar judar rätt och slätt för Bibeln. Gamla testa-

mentet består bland annat av de fem Moseböckerna, vilka inom judendomen kallas för Tora.
9
 

En annan viktig bok för judarna är Talmud. I denna heliga skrift finns en rad regler för judar. 

Några av dessa regler behandlar slakt av djur, kosher, vilka djur som inte får ätas, sexuallivet 

samt sabbaten – ett dygn för vila och eftertanke.
10

 Sabbaten räknas ofta av judar som den 

främsta högtiden, men även Försoningsdagen – Jom kippur – är en viktig och allvarlig högtid 

som ägnas åt fasta, bön och gudstjänster.
11

 Judar har även en rad andra högtider som: Pesach, 

Chanukka och Purim. 

 

2.2 Kristendom 

Kristendomen är idag världens största religion.
12

 Till Sverige kom kristna missionärer redan 

på 800-talet. I början av 1000-talet döptes kungen Olof Skötkonung till kristen, vilket brukar 

räknas som det officiella införandet av kristendom i landet.
13

 Sverige betraktas traditionellt 

som ett kristet land, men idag med ett starkt sekulärt inflytande. 2011 var 69 % av befolk-

ningen medlemmar i Svenska kyrkan.
14

 

  

Som tidigare nämnt anser de kristna att Gud tog mänsklig gestalt i Jesus, eller Kristus, och att 

kristendomen därför är skapad av en människa som också är Gud. Detta är en tydlig skillnad 

från de två andra religionerna, vilka anser att Gud stiftat deras religion genom en människa på 

uppdrag från Gud.
15

 Det finns olika uppfattningar om huruvida Jesus egentligen ville skapa 

en ny religion, reformera en gammal eller förespråka bättring inför världens undergång, men 

allt inom kristendomen bygger på Jesus och hans gärningar. Efter hans död på korset kom 

religionen att snabbt spridas i det romerska riket.
16

 

  

Allt eftersom har kristendomen delats i tre huvudläror: katolska, protestantiska och ortodoxa. 

Samtliga enas dock i treenighetsläran, det vill säga att Gud verkar i tre personer: Fadern, So-

nen och den heliga Anden. De kristnas Bibel innehåller både Nya och Gamla testamentet. 

 

                                                 
9 Hedin, Abrahams barn, s. 69-70 
10 Hedin, Abrahams barn, s. 71-78 
11 Hedin, Abrahams barn, s. 81 
12 Hedin, Abrahams barn, s. 71-78 
13 Nationalencyklopedin. 1000 år av kristendom i Sverige. http://www.ne.se/rep/1000-%C3%A5r-av-kristendom-i-sverige 

(Hämtad: 2013-01-22) 
14 Svenska kyrkan. Kyrkan i siffror. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=645562 (Hämtad: 2013-01-22) 
15 Hedin, Abrahams barn, s. 89 
16 Hedin, Abrahams barn, s. 97, 106 

http://www.ne.se/rep/1000-%C3%A5r-av-kristendom-i-sverige
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=645562
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2.3 Islam 

Islam är idag Sveriges näst största organiserade religion efter kristendomen. Antalet utövare 

beräknas av Nämnden för statligt stöd till trossamfund vara omkring 110 000.
17

 Religionens 

uppkomst brukar dateras till 600 efter vår tideräkning (evt.) med profeten Muhammed som 

grundare. Detta är dock en västerländsk framställning som utestänger muslimer vilka anser 

att det är Gud, inte Muhammed, som stiftat islam. Enligt muslimer är islam, som i första hand 

ska ses som en grundinställning i livet, mänsklighetens ursprungliga och naturliga religion, 

med Adam (Evas man) som första profet.  

 

Den muslimska trosbekännelsen, Shahada, säger: ”Det finns ingen gud utom Gud och Mu-

hammed är hans sändebud.” vilket innebär att Muhammed är Guds sista sändebud. Enligt 

muslimer är alltså Muhammed bara en av många profeter, däribland Adam, Noa, Abraham, 

Mose, David och Jesus, som sänts av Gud för att sprida islam. De senares uppenbarelser ned-

tecknades dock, enligt muslimer, i förvanskat skick och återfinns idag i Bibeln – varför Gud 

till sist sände Muhammed för att förmedla och nedteckna den korrekta versionen i vad som 

kom att bli Koranen. Detta är en av anledningarna till att Koranen kallats för en arabisk kopia 

av Bibeln, men även en anledning till att muslimer anser att de tillber samma Gud som judar 

och kristna.
18

  

 

1949 startades den första muslimska församlingen i Sverige – Islam Församlingen i Sve-

rige.
19

 Det är dock först under de senaste 30 åren som majoriteten av Sveriges muslimer in-

vandrat, och därmed fått en större plats i samhället och i media.  

 

2.4 Tidningarna 

Svenska Dagbladet (SvD), grundad 1884, är obunden moderat. Tidningen har en daglig upp-

laga på 186 000 exemplar och utkommer sju dagar i veckan.
20

 

 

Sydsvenskan (SDS), grundad 1848, är obereoende liberal. Tidningen har en daglig upplaga på 

111 000 exemplar och utkommer sju dagar i veckan.
21

 

                                                 
17 Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Statistik 2010 
18 Hedin, Abrahams barn, s. 158-160 
19 Ådahl, Karin, Unge Sörling, Suzanne och Wessel, Viveca (red.). Sverige och den islamiska världen: ett svenskt kulturarv. 

Stockholm, Wahlström & Widstrand, 2002, s. 39 
20 Tidningsstatistik Mediefakta. Svenska Dagblade http://ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=001848 (Hämtad: 2013-01-21) 

och Svenska Dagbladet, Välkommen till SvD http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-svd-information-och-

kontaktadresser_275057.svd (Hämtad: 2013-01-21)  
21 Tidningsstatistik Mediefakta. Sydsvenskan http://ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=001908 (Hämtad: 2013-01-21)  

http://ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=001848
http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-svd-information-och-kontaktadresser_275057.svd
http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-svd-information-och-kontaktadresser_275057.svd
http://ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=001908
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3. Tidigare forskning 

Det saknas tidigare svensk forskning som jämför hur de tre abrahamitiska religionerna fram-

ställs i medier. Därför har vi vidgat perspektivet och tagit del av forskning som undersöker 

mediernas relation till religioner – hur framställer medier olika religioner och dess utövare? 

Vi vill samtidigt undersöka om nyhetsurvalen och nyhetsvärderingen ser annorlunda ut när 

det kommer till religion. För att göra detta har vi valt att inkludera ett antal teorier kring just 

nyhetsurval och nyhetsvärdering för att få en ökad förståelse för processen bakom valet och 

publiceringen av en nyhet – mer om detta under rubriken 4. Teori. 

 

Ett antal sökningar i databaserna DiVa-portalen, SöderScholar samt Nordicom har gjorts för 

att finna tidigare forskning kring religion och media. De flesta träffar har varit svenska och 

utländska uppsatser samt vetenskapliga artiklar där man valt att undersöka hur islam och 

muslimer porträtteras i olika medier samt eventuell påverkan på mediemottagarna. En sådan 

har funnits om kristendom
22

 men ingen om judendom specifikt. Dock är det få av dessa som 

genomförts med kvantitativ innehållsanalys som metod och som ämnat undersöka i vilka 

sammanhang religionen nämns. Istället har metoden ofta varit kvalitativ och fokus har legat 

på att undersöka vilken bild som ges av muslimer samt om undersökta artiklar/journalister 

haft ett positivt eller negativt förhållningssätt till religionen. Trots att ingen av dessa jämför 

de tre religionerna är de fortfarande intressanta eftersom de ger oss en bild av mediefram-

ställningen av islam, idéer till hur vi kan konstruera vår komparativa studie av de tre religion-

erna samt vägledning till möjliga teoretiska ramar.
23

 

 

En av de mer relevanta studierna är kandidatuppsatsen Bilden av islam och muslimer i svensk 

press från 2007.
24

 I den har 179 ledarartiklar från sex av Sveriges största dags- och kvällstid-

ningar undersökts i två delar. Den första delen gick ut på att författarna kategoriserade in ar-

tiklarna utifrån vilken teoretisk utgångspunkt de bedömde att artikeln var skriven utifrån. 

Kategorierna kunde antigen visa på en “positiv” eller “negativ” inställning mot religionen och 

var följande: Runnymede Truts teori om öppen/sluten attityd, kolonialism och postkolonial-

                                                 
22 Földhazi, Andrea. Vi, de andra och de kristna: En kritisk diskursanalys av hur kristendom framställs i svensk press. Lin-

köpings universitet, 2011. http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:410167 Hämtad: 2013-01-18  
23  Här följer referenser till några sådana vetenskapliga uppsatser och artiklar:  

Leo, Carl. Det orientaliska i fokus: en studie kring vad tryckt svensk media förmedlar för bilder av islam och "muslimer". 

Linköpings universitet, 2008; Ahlin, Martin och Carler, Nicklas. Media and the Muslims: A thesis on media framing & 

priming in Argentina. Högskolan Väst, 2011; Ahsani Ghahreman, Sarang. Vi och islam: En kritisk diskursanalys av debatten 

kring islam och muslimer i media. Linköpings universitet, 2006; Holmqvist, Gabriel. Islamism på fyra ledarsidor: En studie 

i hur islamism skildrades inför valet 2010. Södertörns högskola, 2010. 
24 Eti, Nizamettin och Nackshbandi, Zaid. Bilden av islam och muslimer i svensk press. Stockholms universitet, 2007. 

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:197602 (Hämtad: 2013-01-18)  

http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:410167
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:197602
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ism, stereotypisering, hegemoni och common sense samt både öppen och sluten attityd. Den 

andra delen bestod av en kritisk diskursanalys av ett antal av dessa artiklar. Resultatet visade 

bland annat att 73 % av artiklarna framställde islam/muslimer på ett negativt sätt, medan end-

ast 15 % hade en öppen attityd. Kvällstidningen Aftonbladet var den tidning med flest antal 

ledare med öppna attityder. Författarna framhåller också att artiklar som skrivs om islam ofta 

saknar tillfredsställande källhänvisningar samt att det sällan är troende muslimer eller perso-

ner med god kunskap om islam som får komma till tals när det kommer till nyheter om islam. 

I slutdiskussionen skriver uppsatsförfattarna: “Vår studie visar också att det är den slutna 

synen som har den hegemoniska makten över att konstruera och även definiera verkligheten 

om islam och muslimer”.
25

  

 

I den nu något gamla antologin Mörk magi i vita medier från 1998, har journalistikprofessorn 

Håkan Hvitfelt skrivit kapitlet Den muslimska faran – Om mediebilden av islam.
26

 Baserat på 

flertalet projekt och rapporter tar han bland annat upp typiska bilder av muslimer som före-

kommer i svenska medier samt diskuterar hur dessa påverkar mediemottagarnas inställning 

till religionen och dess utövare. Dessutom omnämns statistik från ett projekt som undersökt i 

vilka sammanhang religionen förekom i olika tv-kanaler mellan åren 1991 och 1995. Av 627 

undersökta inslag tog cirka 40 % upp islam i samband med krig, 25 % i samband med 

terrorism och 7 % i samband med nyheter om förföljelser av “otrogna” – alltså förföljelen av 

personer som avviker från “den rätta läran” islam. Procentuellt sett handlade 85 % av insla-

gen om något våldsrelaterat. Hvitfelt påpekar att det ofta inte framgår huruvida de omnämnda 

muslimernas agerande orsakas av religiösa övertygelser eller av till exempel främlingskap.  

 

Vi har inte hittat någon forskning som undersökt alla tre religioner samtidigt. Däremot har vi 

funnit en vetenskaplig artikel från Schweiz som berör både kristendom och islam. Artikeln, 

Representation of Islam and Christianity in the Swiss Media
27

 från 2011, är baserad på resul-

tatet från ett av flera projekt stöttade av Swiss National Science Foundation, som ämnat un-

dersöka religioners roll i det offentliga rummet – särskilt i medier och politik. I projektet un-

dersöktes alla religionsnyheter (inte bara kristendom och islam) från en TV-kanal, två radio-

kanaler samt åtta nyhetstidningar under ett års tid. För den vetenskapliga artikeln valde förfat-

                                                 
25 Nizamettin och Nackshbandi, Bilden av islam och muslimer i svensk press, s. 42 
26 Hvitfelt, Håkan. 'Den muslimska faran: om mediebilden av islam'. I Mörk magi i vita medier: svensk nyhetsjournalistik om 

invandrare, flyktingar och rasism, Brune, Ylva (red.), s. 72-84. Stockholm, Carlsson, 1998. 
27 Dahinden, Urs; Koch, Carmen; Wyss, Vinzenz och Keel, Guido. Representation of Islam and Christianity in the Swiss 

Media*. Journal of Empirical Theology vol. 24 issue 2 January 01, 2011, s. 197-208 

http://pd.zhaw.ch/publikation/upload/6946.pdf (Hämtad: 2013-01-18)  

http://pd.zhaw.ch/publikation/upload/6946.pdf
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tarna att endast fokusera på kristendom och islam, samt utforma tre frågeställningar att ha 

som grund: 1) vilka skillnader som finns i hur de två religionerna porträtteras. Genom kvali-

tativa intervjuer undersöks också 2) vilka samarbeten det finns mellan religiösa aktö-

rer/organisationer och medier samt 3) om det finns några särskilda rutiner när det kommer till 

nyhetsbevakningen av religioner. 

 

Utifrån de teoretiska ramarna narration och framing och med utgångspunkt i fem typiska 

arketyper som förekommer i medierna, till exempel “offer”, “god moder” och “hjälte”, lyftes 

bland annat följande resultat upp i artikeln: kristendom representerades oftast av arketypen 

“god moder” medan islam representerades av arketyperna “den skyldiga” och “skurk” (i stu-

dien kan man också se att judendom representerades av “offer”). En anledning till detta tycks, 

enligt författarna, vara att islam får relativt stort medieutrymme på grund av alla negativa 

utrikesnyheter som berör religionen. I undersökningen handlade cirka 30 % av religionsny-

heterna om islam, vilket visar att religionen är överrepresenterad i de schweiziska medierna 

med tanke på att endast 4,3 % av befolkningen är muslimsk. Journalisterna anser själva att 

medierapporteringen kring religion inte är särskilt omfattande i landet. En orsak till detta är 

att många händelser kring religion, så som högtider och ceremonier, har lågt nyhetsvärde då 

de sällan berör ämnen som konflikt eller något uppseendeväckande. En annan orsak är att få 

journalister har tillräckligt bred kunskap om en, eller flera, av dessa religioner.  

 

4. Teori 

Eftersom studien ämnar se närmare på i vilka sammanhang de abrahamitiska religionerna 

nämns i SvD och SDS, ligger det nära till hands att analysera den kvantitativa innehållsana-

lysens resultat utifrån olika nyhetsvärderingsteorier. Nyhetsvärderingens principer gör det 

möjligt att förstå varför vissa nyheter är mer frekventa än andra.  

 

4.1 Nyhetsvärdering och nyhetsurval – vad är en nyhet? 

Av de miljoner händelser som dagligen sker i vår värld betraktas bara en liten andel som po-

tentiella nyheter. Av den delen blir ytterligare färre faktiska nyheter, och förmedlas till med-

borgarna genom olika medier. Enligt sociologen, kulturteoretikern och medieforskaren Stuart 
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Hall tyder detta på att det finns en betydande struktur för hur händelser väljs ut och blir till 

nyheter.
28

 

 

Journalister och forskare har länge intresserat sig för vad som gör en händelse värd att rap-

portera om. I en klassisk artikel av Marie Ruge och Johan Galtung från 1965, om norska me-

diers rapportering kring tre utrikeskonflikter, presenterades för första gången en ”checklista” 

med tolv faktorer vilka sågs bidra till att en händelse blev nyhet. Några av dessa var: att hän-

delsen var ny eller oväntad, att den berörde elitpersoner eller elitnationer, att händelsen inne-

höll något negativt såsom olyckor, krig och konflikter samt att händelsen eller området var 

väl etablerat sedan tidigare.
29

 Detta första försök att karakterisera vad nyhetsvärdering hand-

lar om har följts av en rad nya ”checklistor”. En av de mer kända står Deirdre O’Neill och 

Tony Harcup för. Efter att ha granskat 1 200 nyheter i brittiska tidningar utifrån Ruge och 

Galtungs tolv faktorer, kom de fram till att nyhetsvärderingen förändrats något sedan den 

norska artikeln publicerades. Till exempel fann man att positiva nyheter förekom förvånans-

värt ofta samt att kategorin elitpersoner var alldeles för vag och behövde separeras mellan 

maktelit och kändiselit.
30

 

 

I Sverige har journalistikprofessorn Håkan Hvitfelt varit en av forskarna som försökt förklara 

vilka faktorer som gör det troligare att en händelse blir till nyhet. O’Neills och Harcups resul-

tat påminner starkt om de egenskaper Hvitfelt nämner som centrala: 1) händelsen handlar om 

brott, politik, ekonomi eller olyckor, 2) händelsen är viktig eller relevant, 3) händelsen hand-

lar om olika slags avvikelser, 4) händelsen utspelas på kort avstånd (geografiskt och kultu-

rellt), 5) händelserna är konsonanta (harmoniska) med journalisternas och publikens värde-

ringar, 6) händelsen handlar om eliter, 7) händelsen är begriplig för mediets publik samt 8) 

händelsen berör enskilda personer.
31

 Att en händelse blir till nyhet kräver i de flesta fall att 

den överensstämmer med något av ovan givna kriterier, men nyhetsvärdering är ofta mer 

komplex än så. 

 

I boken Medierna och demokratin
32

 och i studien Vid nyhetsdesken
33

 menar Bengt Johansson, 

professor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs univer-

                                                 
28 Wahl-Jorgensen, Karin och Hanitzsch, Thomas (red.). The handbook of journalism studies. New York, Routledge, 2009, s. 

163.  
29 Wahl-Jorgensen och Hanitzsch (red.), The handbook of journalism studies, s. 164-165 
30 Wahl-Jorgensen och Hanitzsch (red.), The handbook of journalism studies, s. 167-168 
31 Nord, Lars och Strömbäck, Jesper (red.). Medierna och demokratin. Lund, Studentlitteratur, 2004, s. 228 
32 Nord och Strömbäck (red.), Medierna och demokratin, s. 232 

http://snap3.uas.mx/RECURSO1/LibrosElectronicos/BIBAS-ELECTRONICOS-EXTRA/BIBAS%20POSGRADO-ELECTRONICOS/PERIODISMO/handbook%20of%20journalism%20studies_Wahl.pdf
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sitet (JMG), att nyhetsvärderingsforskningen bör kompletteras med ett antal ytterligare fak-

torer – en åsikt han inte är ensam om.
34

 Några av faktorerna presenteras nedan. 

 

Johansson betonar för det första vikten av att skilja på nyhetsvärdering och nyhetsurval. Som 

behandlats ovan handlar nyhetsvärdering om vad en händelse bör innehålla för att den ska 

anses nyhetsmässig. Nyhetsurval handlar däremot om vilka andra faktorer än nyhetsvärde-

ringen som spelar roll vid produktionen av nyheter, som till exempel ekonomiska villkor – 

producera så mycket nyheter som möjligt med så lite resurser som möjligt.
35

 

 

Vad gäller nyhetsvärdering delar Johansson in begreppet i två styrfält: ett marknadsmässigt 

om vad publiken vill ta del av samt ett ideologiskt och normativt styrfält om vad publiken bör 

ta del av - även det publiken inte bör få veta något om inkluderas. Johansson exemplifierar 

det senare styrfältet med nyheter som är tveksamma utifrån en journalistisk yrkesideologi, 

nyheter som förstärker fördomar eller skrämmer upp publiken i onödan
36

. Hans journalistkol-

lega Anders Rolf Olsson lägger i sin bok Lögn, förbannad lögn och journalistik till att viktig 

information kan väljas bort eftersom den är obekväm för publiken – den är politiskt inkorrekt 

eller har en udd riktad mot publiken.
37

 

 

Hur starka dessa styrfält är ser olika ut beroende på medietyp och genre – vilket påverkar 

vilka sorters nyheter som förmedlas. Inom kvällspressen, menar Johansson, tenderar det 

marknadsmässiga styrfältet dominera, medan prenumerantbaserade dagstidningar oftare do-

mineras av det ideologiska och normativa styrfältet.
38

 

 

Varje potentiell nyhet granskas utifrån dessa båda styrfält, vill publiken ta del av den och bör 

de ta del av den – detta sker ofta utan vidare reflektion, journalister förlitar sig helt enkelt på 

den tysta kunskap som ”sitter i väggarna”. Men nyhetsurvalet – huruvida den nyhetsmässiga 

händelsen publiceras eller ej – beror till stor del på två villkor: ekonomi och medielogik. 

 

                                                                                                                                                        
33 Johansson, Bengt. Vid nyhetsdesken: En studie av nyhetsvärdering vid svenska nyhetsredaktioner. Sundsvall, Demokrati-

institutet, 2008. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-9250 (Hämtad: 2013-01-20) 
34 Wahl-Jorgensen och Hanitzsch (red.), The handbook of journalism studies, s. 168 
35 Johansson, Vid nyhetsdesken, s. 9 
36 Nord och Strömbäck (red.), Medierna och demokratin, s. 232 och Johansson, Vid nyhetsdesken, s. 8  
37 Olsson, Anders R. Lögn, förbannad lögn och journalistik: varför journalistik på kommersiella villkor är demokratiskt 

otjänlig. Stockholm, Natur och kultur, Stockholm, 2006, s. 5 http://www.anders-r-olsson.se/bok_lognforbannadlogn.pdf 

(Hämtad: 2013-01-19) 
38 Nord och Strömbäck (red.), Medierna och demokratin, s. 235 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-9250
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-9250
http://www.anders-r-olsson.se/bok_lognforbannadlogn.pdf
http://www.anders-r-olsson.se/bok_lognforbannadlogn.pdf
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Som tidigare nämnt har ekonomin stor betydelse för vilka nyhetsmässiga händelser som blir 

till faktiska nyheter. Idag drivs medieorganisationer alltmer som vanliga företag och kräver 

därför att gå med vinst, varför ett stort antal nyheter måste produceras med så få resurser som 

möjligt. Detta, i takt med mediernas kommersialisering, har inneburit att nyhetsutbudet tving-

ats anpassas för att producera nyheter som attraherar en så stor publik som möjligt.
39

 

 

Kort sammanfattat innebär medielogik bland annat att händelser som passar mediets form-

språk har större chans att bli faktiska nyheter. En händelse med bra bildmaterial väljs till ex-

empel i större utsträckning än en utan.
40

 

 

4.2 Nyhetsvärdering och religion 

“Nyhetsvärderingen är inte färgblind utan återspeglar samhällets makthierarkier”,
41

 menar 

Anna Levin, doktorand i journalistik vid Institutionen för journalistik och massmediekom-

munikation vid Göteborgs universitet (JMG). I boken Religion och medier – några perspektiv 

argumenterar hon för att det finns en etnisk hierarki i nyhetsvärderingen: “är invandrare och 

muslimer inblandade blir nyhetsvärdet större”.
42

  

 

Forskning har visat att religion, till följd av ett sekulärt samhälle och en svårighet att göra 

nyheter av religiösa händelser, sällan syns i nyheterna.
43

 Men då religion nämns, domineras 

nyheterna av islam. Levin menar att detta till stor del beror på de postkoloniala tolkningsra-

mar som finns i svenska medier, vilket något förenklat kan sägas innebära att muslimska län-

der och muslimer klumpas ihop och generaliseras utifrån västerländska föreställningar om 

“orienten” och hur orientaler är. Sådana föreställningar handlar ofta om det hotfulla, av-

skydda, löjeväckande och ociviliserade.
44

 Anders Rolf Olsson resonerar liknande och menar 

att nyheter där främmande kulturers baksidor belyses, på många sätt bekräftar oss själva, 

publiken och journalisterna, och ger en känsla av att vi är de civiliserade och goda.
45

 

 

 

 

                                                 
39 Nord och Strömbäck (red.), Medierna och demokratin, s. 237 
40 Nord och Strömbäck (red.), Medierna och demokratin, s. 237-238 
41 Larsson, Göran; Lövheim, Mia och Linderman, Alf (red.). Religion och medier: några perspektiv. Lund, Studentlitteratur, 

2006, s. 178 
42 Larsson; Lövheim och Linderman, (red.). Religion och medier, s. 177-178 
43 Larsson; Lövheim och Linderman, (red.). Religion och medier, s. 178 
44 Larsson; Lövheim och Linderman, (red.). Religion och medier, s. 169 och 179 
45 Olsson, Lögn, förbannad lögn och journalistik, s. 100 
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5. Metod och material 

Metoderna vi har valt att använda oss av är dels en kvantitativ innehållsanalys och dels en 

mindre intervjuundersökning. Den senare är tänkt som ett komplement till den kvantitativa 

innehållsanalysen, vilken syftat till att kategorisera undersökningens stora antal analysenheter 

och därmed besvara frågor som: vilka typer av artiklar dominerar nyhetsflödet? och i vilket 

sammanhang nämns religionen? Den kvantitativa metoden lämpar sig även vid jämförande 

studier, vilket denna uppsats får sägas vara.
46

 

 

Uppsatsens material är dels tryckta artiklar från dagstidningarna Svenska Dagbladet (SvD) 

och Sydsvenskan (SDS), dels intervjuer med ledarskribenter från vardera tidning samt inter-

vjuer med religiösa representanter från de tre abrahamitiska religionerna. Alla intervjuer finns 

inspelade. 

 

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 

5.1.1 Metod 

Den kvantitativa innehållsanalysen är mycket användbar då undersökningens material är stort 

och man önskar få svar på hur ofta eller i vilka sammanhang något förekommer.
47

 Eftersom 

vår uppsats delvis är satt att göra just detta – kartlägga/besvara i vilka sammanhang och jour-

nalistiska genrer det skrivs om de tre abrahamitiska religionerna – valde vi använda oss av 

den kvantitativa metoden.  Fördelen med denna metod är att ett stort antal analysenheter, i 

vårt fall artiklar i SvD och SDS för perioden april och oktober 2002 samt motsvarande period 

för 2012, metodiskt kan undersökas utifrån ett antal förutbestämda variabler och variabelvär-

den. Artikeltyp är exempelvis en variabel i vår undersökning, medan ren nyhet, ledare och 

krönika är några möjliga variabelvärden. Dessa variabelvärden översätts allteftersom i 

kod/siffror och förs över till ett kodschema. Verktyg som Excel och SPSS gör det sedan möj-

ligt att sammanställa siffrorna genom att bland annat korsköra olika variabler för att få fram 

relevanta tabeller.
48

 

 

Den kvantitativa innehållsanalysens kvalitet och noggrannhet är till sist kontrollerad med en 

reliabilitetstest, genom så kallad interkodarreliabilitet. Detta innebär att ett mindre antal utav 

de artiklar Carol Atallah kodat omkodats av Victor P. Munther och vice versa. Ju högre pro-

                                                 
46 Eliasson, Annika. Kvantitativ metod från början. Lund, Studentlitteratur, 2006, s. 30, 38 
47 Esaiasson, Peter. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4., [rev.] uppl., Stockholm, 

Norstedts juridik, 2012, kapitel 5. 
48 Eliasson, Kvantitativ metod från början, s. 116 
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centantal överensstämmande kodningar desto bättre reliabilitet.
49

 Mer om detta resultat under 

rubriken Studiens tillförlitlighet (5.3). 

 

5.1.2 Urval 

Inledningsvis är det viktigt att nämna att vi har gjort skillnad på inrikes- och utrikesartiklar i 

denna undersökning. Då huvudsyftet varit att undersöka i vilka sammanhang de tre religion-

erna nämns i svenska medier, har vi i första hand fokuserat på inrikesnyheterna, alltså nyheter 

som berör religionen eller dess utövare i Sverige. I andra hand har vi undersökt även de 

sammanhang i vilka religionerna nämns i utrikesnyheterna, men då endast tittat på om sam-

manhangen berört krig eller konflikt eller annat. I del 5.1.5 Utrikesartiklar förklaras detta mer 

utförligt. 

 

Analysenheterna i vår undersökning är 283 artiklar från Svenska Dagbladet (SvD) och Syd-

svenskan (SDS). Till en början var målet att uppsatsen även skulle inkludera Göteborgs-

Posten (GP), eftersom vi ville jämföra likheter och skillnader i hur tre storstadstidningar 

skildrade de abrahamitiska religionerna. Detta visade sig bli ett allt för stort material, med 

nära 1 500 träffar, vilket gjorde att vi blev tvungna att ta bort en av tidningarna. Valet föll på 

GP.  

 

Även undersökningsperioden har reviderats något från grundmallen. Till en början tänkte vi 

undersöka fyra månader 2002 och fyra månader 2012. Snabbt blev vi varse att detta skulle 

innebära ett övermäktigt kodningsarbete. Vi blev därför tvungna att korta undersökningspe-

rioden. Eftersom vi tyckte det var viktigt att få spridning på analysenheterna valde vi att korta 

ned undersökningsperioden till två veckor per år, vilket totalt innebar 651 träffar. Månaderna 

har valts helt slumpmässigt.  

 

Valet att analysera åren 2002 och 2012 har dels att göra med att studien ska vara så aktuell 

som möjligt, och dels att vi velat jämföra religionsrapporteringen över år. Ett tioårsperspektiv 

kändes naturligt, varför valen föll just på 2002 och 2012. Undersökningen är komparativ i 

meningen att vi analyserar artiklar som skrivits över en tioårsperiod, detta för att jämföra hur 

rapporteringen såg ut mellan de olika tidningarna men också för att undersöka om det skett en 

förändring över tid.  

                                                 
49 Esaiasson, Metodpraktikan, s. 207-208 
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Analysenheterna (artiklarna) i vår undersökning är hämtade ur databasen Retriever (Mediear-

kivet). Följande sökord har använts för att få fram de artiklar som kan tänkas vara relevanta 

för studien:  

jude* judi* juda* synagog* rabbi* antisem* 

islam* muslim* moske* moské* imam* islamofob* 

kristen* kristna* kyrk* präst* pastor* kristofob* 

 

Sökordens asterisker används för att finna ett ords alla möjliga ändelser, till exempel jude, 

juden, judens, judendom etcetera. På detta sätt har vi med ett fåtal trunkerade sökord kunnat 

få ett stort antal träffar där religion eller religionsutövare nämns i tidningarnas artiklar. Totalt 

resulterade vår sökning i 651 träffar, varav 339 för kristendom, 188 för islam och 124 för 

judendom. Utav dessa har 283 artiklar varit relevanta för vår undersökning, 109 för kristen-

dom, 118 för islam och 56 för judendom. Artiklar som direkt ansetts vara irrelevanta är såd-

ana som dödsannonser och listor över vad som händer i veckan, då de, för undersökningens 

sammanhang, inte har något journalistiskt värde.  

 

5.1.3 Vad måste en artikel innehålla för att vara med? 

För att underlätta urvalsarbetet var det viktigt att en artikel uppfyllde vissa kriterier för att vi 

skulle ta med den i undersökningen. En del uppenbara kriterier fastslogs redan innan kod-

ningsarbetet satte igång, exempelvis att religionen eller dess utövare på ett tydligt sätt måste 

beröras i artikeln. Samtidigt fick en del andra kriterier, efter noggrann eftertanke och diskuss-

ion, fastställas allteftersom då vi ställdes mot artiklar som var svårare att kategorisera och 

tolka. Ett exempel på ett sådant kriterium var att det måste finnas en tydlig koppling mellan 

religionen och artikelns innehåll. Alltså räckte det inte med att religionen eller dess utövare 

endast nämndes som exempel i förbifarten utan att någon vidare koppling till resten av arti-

keln gjordes.
50

 Religionen behövde alltså lysa igenom.  

 

Samtidigt fick vi träffar på en del artiklar, i synnerhet utrikesartiklar rörande konflikter, där 

religion endast nämndes ett fåtal gånger. Det kunde vara artiklar med rubriker i stil med 

“Bråk utbröt mellan kristna och muslimer”. Trots att det inte uttryckligen skrevs att religion-

erna var orsak till konflikten ansåg vi det ändå befogat att ha med sådana artiklar eftersom 

                                                 
50 Esaiasson, Metodpraktikan, s. 44, 46-47 
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religionstillhörigheten var det enda som nämndes för att skilja parterna i konflikten åt – och 

således gav oss anledning att ha med artikeln i urvalet.  

 

Som vi kommer diskutera nedan (under rubriken 5.1.4 Ämneskategorisering), var det inte ett 

krav att artikelns huvudämne skulle vara religionen eller dess utövare, utan det räckte med att 

någon av de två berördes för att artikeln skulle platsa. Detta eftersom vi var intresserade av 

att undersöka sammanhanget i vilket religionen eller dess utövare nämns, och inte artikelns 

huvudämne i sig. 

 

5.1.4 Ämneskategorisering och variabeldefinitioner för inrikesartiklar 

En grundläggande fråga vi ville besvara med vår undersökning var i vilka sammanhang det 

skrivs om varje religion. Därtill var det också intressant att se vilka slags artiklar som relig-

ionerna nämns i – skrivs det till exempel mest debattartiklar eller kolumner om islam? Och 

kan man läsa fler nyheter rörande kristendom i SDS än i SvD? För att underlätta arbetet med 

att kategorisera varje artikel har vi därför lagt stor vikt vid att förbereda ett kodschema där 

varje artikel tydligt ges olika variabelvärden beroende på dess innehåll.  

 

Följaktligen bestod det första steget i kodningsarbetet av att fastställa vilken artikeltyp vi 

hade att göra med: ren nyhet, analys (till exempel essäer, bakgrundsartiklar och figurer), re-

portage, ledare, krönika, intervju (till exempel “frågor & svar”, “hallå där” och intervjuserie), 

recension, debatt eller annat.  

 

Det andra steget bestod av uppgiften att avgöra i vilket sammanhang religionen eller relig-

ionsutövaren nämns. Anledningen till varför vi inte hade en variabel för hela artikelns huvud-

ämne var för att det sannolikt skulle ge ett missvisande resultat då flera artiklar inte har relig-

ionen eller dess utövare som huvudämne, utan endast nämner dem en eller två gånger och ger 

dem en liten del i artikeln. Därför var det av större intresse att ha en variabel där det tydligt 

framgick i vilket sammanhang religionen eller dess utövare nämndes. Emellanåt blev det 

dock lite svårare att uttyda sammanhanget eftersom en artikel kunde beröra flera aspekter av 

en religion samtidigt (ibland kunde även ämnet tolkas lite olika). I de situationerna har vi 

därför valt att koda in den aspekt, eller ämne, som vi ansåg gavs störst utrymme i artikeln. 

Nedan följer en lista på de variabler, och dess definitioner, som vi har använt oss av i kod-

ningsarbetet. 
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Brott där religionen/religionsutövare pekas ut: innefattar artiklar där religionen eller dess 

utövare pekas ut som skyldiga, eller misstänkta, för ett brott.  

Brott där religionen/religionsutövare pekas ut som offer: innefattar artiklar där religionen 

eller dess utövare pekas ut som offer för ett brott.  

Diskriminering där religionen/religionsutövare pekas ut: innefattar artiklar där religionen 

eller dess utövare pekas ut som skyldiga, eller misstänkta, för diskriminering.   

Diskriminering där religionen/religionsutövare pekas ut som offer: innefattar artiklar där 

religionen eller dess utövare pekas ut som offer för diskriminering.  

Högtider: innefattar artiklar som berör alla former av religiösa högtider. 

Ekonomiska frågor: artiklar som berör ekonomiska frågor, inklusive frågor som berör med-

lemsantal och ekonomiska satsningar på välgörenhet.  

Jämställdhetsfrågor: artiklar som berör jämställdhetsfrågor i samband med någon av de tre 

religionerna, till exempel om hur kvinnor suddas bort i Ikeakataloger. 

Hedersfrågor: artiklar som berör hedersrelaterat våld eller förtryck i samband med någon av 

de tre religionerna. 

Yttrandefrihet: artiklar som berör yttrandefrihet i relation till någon av de tre religionerna, 

till exempel om den inverkan religionerna har haft, och fortfarande har, på yttrandefriheten i 

olika länder. 

Konflikter: artiklar som berör en våldskonflikt där båda parternas religionstillhörighet är 

tydlig och/eller pekas ut som orsak, eller bidragande faktor, till konflikten.  

Förintelsen: artiklar som berör förintelsen i samband med en religion eller dess utövare.  

Kultur: artiklar som berör alla former av kultur och dess samband till en av religionerna, till 

exempel musik och konst som skapas av en person med en viss religionstillhörighet eller där 

religionen varit en inspirationskälla. Innefattar också artiklar om kulturella evenemang som 

anordnas av religionen eller dess utövare. 

Antisemitism: Artiklar som tar upp nyheter rörande antisemitism. Antisemitism definieras 

kort som en överdriven rädsla, fördomsfullhet och intolerans mot judendom eller judar. Kan 

yttra sig i form av rasism, negativ särbehandling, diskriminering eller våld.
51

 

Islamofobi: Artiklar som tar upp nyheter rörande islamofobi. Islamofobi definieras kort som 

en överdriven rädsla, fördomsfullhet och intolerans mot islam eller muslimer, men även mot 

hela muslimvärlden. Kan yttra sig i form av rasism, negativ särbehandling, diskriminering 

eller våld.
52

 

                                                 
51 Nationalencyklopedin. Antisemitism. http://www.ne.se/lang/antisemitism (Hämtad: 2012-12-13) 
52 Nationalencyklopedin. Islamofobi http://www.ne.se/lang/islamofobi (Hämtad: 2012-12-13) 

http://www.ne.se/lang/antisemitism
http://www.ne.se/lang/islamofobi
http://www.ne.se/lang/islamofobi
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Kristofobi: Artiklar som tar upp nyheter rörande kristofobi. Kristofobi definieras kort som en 

överdriven rädsla, fördomsfullhet och intolerans mot kristendom eller kristna. Kan yttra sig i 

form av rasism, negativ särbehandling, diskriminering eller våld. 

Etiska ställningstaganden/Moralfrågor/livsstilsfrågor: artiklar som berör religionens eller 

dess utövares syn på moralfrågor, som till exempel vad som anses “rätt” eller “fel”. Innefattar 

också artiklar där religiösa värderingar, livsstilar eller livssyner är i fokus.  

Kritik mot religionen/dess utövare: innefattar artiklar där religionen eller dess utövare får 

utstå någon form av kritik, till exempel kritik mot att Svenska kyrkan gör dåliga ekonomiska 

investeringar. Även kritik mot själva religionen eller religionsutövandet. 

Annat: övriga artiklar. 

 

5.1.5 Utrikesartiklar 

Viktigt att nämna är att vårt huvudsakliga syfte har varit att undersöka artiklar där religioner-

na och dess utövare nämns i ett sammanhang med tydlig anknytning till Sverige. Därför har 

andra variabler, än de ovanstående, skapats för artiklar som varit tydliga utrikesartiklar. Den 

första variabeln var textens huvudämne med alternativen krig eller konflikt, annat och Israel-

Palestina-konflikten. Tidigt i kodningsarbetet fann vi att en stor del av utrikesnyheterna be-

rörde Israel-Palestina-konflikten, varför ett eget variabelvärde skapades för just den konflik-

ten då det är av intresse att få en siffra på andelen artiklar som uteslutande berörde den. Utri-

kesartiklar som hamnade under variabelvärdet annat kunde bland annat beröra ämnen som 

kultur, ekonomiska frågor och högtider – alltså allt som inte berörde krig eller konflikt eller 

just Israel-Palestina-konflikten. 

 

Vi ville samtidigt ta vara på tillfället att undersöka vilka artikeltyper som var vanligast för 

utrikesnyheter, närmare bestämt huruvida antalet ledar- och debattartiklar har ökat de senaste 

tio åren, och om det skrivs mer om en viss religion i dessa. Då uppsatsens huvudfokus inte 

ligger på utrikesnyheter valde vi att begränsa alternativen till ledare eller debatt och annat 

(för det fullständiga kodschemat, se bilagan Kodschema, i slutet av uppsatsen). 
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5.2 Intervjuundersökning 

5.2.1 Metod 

De vanligaste frågemetoderna vid en forskningsintervju är informantundersökning eller re-

spondentundersökning.
53

 I denna undersökning har vi dock valt att använda oss av en närlig-

gande släkting till den senare – samtalsintervjuundersökningen. 

 

Både vid en respondent- och samtalsintervjuundersökning är forskaren vanligtvis ute efter 

svarspersonernas tankar, åsikter eller uppfattning i en specifik fråga. Det som skiljer meto-

derna åt är, något förenklat, sättet att ställa frågor. Vid en respondentundersökning är frå-

gorna standardiserade och få eller inga följdfrågor ställs – detta för att kunna hitta mönster i 

svaren och utifrån dessa förklara och beskriva varför olika grupper svarar som de gör.
54

 Även 

samtalsintervjuundersökningen syftar till att hitta mönster och förklaringar, men tillåter där-

emot flertalet följdfrågor och att de standardiserade frågornas ordningsföljd kastas om.
55

  

 

Svaren från de ledarskribenter och andliga ledare som intervjuats för denna uppsats är inte att 

betrakta som källor eller sanning, utan deras uppfattning kring frågor som till exempel Vilka 

sorters nyheter upplever du dominerar bland de tre religionerna? eller Hur uppfattar du att 

det skrivs om er religion, XX? – frågor ställda för att låta de intervjuade fördjupa sig.
56

 

 

5.2.2 Intervjuurval 

För att få en bredare bild av ämnet valde vi komplettera med intervjuer med personer som 

arbetar med att producera nyheterna och personer som inte bara läser dessa nyheter, utan 

också omnämns i dem.  

 

Vi sökte upp journalister från vardera tidning som de senaste åren varit mer eller mindre in-

satta i skrivandet av artiklar som berör någon av de tre religionerna Valet föll på en ledarskri-

bent på SvD som under en längre period skrivit mycket rörande religion och kanske särskilt 

islam, Per Gudmundson. För korrekthetens skull var det viktigt att hitta en lämplig ledarskri-

bent på SDS, varpå vi kontaktade tidningens nyhetschef som rekommenderade Mats Skogkär 

som arbetat på tidningen i nära tio år.  

 

                                                 
53 Esaiasson, Metodpraktikan, s. 227 
54  Esaiasson, Metodpraktikan, s. 227 
55  Esaiasson, Metodpraktikan, s. 228 
56  Esaiasson, Metodpraktikan, s. 256 
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Till den andra intervjudelen ville vi ta reda på vilken uppfattning andliga ledare från de tre 

religionerna hade angående medierapporteringen om religionerna. Därför tog vi kontakt med 

olika judiska, kristna och muslimska församlingar både i Stockholm och i Malmö för att hitta 

lämpliga intervjupersoner. Anledningen var för att SvD och SDS har sina huvudredaktioner i 

dessa två städer samt att de två ledarskribenterna arbetar där. Att de religiösa ledarna skulle 

ha en anknytning till städerna kändes därför rimligt. Ett annat krav var att personerna skulle 

ha arbetat som religiösa ledare i minst tio år, då vår undersökning sträcker sig över en tioårs-

period. Däremot kunde vi självklart inte kräva att personen skulle vara en regelbunden läsare 

av de två tidningarna, utan nöjde oss med att personen var relativt insatt i hur det allmänna 

nyhetsflödet kring de tre religionerna sett ut de senaste tio åren. 

 

Alla andliga ledare blev vi hänvisade till efter att ha varit i kontakt med olika församlingar 

där vi förklarat vad vår undersökning går ut på och vilka krav vi ställde på intervjupersonen. 

Med andra ord har vi inte fäst särskild stor vikt vid att själva undersöka dessa personers bak-

grund och erfarenheter, utan har litat på de rekommendationer vi har fått från deras kolleger 

samt på att personerna själva ansett sig vara lämpliga intervjupersoner. Den främsta orsaken 

till detta är att intervjuerna endast avsetts vara ett komplement till själva undersökningen då 

de enbart återspeglar en persons egen erfarenhet och uppfattning av ämnet och inte majorite-

tens.  

 

Det fanns ett etiskt övervägande att göra i samband med valet av intervjupersoner som hand-

lade om huruvida intervjupersonerna skulle få vara anonyma eller ej. En av de präster vi kon-

taktade kunde endast tänka sig ställa upp på en intervju om denne fick vara anonym. Vi be-

slutade då att välja en annan präst, eftersom vi ansåg det bidra till studiens trovärdighet och 

transparens samt för att undvika eventuella problem vid analysarbetet. 

 

5.3 Studiens tillförlitlighet och metodkritik 

Resultatet från det reliabilitetstest som gjorts för att kontrollera den kvantitativa studiens reli-

abilitet och tillförlitlighet är tillfredsställande. Totalt omkodades 18 randomiserade artiklar, 

sex från varje religion, och antalet överensstämmande kodningar nådde 89 % – det vill säga 

16 av 18 artiklar kodades likadant en andra gång. Då det finns ett någorlunda stort inslag av 

bedömning för att bestämma en artikels sammanhang, får 89 % överensstämmande kodningar 
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anses acceptabelt.
57

 Detta inslag av bedömning innebär dock att det är möjligt att någon eller 

några utav de 651 artiklarna felaktigt valts bort och därmed inte är med i det slutgiltiga urva-

let på 283 artiklar.  

 

Särskilt problematiskt har det varit kring artikelförfattares användning och definition av ordet 

jude. Då ordet kan syfta både på religionstillhörighet och etnisk bakgrund (och då journa-

listen sällan ger en vidare definition av ordet), har det i vissa artiklar varit svårt att avgöra 

huruvida artikeln faktiskt berör utövare av judendom eller inte. För att komma runt detta pro-

blem har vi hela tiden sagt att religionen måste lysa igenom för att artikeln ska tas med. Fort-

farande har dock ett betydande inslag av bedömning varit med i bilden, varför det är möjligt 

att någon artikel felaktigt valts bort/tagits med. 

 

Vad gäller studiens urval har vi bara kunnat lita på att sökmotorn Retriever inte missat artik-

lar som borde varit med. För att kontrollera våra trunkerade sökord har vi gjort ett antal sök-

ningar där alla sökords möjliga ändelser tagits med. Detta har gett samma resultat, varför vi 

finner stor tilltro till sökmotorn. 

 

Ett möjligt problem är dock att de trunkerade sökorden kristna* och kristen* gjort att vi mis-

sat artiklar som till exempel bara innehållit ordet kristdemokraterna. Detta misstag upptäcktes 

sent i vårt kodningsarbete, varför vi valde att inte börja om med kodningsarbetet och inklu-

dera det nya sökordet. För att försäkra oss om att vi inte missat ett stort antal relevanta artik-

lar, la vi vid ett tillfälle till det trunkerade sökordet krist* och fick upp ytterligare ett 20-tal 

artiklar. En snabb genomgång av dessa visade dock att artiklarna berörde partiet Kristdemo-

kraterna och i stort saknade relevans för vår undersökning. Vi bör därför fångat upp nästan 

alla relevanta artiklar med de ursprungliga sökorden. 

 

Ytterligare problem med studien kan vara att antalet analysenheter är något få. Efter kodning-

en stod vi kvar med 283 artiklar. Eftersom den undersökta perioden är förhållandevis kort är 

det möjligt att det inte går att dra för stora växlar på resultatet – kanske särskilt när det kom-

mer till jämförelsen mellan de båda åren. Ytterligare kritik som kan väckas mot undersök-

ningsperioden är risken att hamna i ett ”drev” eller en händelse som fick mycket plats just då. 

Till viss del hamnade vi i ett sådant då uttalanden, vilka av vissa uppfattades som antisemi-

                                                 
57 Esaiasson, Metodpraktikan, s. 208 



26 

 

tiska, från Ilmar Reepalu (s) väckte stor ilska under oktober månad 2012. Vi är även med-

vetna om att det undersökta materialet inte nödvändigtvis är representativt för den svenska 

journalistiken i sin helhet, men menar, trots detta, att det totala antalet analysenheter, dess 

spridning över tid och tidning, är tillräckligt för att dra en hel del giltiga slutsatser i hur det 

skrivs om de tre abrahamitiska religionerna. 

 

Totalt är fem personer intervjuade för uppsatsen: tre från Stockholm och två från Malmö. 

Eftersom studien undersöker två tidningar och tre religioner, var det omöjligt att nå en balans 

kring vilken stad de intervjuade kom ifrån. Några skulle möjligtvis påstå att både Per Gud-

mundson och Mats Skogkär är “pro-Israel” och att de därför inte skulle kunna vara objektiva 

kring ämnet, men som redan nämnt är dessa i våra ögon inga sanningssägare eller källor. 

 

Ytterligare kritik skulle kunna riktas mot valet att intervjua prästen Torgny Anderberg, ef-

tersom denne är aktiv Vänsterpartist. Efter mycket rundringning blev vi dock rekommende-

rade att tala med honom eftersom han ansågs kunnig i ämnet. Själv uppgav Anderberg under 

intervjun att det var möjligt att hans svar blivit annorlunda om han inte varit Vänsterpartist. 

 

6. Resultat av den kvantitativa innehållsanalysen 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen av materialet i 

Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. Observera att huvuddelen av resultatet presenteras i 

skriven text då vi inte kunnat inkludera tabeller för varje resultatdel. Tabellerna som är med 

bör därför främst ses som ett komplement till den skrivna texten. 

 

 

Figur X.1: Antal artiklar per religion och tidning. Totalt antal artiklar: 283.  
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Av de 651 artiklar vi gått igenom har 283 fått en plats i denna studie. Av detta undersökta 

material berör 118 artiklar islam (42 %), 109 kristendom (39 %) och 56 artiklar berör juden-

dom (19 %). Utav dessa artiklar är 152 inrikesartiklar och 131 utrikesartiklar. SDS är den 

tidning som genomgående skriver flest artiklar som berör de tre abrahamitiska religionerna. 

Både SvD och SDS ger mest bevakning åt islam, följt av kristendom och judendom. Skillna-

den i antal artiklar får sägas vara försumbar vad gäller judendom, men sedan växer avståndet. 

SDS skrev totalt tolv fler artiklar om islam och 17 fler om kristendom.  

 

6.1 Övergripande resultat för samtliga inrikesartiklar 

6.1.1 Artikeltyp 

 

Figur X.2: Huvudsaklig artikeltyp för samtliga inrikesartiklar, fördelat per år. Totalt 

antal artiklar: 152. 

Vårt huvudfokus i den här undersökningen har varit att ta reda på i vilka sammanhang varje 

religion nämns och inom vilka artikeltyper. I figur X.2 och X.3 kan man se fördelningen av 

samtliga inrikesartiklar över år, artikeltyp och sammanhang i vilka samtliga religioner nämns. 

Majoriteten av artiklarna har varit rena nyhetsartiklar under båda åren. Därefter är det en 

jämn fördelning, över båda åren, av antalet debattartiklar, reportage, ledare och intervjuer 

som berört någon av religionerna. Värt att notera är att antalet recensioner som berör religion 

tydligt ökat från år 2002 till 2012.  
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6.1.2 Sammanhang  

 

Figur X.3: Sammanhang för samtliga inrikesartiklar, fördelat per år. Totalt antal artik-

lar: 152. 

Antalet artiklar de båda åren är nästan exakt lika många: 74 stycken för 2002 och 78 för 

2012. I vilket sammanhang religionerna nämns har dock förändrats något. En tydlig skillnad 

går bland annat se vad gäller antalet artiklar där religionsutövare pekas ut som offer. 2002 

skrevs elva sådana artiklar jämfört med bara en för motsvarande period 2012. Även artiklar 

som gäller sådant som hedersfrågor, brott där religionsutövare pekas ut som misstänkta och 

kritik mot religionen eller dess utövare tycks vara mer frekventa 2002. Vad gäller 2012 syns 

en ökning i antalet artiklar som rör antisemitism och kultur. Den senare kategorins ökning 

tycks falla väl ihop med den kraftiga stegring av recensioner 2012 som visades i figur X.2. 

Vad gäller ökningen av artiklar som berör antisemitism så hör det ihop med de uttalanden 

Malmös starke man, Ilmar Reepalu (s), gjorde i april månad 2012 vilka tolkades som antise-

mitiska av många av Malmös judar.
58

 För övrigt visar tabellen att de vanligaste samman-

hangen i vilka religionerna nämns är antisemitism med 26 artiklar och kultur med 20 artiklar.  

                                                 
58 Westerberg, Olof. Lämnar Malmö av politiska skäl. Sydsvenskan, publicerad: 2012-04-03 

http://www.sydsvenskan.se/malmo/lamnar-malmo-av-politiska-skal/ (Hämtad 2012-12-30) 

http://www.sydsvenskan.se/malmo/lamnar-malmo-av-politiska-skal/
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6.2 Övergripande resultat för samtliga utrikesartiklar 

6.2.1 Artikeltyp 

Utav de 283 artiklar som utgjorde hela undersökningen var 131 utrikesartiklar, det vill säga 

artiklar som i huvudsak berörde en nyhet om utlandet. En liten del av dessa, 16 av 131, var 

debatt- eller ledarartiklar. Ändå utmärker sig denna siffra eftersom 15 av dessa artiklar publi-

cerades 2002, medan endast en publicerades 2012. Därtill kan nämnas att nio av dessa var 

från april 2002 och handlade i huvudsak om Israel-Palestina-konflikten. Artikeln från 2012 

handlade om bortretuscheringen av kvinnor från den saudiska Ikeakatalogen.
59

 Majoriteten av 

resterande 116 utrikesartiklar var vanliga nyhetsartiklar och hamnade således under kategorin 

annat. 

 

6.2.2 Huvudämne 

 

Figur Y.1: Huvudämne för samtliga utrikesartiklar, fördelat per år. Totalt antal artik-

lar: 131.  

I figur Y.1 presenteras hur stor andel av utrikesartiklarna som hamnade under kategorierna: 

krig eller konflikt, annat och Israel-Palestina-konflikten. Bland det mest utmärkande var att 

samtliga artiklar vars huvudämne var Israel-Palestina-konflikten var från 2002, medan ingen 

sådan artikel återfanns 2012. Orsaken till flertalet nyhets- och debattartiklar är, som redan 

nämnt, den konflikt som blossade upp i området just under den tidsperiod vi valt att under-

söka, april 2002.   

 

                                                 
59 Lövestam-Adrian Monica. Det är skamligt, men kanske det bästa för den saudiska kvinnan. Sydsvenskan, publicerad: 

2012-10-02 http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/det-ar-skamligt-men-kanske-det-basta-for-den-saudiska-

kvinnan/ (Hämtad: 2012-12-30) 

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/det-ar-skamligt-men-kanske-det-basta-for-den-saudiska-kvinnan/
http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/det-ar-skamligt-men-kanske-det-basta-for-den-saudiska-kvinnan/
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De flesta artiklar, 61 av totalt 131, hamnade i kategorin annat. Det var artiklar som exempel-

vis berörde ämnen som yttrandefrihet, politik och kulturella händelser och där någon av relig-

ionerna omnämndes. Den tydligaste skillnaden i denna kategori är dock att det skrevs 27 fler 

sådana artiklar 2012 än 2002. Generellt syns en minskning av antalet utrikesartiklar om krig 

eller konflikt där någon av religionerna är inblandade – 32 artiklar 2002 jämfört med 18 artik-

lar för samma perioder 2012. 

 

 

Figur Y.2: Huvudämne för samtliga utrikesartiklar, fördelat per religion. Totalt antal 

artiklar: 131.  

Tittar vi istället närmare på vilka religioner som var mest frekventa i varje kategori för utri-

kesartiklarna ser vi ett klart övertag för islam som nämns allra mest. Inte minst i kategorin för 

krig eller konflikt där 33 av totalt 50 artiklar omnämner religionen eller dess utövare. Å andra 

sidan skrivs det ungefär lika mycket om islam i artiklar som har annat som huvudämne, vil-

ket tyder på att religionen inte bara omnämns när det gäller krig eller konflikter.  

 

Anmärkningsvärt är att de tre religionerna nämns ungefär lika många gånger i de artiklar som 

berör Israel-Palestina-konflikten. Orsak till detta kan vara att de tre religionerna ofta anses ha 

en viktig historisk, religiös och kulturell koppling till Jerusalem – en central plats för konflik-

ten som blossade upp i april 2002. I övrigt skrivs det minst om judendom, eller dess utövare, i 

samtliga kategorier för utrikesnyheterna (förutom Israel-Palestina-konflikten) – jämför till 

exempel kategorin annat.  
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6.3 Resultat för varje religion  

 

Figur Y.3: Fördelningen av samtliga inrikes- och utrikesartiklar per religion. Totalt 

antal artiklar: 283.  

I figur Y.3 ser vi exakt hur många av de valda artiklarna som berört varje religion. Det intres-

santa med figuren är dock indelningen i inrikes- och utrikesartiklar då den visar vilken relig-

ion det skrevs om mest för vardera kategori. Majoriteten av inrikesartiklarna, 74 av totalt 152, 

berörde kristendom, medan majoriteten av utrikesartiklarna, 76 av totalt 131, berörde islam. 

Judendom berördes minst antal gånger i båda kategorierna. Nedan följer en mer specifik pre-

sentation av undersökningens resultat för varje religion.  

 

6.3.1 Judendom 

Av samtliga 283 artiklar berörde 56 judendom. Av dessa var 36 inrikesartiklar och 20 utri-

kesartiklar. Det skrevs ungefär lika många artiklar båda åren, 26 år 2002 och 30 år 2012. 

 

Inrikes 
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Figur J.1: Huvudsaklig artikeltyp för samtliga inrikesartiklar om judendom, fördelat 

per år. Totalt antal artiklar: 36.  

De flesta inrikesartiklar som berörde religionen, eller dess utövare, var antigen vanliga ny-

hetsartiklar, debattartiklar eller intervjuer. I SDS skrevs tre fler debattartiklar där religionen 

nämns än i SvD.  

 

 

Figur J.2: Sammanhang för samtliga inrikesartiklar om judendom, fördelat per år. To-

talt antal artiklar: 36.  

Det som utmärker sig mest är antalet artiklar där religionen eller dess utövare nämns i sam-

manhanget antisemitism, 21 av totalt 36 inrikesartiklar gör detta. Den största skillnaden är att 

endast fyra av dessa är skrivna 2002, medan resten är skrivna 2012. En bidragande orsak till 

detta, samt till det höga antal artiklar som berörde antisemitism i samtliga 152 inrikesartiklar, 

tycks vara de uttalanden som Malmös “starke man” Ilmar Reepalu (s) gjorde under den un-

dersökta veckan i april 2012. Uttalandena, som upplevdes som antisemitiska av många judar i 

Malmö
60

, genererade ett stort antal nyhets- och debattartiklar främst i SDS men även i SvD. 

 

Näst efter antisemitism nämndes religionen i sammanhangen förintelsen fem gånger och dis-

kriminering där religionsutövare pekas ut som offer fyra gånger och då endast 2002.  

 

 

 

                                                 
60 Westerberg, Lämnar Malmö av politiska skäl (nyhetsartikel), SDS, publicerad: 2012-04-03  
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Utrikes 

 

Figur J.3: Huvudämnet för samtliga utrikesartiklar om judendom, fördelat per år. To-

talt antal artiklar: 20.  

Av 131 utrikesartiklar berörde 20 judendom. Utav dessa var fem skrivna i form av debatt- 

eller ledarartikel och publicerades alla under 2002. Resterande 15 artiklar hamnade under 

kategorin annat och kunde således vara sådant som till exempel rena nyhetsartiklar eller re-

censioner. I dessa 20 utrikesartiklar var huvudämnet krig eller konflikt tio gånger, Israel-

Palestina-konflikten sju gånger och annat fyra gånger. Anmärkningsvärt är att endast fem av 

utrikesartiklarna publicerades 2012 medan resten publicerades 2002. 

 

Däremot skrev vardera tidning exakt lika många utrikesartiklar där judendom berörs, nämli-

gen tio var. I SDS:s artiklar var huvudämnet oftast krig och konflikt medan det i SvD oftast 

var Israel-Palestina-konflikten.  

 

6.3.2 Kristendom 

109 av samtliga 283 artiklar berörde kristendom eller dess utövare. 60 av dessa var från 2002 

och 49 från 2012. Kristendom var den religion som nämndes mest bland alla inrikesartiklar 

jämfört med de två andra religionerna. Hela 74 inrikesartiklar nämnde kristendom, medan 

siffran för utrikesartiklarna var 35. SDS var den tidning som skrev största antalet av dessa 

inrikesartiklar om kristendom, nämligen 47 stycken, medan SvD endast skrev 27 stycken. 
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Inrikes 

 

Figur K.1: Huvudsaklig artikeltyp för samtliga inrikesartiklar om kristendom, fördelat 

per år. Totalt antal artiklar: 74.  

Vi börjar med att se närmare på de 74 inrikesartiklarnas artikeltyp. En övervägande majoritet, 

nämligen 31, av dessa var vanliga nyhetsartiklar, av vilka de flesta publicerades 2002. Utöver 

detta var de vanligaste artikeltyperna för kristendom debattartiklar med samma antal publice-

ringar båda åren, totalt tolv stycken, samt recensionsartiklar, totalt nio stycken. Dock publi-

cerades ingen av recensionsartiklarna 2002 utan enbart 2012. Bortsett från att SDS publice-

rade totalt 24 nyhetsartiklar under hela den undersökta perioden, medan SvD endast publice-

rade sju, låg de båda tidningarna relativt nära varandra i totala antalet publicerade artiklar av 

resterande artikeltyper. Skillnaden är, som nämnt, att SDS skrev mer om kristendom än SvD 

under båda åren, 2012 skrev de 23 artiklar medan SvD endast skrev nio. 
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Figur K.2: Sammanhang för samtliga inrikesartiklar om kristendom, fördelat per tid-

ning. Totalt antal artiklar: 74.  

När det kommer till kristendom finns tre sammanhang i vilka religionen nämnts mest fre-

kvent. Utav totala 74 inrikesartiklar, var sammanhanget kultur 17 gånger, annat 15 gånger 

och ekonomifrågor tolv gånger. SDS skrev ungefär dubbelt så många artiklar inom dessa tre 

sammanhangskategorier jämfört med SvD. Dock var SvD:s tredje största kategori etiska ställ-

ningstaganden och inte ekonomifrågor. Ännu en skillnad mellan de två tidningarna var att 

SDS skrev ungefär lika många artiklar inom samtliga kategorier de båda åren, medan det för 

SvD skiljde sig en aning mer. Till exempel skrev SvD två till tre färre artiklar om etiska ställ-

ningstaganden, jämställdhetsfrågor och annat 2012, medan artiklarna om kultur ökade med 

tre stycken från 2002 till 2012. SvD var också ensamma om att nämna religionen i ett sam-

manhang av antisemitism, vilket de gjorde i totalt två artiklar, medan SDS var ensamma om 

att nämna religionen i brott där religionsutövare pekas ut som offer, vilket de gjorde totalt en 

gång.  

 

Utrikes 

Uppseendeväckande med kristendom är att religionen hade det högsta antalet inrikesartiklar, 

74 stycken, men det näst lägsta antalet utrikesartiklar, 35 stycken. Utav dessa utrikesartiklar 

var 18 från 2002 och 17 från 2012 och var väldigt jämt fördelade över de båda tidningarna. 

Det mest märkbara var att endast fyra var debatt- eller ledarartiklar medan resterande 31 

artiklar hamnade i artikelkategorin annat (=exempelvis nyhetartikel eller recension). Samtliga 

fyra artiklar publicerades år 2002 och SvD skrev tre av dessa medan SDS endast skrev en. 
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Figur K.3: Huvudämnet för samtliga utrikesartiklar om kristendom, fördelat per år. 

Totalt antal artiklar: 35.  

Tidningarna skrev ungefär lika många utrikesartiklar där kristendom nämns, SvD skrev 19 

och SDS 16. Totalt hade åtta av dessa utrikesartiklar huvudämnet krig eller konflikt, sex 

stycken Israel-Palestina-konflikten medan 21 stycken hamnade under kategorin annat. Det 

skrevs dubbelt så många annat-artiklar 2012 än 2002. De sex artiklarna om Israel-Palestina-

konflikten kommer alla från 2002 – SvD skrev fyra av dem och SDS två. I övrigt skrev tid-

ningarna lika många artiklar om krig eller konflikt, fyra vardera under den undersökta peri-

oden. En annan skillnad är att SvD skrev fler utrikesartiklar där religionen nämns (SvD=19 

SDS=16), medan SDS skrev fler inrikesartiklar (SvD=27 SDS=47).   

 

6.3.3 Islam 

För den undersökta perioden skrevs totalt 118 artiklar om islam, vilket gör religionen till den 

mest omskrivna. Av dessa var 42 inrikesartiklar och 78 utrikes. 2002 var det totala antalet 

artiklar om islam nästan identiskt i de båda tidningarna: 28 i SvD och 29 i SDS. 2012 såg siff-

rorna något annorlunda ut: 25 artiklar i SvD och 36 i SDS. Även om ett par av artiklarna om 

islam 2012 berör Ilmar Reepalus uttalanden om judar i Malmö, tycks svaret till ökningen 

finnas i ett starkare fokus på utrikesnyheter. Av de 36 artiklar SDS publicerade 2012 behand-

lade 22 utrikeshändelser.  
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Inrikes 

 

Figur I.1: Huvudsaklig artikeltyp för samtliga inrikesartiklar om islam, fördelat per år.  

Totalt antal artiklar: 42.  

26 av de 42 inrikesartiklarna publicerades i SDS, vilket är tio fler än i SvD. Den dominerande 

artikeltypen för dessa artiklar var nyheter med sju artiklar i vardera tidning. Reportage och 

debatt når en delad andraplats med sex artiklar i vardera kategori. Det enda som särskilt 

sticker ut är SDS:s totalt fyra intervjuer mot SvD:s noll. 
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Figur I.2: Sammanhang för samtliga inrikesartiklar om islam, fördelat per år. Totalt 

antal artiklar: 42.  

Det dominerande sammanhanget i vilket islam placerades i inrikesartiklarna var diskrimine-

ring där religionen eller dess utövare pekas ut som offer med totalt åtta artiklar. Motsvarande 

siffror var noll för kristendom och fyra för judendom. Vidare var islam ensamt om att publi-

ceras i sammanhangen brott där religionen/religionsutövare pekas ut, hedersfrågor och isla-

mofobi. Övriga sammanhang som sticker ut är kultur, etiska ställningstaganden och jäm-

ställdhetsfrågor. Islam var den religion som publicerades i flest antal olika sammanhang: 13 

stycken, mot kristendomens elva och judendomens sju. 

 

Av SDS:s 26 inrikesartiklar publicerades tolv stycken 2002, medan nio av SvD:s 16 inrikesar-

tiklar publicerades 2002. Året dominerades av artiklar där islam nämndes i sammanhanget 

diskriminering där religionen eller dess utövare pekas ut som offer. SvD stod här för totalt 

fem av sju artiklar, vilket går att jämföras mot 2012 då SvD skrev en artikel i sammanhanget 

och SDS ingen alls. Som tidigare nämnt var islam den enda religionen som placerades i ett 

sammanhang där religionen eller dess utövare pekas ut. Båda gångerna skedde i SDS 2002. I 

övrigt var det lite som skiljde tidningarna åt 2002 – även om det bland annat går att konsta-

tera att: SDS placerade religionen i fler antal olika sammanhang än SvD, sju mot fyra, och att 
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SvD till exempel varit ensamt med att placera religionen i sammanhanget hedersfrågor. 2012 

dominerades av sammanhanget kultur, tätt följt av antisemitism, jämställdhetsfrågor och an-

nat. Sammanhangen antisemitism och annat uppmärksammades i de båda tidningarna först 

detta året. 

 

Utrikes 

76 av de 118 artiklarna om islam var utrikesartiklar. Av dessa publicerades 36 år 2002, 17 i 

SDS och 19 i SvD, medan resterande 40 publicerades år 2012: 22 i SDS och 18 i SvD. Den 

mest förekommande artikeltypen båda åren och totalt sett var annat. Den andra artikeltypen, 

debatt/ledare, publicerade SvD totalt två av, båda gångerna 2002. Motsvarande siffror för 

SDS var fyra debatter/ledare 2002 och en 2012.  

 

 

 

Figur I.3: Huvudämnet för samtliga utrikesartiklar om islam, fördelat per år. Totalt 

antal artiklar: 76.  

Det dominerande huvudämnet i vilket islam nämndes i utrikesartiklarna 2002 var krig eller 

konflikt. Elva av SvD:s 19 artiklar hörde till denna kategorin och motsvarande siffror för SDS 

var åtta av 17. Utmärkande för 2002 var även antalet artiklar där Israel-Palestina-konflikten 

var huvudämne. Totalt skrevs sju sådana artiklar, tre i SDS och fyra i SvD – alla 2002. 

 

Totalt sett var det dock huvudämnet annat (alltså allt som inte berörde Israel-Palestina-

konflikten eller krig eller konflikt) som dominerade, mycket tack vare en drastisk ökning i de 

båda tidningarna 2012 samt att SvD skrev färre artiklar med huvudämnet krig och konflikt. 

Totalt skrevs 36 artiklar med huvudämnet annat, 26 stycken 2012, och 33 med huvudämnet 

krig och konflikt – 19 av dessa 2002.  
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7. Resultat av intervjuundersökningen 

7.1 Hur uppfattar journalisterna att medierapporteringen kring de abrahamitiska re-

ligionerna ser ut? 

Per Gudmundson, född 1969, har varit ledarskribent på Svenska Dagbladet sedan 2007. 

Gudmundson är medlem i Svenska Högerpressens förening, en förening som bland annat 

samlar svenska politiska skribenter från den moderata pressfären. Han driver även bloggen 

gudmundson med stort fokus på islam och terrorism.
61

  

 

Mats Skogkär, född 1957, har varit ledarskribent på Sydsvenskan sedan 2003. Skogkär skri-

ver ofta om frågor som rör yttrandefrihet och har bland annat försvarat publiceringen av de 

danska Muhammed-karikatyrerna 

 

Skribenterna förklarar att de ofta skriver om religion i samband med utrikesnyheter, och 

kanske särskilt när det kommer till islam. Terrorism och Israel-Palestina-konflikten är två 

återkommande teman. Vad gäller inrikesnyheter berättar Gudmundson att han bland annat 

skriver om islamistisk terrorism och det hot den anses utgöra mot Sverige samt om kristen-

dom i det sekulära samhället. Skogkär fokuserar däremot ofta på religioners påverkan på ytt-

randefrihet. Båda stöter på problem i sin rapportering kring religion. Gudmundson förklarar 

det så här: 

 

– Det är problematiskt att kritisera en religion eller skriva om hur en religion påverkar en kultur, 

eftersom det ofta leder till misstanken att man kritiserar religionsutövare istället för själva religion-

en. Däremot stöter man sällan på samma problem när det gäller kristendom eftersom Sverige är ett 

“kristet land”, där kristendom betraktas som en maktspelare fri att kritisera.  

 

De båda har liknande uppfattningar kring vilka nyheter som dominerar för varje religion. När 

det skrivs om judendom handlar det ofta om antisemitism, men då är det sällan religionen 

judendom som är huvudfokus, utan snarare vår bearbetning av europeisk rasism och nazism, 

menar Gudmundson. Han nämner även att judendom ofta betraktas som en kuriositet samt att 

nyheter om aktivt judendomsutövande är ett sällsynt ämne. Skogkär å andra sidan nämner 

kosher och slakt som återkommande sammanhang i vilka religionen nämns. 

 

                                                 
61 Gudmundson, Per. Gudmundson (blogg). http://gudmundson.blogspot.se (Hämtad: 2013-01-20) 

http://gudmundson.blogspot.se/
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Kristendom nämns oftast, enligt de båda, i nyheter som rör det sekulära samhället och dess 

motstånd mot traditionella kristna värderingar och traditioner – helt enkelt rätten att slippa 

religion. Ett exempel är den återkommande debatten om huruvida skolavslutningar ska ge-

nomföras i kyrkor eller inte. Skogkär nämner också yttrandefrihet som ett annat vanligt ämne 

och ger som exempel fallet med pastorn Åke Green och hans uttalanden om homosexualitet 

som fick stor medial uppmärksamhet i Sverige. 

 

När det kommer till islam nämner båda skribenterna att det skrivs mycket utrikesnyheter om 

religionen. Arabiska våren, terrorism och arabvärldens möjligheter till demokratisering är 

exempel på ämnen där islam och muslimer ofta tas upp.  

 

7.1.1 Mats Skogkär – SDS  

Skogkär menar att det generellt sett skrivits mer om religion de senaste decennierna, mycket 

på grund av en ökad invandring. Eftersom islam, särskilt jämfört med kristendom, är relativt 

främmande både historiskt och kulturellt, saknas en lika djup kunskap och förståelse som för 

kristendom. Detta bidrar till att nyheter om islam, och till viss del judendom, ofta har ett uti-

frånperspektiv och sällan behandlar själva religionen som sådan. Skogkär betonar betydelsen 

av att medier är konfliktcentrerade, varför både judendom och islam oftast nämns i sådana 

typer av artiklar – vanliga ämnen är debatt om kosher- och halalslakt och isla-

mofobi/antisemitism. Förståelsen och kunskapen kring kristendom, menar Skogkär, gör att 

den kritiseras på ett annat sätt – inifrån – ofta genom en kulturradikal tradition som håller en 

hårdare och mer kritisk ton. Han ger exempel på hur bland annat Livets Ord och andra frireli-

giösa grupper behandlats illa i pressen, och menar därför att det delvis är felaktigt att se islam 

som någon sorts slagpåse i media – istället är all religion att betrakta som en stor slagpåse. 

 

– På vår redaktion har vi alltid varit skeptiska och kritiska mot våra religiösa företrädare och deras 

anspråk på samhällsutvecklingen. Det är samma inställning på redaktionen idag som sedan jag 

började. 

 

Detta betyder dock inte att det inte finns rum för artiklar utan ett konfliktcentrerat perspektiv, 

men särskilt för islam och judendom är det övervägande, menar Skogkär. Även om kritiken 

mot kristendomen många gånger är stark i svenska medier, menar Skogkär att det trots allt är 

islam som antagligen är ohotad etta när det kommer till vilken av de tre religionerna som be-

handlas mest ofördelaktigt i media. 
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– Självklart har Elfte september-attentaten spelat roll, men även Muhammed-karikatyrerna 2005 

och Lars Vilks rondellhund har haft betydelse för rapporteringen kring islam. Idag har säkert om-

välvningarna i den muslimska världen även viss betydelse. 

 

Detta till trots ser Skogkär en viss ängslighet i rapporteringen om islam, och jämför med kris-

tendomen. 

 

– På ett sätt är islam mer ifrågasatt och kritiserat, men samtidigt tassar man ibland mer kring islam. 

Ingen skulle väl få för sig att publicera Muhammed-karikatyrerna igen, men karikatyrer som den 

med påven med ett litet barn i famnen och något väldigt som putade under kåpan av läder, kommer 

fortsätta publiceras. 

 

7.1.2 Per Gudmundson – SvD 

Till skillnad från Skogkär anser Gudmundson att kristendom utan tvekan är den religion som 

behandlas mest ofördelaktigt i Sverige. Kristendom är en maktinstitution i Sverige, menar 

han, och därför helt legitim att håna. Samtidigt understryker han att religionerna spelar olika 

roll på världsscenen och att skillnaden i vilka sammanhang religionerna nämns därför skiljer 

sig. 

 

– Det är väldigt många våldsdåd som utförs på grundval av att gärningsmannen anser sig agera uti-

från islam. Det är en tydlig skillnad mot andra religioner, vilket förstås återspeglas i medierappor-

teringen. 

 

En likhet skribenterna emellan är dock att de båda anser att förändringen i rapporteringen om 

de tre abrahamitiska religionerna inte förändrats nämnvärt genom åren, det är samma ämnen 

som dominerar: kristendom och det sekulära samhället, judendom och antisemitism, islam 

och yttrandefrihet, terror och arabvärldens möjligheter till demokratisering. 

 

Däremot ser Gudmundson en förändring i sitt eget skrivande. 

– Jag är ju ateist, men börjar få en allt mer förlåtande syn på religion och då i synnerhet på kristen-

dom eftersom det är i den kristna civilisationen det är enklast att vara ateist. I låt säga Saudiarabien 

eller i många ickekristna samhällen betraktas det som en logisk omöjlighet, det tillhör inte kulturen 

och kan vara ett lagbrott. Så när jag resonerar kring kristendomen är jag mer förlåtande än jag var 

för fem år sedan. 
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Vad gäller islam och judendom har han inte märkt någon förändring, men lägger till att ju 

mer man läser på desto mer nyanserad blir man som journalist. Gudmundson uppvisar även 

en kritisk ådra jämtemot sig själv och en stor del av den övriga journalistkåren. Han tar revo-

lutionen i Egypten som exempel, och hur svensk press var allt för okritiska och optimistiska, 

istället för att påpeka att den stora majoriteten på Tahirtorget var emot demokrati. 

 

7.2 Hur uppfattar de andliga ledarna att medierapporteringen kring de abrahamitiska 

religionerna ser ut? 

7.2.1 Judisk kantor – Maynard Gerber 

Maynard Gerber, 65 år, är judisk kantor vilket innebär att han bland annat förrättar vigslar 

och begravningar samt sjunger och leder gudstjänster i synagogan. Skillnaden mellan en rab-

bin och kantor är att rabbinen har en djupare kunskap om den judiska lagen. Gerber har arbe-

tat inom den Judiska Församlingen i Stockholm sedan 1975 och är idag heltidsanställd i 

Stockholms stora synagoga. 

 

Maynard Gerber är tydlig med att påpeka att det inte skrivs särskilt mycket om judendom och 

själva utövandet av religionen, annat än när det skrivs lite om de judiska högtiderna. När re-

ligionen tas upp handlar det i de flesta fall om antigen antisemitism eller situationen i Mella-

nöstern, vilket har lite att göra med själva religionen, menar Gerber. Särskilt i Malmö får ju-

dendom mycket publicitet i samband med nyheter om antisemitism. Det har inte skett någon 

större förändring i den svenska medierapporteringen kring judendom de senaste tio åren, an-

ser han. 

 

Gerbers egen uppfattning är att det skrivs mycket mer kring kristendom och islam eftersom 

de är mycket större i Sverige. 

 

– Jämfört med islam är det inte så himla intressant med judendom eftersom islam har många fler 

följare. Ramadan, muslimska böneutrop och liknande händelser får stor publicitet. För kristendom 

handlar nyheterna ofta om kristina traditioner, som till exempel advent- och skolavslutningsfrågor. 

 

På frågan om vilken religion han anser behandlas mest ofördelaktigt i svenska tidningar säger 

han: 
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– Jag tycker inte att någon av religionerna behandlas ofördelaktigt. Man är extra sjyst mot kristen-

domen eftersom majoriteten av befolkningen är kristna. Sen kan man kritisera islam eftersom man 

inte vill ha böneutrop. 

 

7.2.2 Präst – Torgny Anderberg 

Torgny Anderberg, 65 år, har varit präst i 40 år. Idag deltidsarbetar han i Västra Skrävlinge 

församling i Malmö och har varit där sedan 14 år tillbaka. Anderberg är bland annat engage-

rad i projektet Forum för interreligiös samverkan i Malmö som ämnar vara en mötesplats där 

personer med olika religionsuppfattningar kan mötas och behandla aktuella frågor. 

 

Anderbergs egen uppfattning är att kristendom oftast tas upp i sammanhang där religionen 

kritiseras eller där dess utövare/olika kyrkosamfund får ge sin syn på olika samhällsfrågor. I 

Sverige handlar det mycket om till exempel synen på homosexualitet, abort och kvinnor. 

Skillnaden mot för tio år sedan är att kyrkans radikalitet beskrivs mer positivt i medierna 

idag, anser Anderberg. En orsak till det kan vara att konservativa kristna har fått en mer 

rumsren plats i samhället, mycket på grund av Sverigedemokraternas framgångar, menar An-

derberg. Detta slår särskilt tillbaka på islam och rapportering blir därefter – islam beskrivs 

som ett problem i världen och samhället. 

 

Kristendom skildras ljusare än de andra två religionerna, särskilt när det kommer till utri-

kesnyheterna, menar Anderberg. Han påpekar, likt kantor Maynard Gerber, att medierna ofta 

förväxlar judendom med Israels “apartheid-politik”: 

 

– Det är viktigt att man beskriver judendom och den judiska församlingen på rätt sätt och inte för-

växlar den med något den inte är. På samma sätt är det viktigt att ordet “antisemit” används på ett 

korrekt sätt – man är till exempel inte antisemit om man är kritisk mot staten Israel. 

 

Likt de två andra religiösa ledarna tycker Anderberg att islam generellt beskrivs på ett nega-

tivt och udda sätt samt att sammanhangen ofta är krig eller konflikt. Han menar att medierna 

har en betydande roll i detta. 

 

– Man skildrar alltid islam som ett problem. Alis, Sarajs eller någon annan vanlig muslims tro 

skildras sällan, utan det är alltid de radikala islamisterna eller talibanerna som ges störst utrymme. 
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Det finns, menar Anderberg, en islamofobisk vind i världen på grund av de oroligheter som 

pågår i många muslimska länder och detta påverkar självklart medierna även i Sverige. 

 

– Här i Sverige är vi inte snällare, utan faller in i världspressens skildringar av islam. Vi måste 

istället lyfta fram det fina i islam, det fredliga, eftersom vi tillsammans kan bygga upp landet på ett 

bra sätt om vi hittar fram till de fredliga dragen i våra religioner. Pressen borde också vara med 

och skildra detta istället för att skriva en massa skit om islam som jag tycker att de gör. 

 

7.2.3 Imam – Mahmoud Khalfi 

Mahmoud Khalfi, 56 år, verksam i Stockholms moské har arbetat som imam i tolv år. Genom 

åren har han pendlat mellan att arbeta inom administrationen och som imam i moskén. Tidi-

gare har Khalfi också varit ordförande för Islamiska förbundet i Sverige men arbetar idag 

som ansvarig för information om islam i förbundet. 

 

Khalfi menar att bilden av islam till största del är negativ. Han uppfattar att det kan vara både 

upp och ner med hur objektivt och rättvist religionen framställs och tillägger att de många 

missförstånd som framkommer i nyheterna kan påverkas av journalisternas ideologiska bak-

grund och okunnighet om islam. 

 

Han nämner även att en annan viktig orsak till detta är att medierna kopplar ihop vissa män-

niskor, extremister som begår brott, med resten av den muslimska världen. Rapporteringen 

för tio år sedan är i stort likadan, men han påpekar ändå att det skett framsteg då det finns en 

ökad förståelse och tolerans mot religionen idag. Journalister visar mer respekt och sympati 

idag, tillägger han. Terrorattentaten den 11 september 2001 har självklart satt negativa av-

tryck på bilden av islam, men samtidigt väckt ett stort intresse hos många att studera och 

forska om islam. 

 

Khalfi jämför islam med kristendom och menar att den felaktiga, och ofta ofördelaktiga, bil-

den också beror på att islam är relativt ny i Sverige. 

 

– Man måste vara realistisk, islam är en ny religion i Sverige. Många vet inte särskilt mycket om 

islam och kan därför vara extra misstänksamma mot religionen. Kristendom betraktas i alla fall 

som landets religion och är väl etablerad hos de flesta. 
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Dock återkommer Khalfi till att mycket är upp till muslimerna själva att lyfta fram en bra och 

rättvis bild av religionen. Samtidigt är det även viktigt att journalisterna är pålästa och objek-

tiva, samt att de inte refererar till felaktiga källor när de skriver om islam.  

 

– Generellt blir det bättre och mycket är tack vare att kontakter skapas och att folk upptäcker att 

fördomar inte stämmer. SVT har till exempel gjort många fina program om islam och våra högti-

der och flera tidningar skriver om vår kultur och Ramadan på ett fint sätt.  

 

 

8. Sammanfattning och analys 

8.1 Sammanfattning 

Studiens huvudsyfte har varit att, genom en kvantitativ innehållsanalys, besvara i vilka sam-

manhang de tre abrahamitiska religionerna oftast förekommer i tidningarna SvD och SDS för 

perioderna april 2002, oktober 2002 och motsvarande för 2012. Studien visar därmed även på 

de skillnader som går att se dels mellan de undersökta perioderna, dels mellan de olika tid-

ningarna. För att nå ökad förståelse för varför resultatet ser ut som det gör har två journalister 

intervjuats. Men även representanter från de tre religionerna har fått ge sin syn på hur de upp-

fattar att det skrivs om religionerna. Nedan följer en kort sammanfattning av den kvantitativa 

undersökningens resultat, vilket ställs mot de intervjuades uppfattning om hur religionerna 

skildras.  

 

Av de totalt 283 undersökta artiklarna berörde 118 islam (42 %), 109 kristendom (39 %) och 

56 judendom (19 %). Inrikes skrevs det mest om kristendom och för utrikesartiklarna domi-

nerade islam.  

 

Det klart dominerade sammanhang i vilket judendomen placerades i var antisemitism. 21 av 

36 inrikesartiklar handlade om detta, och en överväldigande majoritet skrevs 2012 – mycket 

på grund av de uttalanden som Ilmar Reepalu (s) gjorde vilket fick många av Malmös judar 

att reagera.   

 

Om 2012 dominerades av antisemitism, så var 2002 ett år då judendom ofta figurerade i utri-

kesartiklar, och då särskilt när det kom till krig och konflikt och Israel-Palestina-konflikten. 

Totalt skrevs 15 utrikesartiklar i dessa ämnen 2002, en klar skillnad mot 2012 då det bara 

skrevs en artikel. 
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Att antisemitism är ett återkommande ämne i vilket judendom nämns är något även våra in-

tervjuade journalister och religiösa ledare påpekar. Likaså tas judendom gång på gång upp i 

nyheter om Israel-Palestina-konflikten – trots att själva religionen sällan är i fokus, menar 

bland annat ledarskribenten Per Gudmundson. 

 

För de 74 inrikesartiklarna om kristendom var den dominerande artikeltypen nyhetsartiklar 

och religionen placerades oftast i sammanhangen: kultur, annat och ekonomifrågor. Före-

komsten av sådana artiklar var 2012 minst dubbelt så stor som för 2002. Denna ökning gick 

även att se vad gäller artikeltyper, där kategorin recensioner gick från noll 2002 till nio 2012. 

 

Precis som för judendom placerades kristendom ofta i ett konfliktcentrerat perspektiv i utri-

kesnyheterna 2002. 2012 var sådana artiklar ovanliga, och sammanhanget annat dominerade 

istället helt. En tydlig skillnad tidningarna emellan var att SDS överlag skrev många fler ar-

tiklar om kristendom än SvD.  

 

Just för att Sverige historiskt sett länge varit ett kristet land, och till stor del fortfarande anses 

vara det, kan de svenska medierna kritisera religionen och dess påverkan på ett mer rättframt 

sätt jämfört med till exempel islam. Det är en av orsakerna till att många av inrikesnyheterna 

som vidrör kristendom handlar om yttrandefrihet och frågor som rör det sekulära samhällets 

frigörelse från traditionella kristna värderingar, menar de båda ledarskribenterna. Prästen 

Torgny Anderberg anser dock att kunskapen och förförståelsen kring kristendom samtidigt 

fört med sig att religionen skildras i mer positiva ordalag än de andra två religionerna, särskilt 

i utrikesnyheter.  

 

Vad gäller inrikesartiklar så var islam ensamt om att publiceras i sammanhangen brott där 

religionen/religionsutövare pekas ut, hedersfrågor och islamofobi. Totalt var det dock sam-

manhanget diskriminering där religionen eller dess utövare pekas ut som offer som domine-

rade, mycket till följd av ett stort fokus på detta 2002. Nyheter var den vanligaste artikelty-

pen, följt av debatt och reportage – den senare en artikeltyp som kraftigt ökade 2012.  

 

En klar majoritet av artiklarna angående islam var utrikesartiklar. 2002 berörde artiklarna i 

stor utsträckning konflikter, medan 2012 kom att präglas av annat-artiklar. En tydlig skillnad 

tidningarna emellan var att SDS hade ett större fokus på inrikesartiklar. 
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Våld, krig och konflikt är några av de sammanhang som samtliga intervjuade anser att islam 

ofta nämns i svenska medier. Särskilt när det kommer till utrikesnyheter är den generella bil-

den av islam negativ. Imamen Mahmoud Khalfi påpekar att en viktig orsak till detta är det 

stora medieutrymme som bland annat radikala islamister får i medier världen över. Prästen 

Torgny Anderberg tycker likadant och framhåller att “vanliga muslimer” sällan ges samma 

utrymme. En annan orsak är att islam är en relativt ny religion i Sverige som många journa-

lister fortfarande har lite kunskap om samt att det är vanligt att de refererar till felaktiga käl-

lor, menar Khalfi.  

 

8.2 Analys 

Av de miljoner händelser som dagligen sker blir bara en bråkdel till faktiska nyheter som 

förmedlas till konsumenterna. Medierna och dess producenter gör ett urval, en nyhetsvärde-

ring, där händelser med exempelvis inslag av konflikt, elitpersoner, brott och politik i större 

utsträckning väljs ut än andra. Det finns, kort sagt, ett starkt konfliktcentrerat perspektiv i 

medierna, vilket bland annat Mats Skogkär är en att påpeka. Detta konfliktcentrerade per-

spektiv har stor betydelse för hur religioner framställs i medierna, vilket också vår undersök-

ning visar – kanske särskilt när det kommer till islam och judendom. Exempel på detta är att 

islam i vår undersökning är ensamt om att nämnas i sammanhanget brott där religionen eller 

religionsutövare pekas ut, samt att judendom helt domineras av sammanhanget antisemitism. 

Det stora antalet artiklar om antisemitism hör förstås ihop med Ilmar Reepalus (s) uttalanden 

2012, men förekomsten av dessa artiklar visar ändå på det tydligt konfliktcentrerade perspek-

tiv som finns i medierna. En möjlig slutsats skulle kunna vara att utan Reepalus uttalanden 

hade antalet artiklar som berörde judendom varit än färre. 

 

När arbetet med denna undersökning tog sin början var kunskapsläget kring hur de tre abra-

hamitiska religionerna framställs i svensk media tunt. Vi hittade visserligen studier om islam 

i svensk press, men studierna om kristendom och judendom lyste med sin frånvaro. Det 

närmaste vi kom vår egen undersökning var studien Representation of Islam and Christianity 

in the Swiss Media från 2011, där schweiziska forskare undersökt vilka religionsnyheter som 

dominerade för islam och kristendom. De kunde konstatera att medierapporteringen kring 

religioner var ett relativt ovanligt inslag i pressen – mycket på grund av det generellt låga 

nyhetsvärdet kring religioner – men även att 30 % av religionsnyheterna behandlade islam, 

vilket innebar att religionen var kraftigt överrepresenterad i relation till hur liten andel av den 

schweiziska befolkningen som faktiskt är muslimsk. I vår egen undersökning går att finna 
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liknande resultat – av de undersökta artiklarna behandlar 42 % islam, trots att endast drygt 

400 000 av Sveriges befolkning är muslimer. 

 

Både den schweiziska studien och medieforskaren Anna Levin påpekar att religioner sällan 

förekommer i medierna. Levin menar att religiösa händelser är svåra att göra om till nyheter, 

de faller helt enkelt utanför mediernas nyhetsvärdering. Men även postkoloniala föreställ-

ningar, det sekulära samhället och en generell kunskapsbrist kring religion spelar roll, menar 

hon och får medhåll från imam Mahmoud Khalfi: 

 

– Man måste vara realistisk, islam är en ny religion i Sverige. Många vet inte särskilt mycket om 

islam och kan därför vara extra misstänksamma mot religionen.  

 

Med vår undersökning har vi velat visa på i vilka sammanhang de tre abrahamitiska religion-

erna tas upp, och därmed visa på skillnaderna i rapporteringen. Som redan nämnt bedömer vi 

att den största skillnaden ligger i ett mer konfliktcentrerat perspektiv när det kommer till 

islam och judendom, både vad gäller inrikes- och utrikesnyheter. De intervjuade ledarskri-

benterna ser bland annat terrorism, Israel-Palestina-konflikten, de antisemitiska strömningar-

na i Malmö och ett generellt yrkesideal att granska religioner och dess företrädare som möj-

liga förklaringar. Intressant är dock att både Gudmundson och Skogkär uppfattar att det riktas 

skarp kritik mot kristendom i medierna. Detta var en föreställning även undertecknade hade i 

början av uppsatsarbetet, men resultat visar en något annorlunda bild. Visserligen behandlar 

sex av artiklarna kritik mot kristendomen eller dess utövare, vilket går att jämföra med en 

sådan artikel för islam och inga för judendom. Men sammanhangen i vilket kristendom före-

kommer oftast är kultur, ekonomiska frågor och annat – alltså en betydande skillnad mot le-

darskribenternas – och vår egen! – uppfattning. Eftersom den undersökta perioden är något 

kort går det inte att helt avfärda ledarskribenternas uppfattning, men vårt resultat tyder ändå 

på att föreställningen inte nödvändigtvis är korrekt.  

 

Vår undersökning har även visat en betydande skillnad vad gäller utrikesrapporteringen kring 

de tre religionerna. För samtliga religioner skrevs det mer konfliktorienterade nyheter 2002 

än 2012. För judendom och kristendom har sådana artiklar nästintill försvunnit och istället 

ersatts av annat-artiklar. Även för islam dominerar annat-artiklarna, men det konfliktcentre-

rade perspektivet finns till viss del kvar. En möjlig förklaring till denna utveckling är att Is-
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rael-Palestina-konflikten till viss del mattats av, och därför – inte en enda gång – tas upp 

2012. 

 

Självklart är det för uppsatsen problematiskt att en stor del av utrikesartiklarna hamnar i 

sammanhanget annat. Förklaringen till detta är att kodningsarbetet började med artiklarna 

från 2002, då en betydande andel av artiklarna var utrikesnyheter, vilket fick oss att lägga till 

en utrikesvariabel med några få variabelvärden, däribland Israel-Palestina-konflikten. Det är 

möjligt att resultatet blivit mer givande om samma variabelvärden använts som för inrikesar-

tiklarna, men vi menar ändå att vi med ett fåtal variabelvärden kunnat visa åtminstone två 

mönster i utrikesrapporterningen: den nyss nämnda Israel-Palestina-konfliktens frekvens i 

medierna samt antalet utrikesartiklar som berörde krig eller konflikter.  

 

För att kort sammanfatta så har studien visat på ett antal skillnader tidningarna och åren emel-

lan, vilka artikeltyper och sammanhang som dominerar för varje religion samt hur detta resul-

tat står mot två ledarskribenters och tre religiösa företrädares uppfattning kring medierappor-

teringen om religionerna. Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen överensstämmer i 

stora delar med nämnda schweiziska undersökning, men vår studie har även bidragit med 

ökad kunskap kring rapporteringen om judendom och om hur journalister och religiösa före-

trädare ser på mediernas rapportering. 

 

8.3 Förslag på framtida forskning 

Undersökningen har lagt en stabil grund för vidare forskning. Finns det tid och möjlighet 

vore det intressant med en mer omfattande undersökning, som genom en kvalitativ metod ser 

närmare på hur de olika religionerna beskrivs, istället för att som vi sätta in dem i ett sam-

manhang. Det vore även intressant att jämföra möjliga skillnader landsorts- och storstads-

press emellan. 
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Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Statistik 2010. 

http://www.sst.a.se/statistik/statistik2010.4.59d35f60133a8327d79800011925.html (Hämtad: 
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Svenska Dagbladet, Välkommen till SvD http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-

svd-information-och-kontaktadresser_275057.svd (Hämtad: 2013-01-21) 

 

Svenska Institutet. Religion i Sverige. http://www.si.se/Svenska-spraket/Svenska/Svenska-

spraket/Artikelserie/Sverige-i-korthet/Religion-i-Sverige/ (Hämtad: 2013-01-24) 

 

Svenska kyrkan. Kyrkan i siffror. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=645562 

(Hämtad: 2013-01-22) 

 

The Pew Forum on Religion and Public Life. The Future of the Global Muslim Population - 

Projections for 2010-2030 http://www.pewforum.org/future-of-the-global-muslim-

population-regional-europe.aspx#1 (Hämtad: 2013-01-24)  

 

Tidningsstatistik Mediefakta. Svenska Dagbladet 

http://ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=001848 (Hämtad: 2013-01-21)  

 

Tidningsstatistik Mediefakta. Sydsvenskan (http://ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=001908) 

(Hämtad: 2013-01-21)  

 

Nyhetsartiklar på nätet 
Lövestam-Adrian Monica. Det är skamligt, men kanske det bästa för den saudiska kvinnan. 

Sydsvenskan, publicerad: 2012-10-02 http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-

fragor/det-ar-skamligt-men-kanske-det-basta-for-den-saudiska-kvinnan/ (Hämtad: 2012-12-

30) 

 

Westerberg, Olof. Lämnar Malmö av politiska skäl. Sydsvenskan, publicerad: 2012-04-03 

http://www.sydsvenskan.se/malmo/lamnar-malmo-av-politiska-skal/ (Hämtad 2012-12-30) 

 

Intervjuer 
Anderberg, Torgny, präst i Västra Skrävlinge församling i Malmö.  

Telefonintervju 2012-12-03 (på Södertörns högskola) 

 

Gerber, Maynard, judisk kantor i Judiska Församlingen i Stockholm.  

Telefonintervju 2012-12-10 (på Södertörns högskola) 
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Gudmundson, Per, ledarskribent på Svenska Dagbladet.  

Telefonintervju 2012-11-28 (på Södertörns högskola) 

 

Khalfi, Mahmoud, imam i Stockholms moské.  

Telefonintervju 2012-11-23 (på Södertörns högskola) 

 

Skogkär, Mats, ledarskribent på Sydsvenskan.  

Telefonintervju 2012-12-06 (på Södertörns högskola) 

 

Exempel på tidigare uppsatser 

Ahlin, Martin och Carler, Nicklas. Media and the Muslims: A thesis on media framing & 

priming in Argentina. Högskolan Väst, 2011 

 

Ahsani Ghahreman, Sarang. Vi och islam: En kritisk diskursanalys av debatten kring islam 

och muslimer i media. Linköpings universitet, 2006 

 

Földhazi, Andrea. Vi, de andra och de kristna: En kritisk diskursanalys av hur kristendom 

framställs i svensk press. Linköpings universitet, 2011  

 

Holmqvist, Gabriel. Islamism på fyra ledarsidor: En studie i hur islamism skildrades inför 

valet 2010. Södertörns högskola, 2010 

 

Leo, Carl. Det orientaliska i fokus: en studie kring vad tryckt svensk media förmedlar för 

bilder av islam och "muslimer". Linköpings universitet, 2008  

 

 

Bilagor 

1. Kodschema 

Nedan följer det fullständiga kodschema på alla variabler och variabelvärden vi använt oss av 

i kodningsarbetet av den kvantitativa innehållsanalysen (v=variabel). 

 

V1 ID (analysenhetens nummer) 

 

V2 Kodar-ID (personen som kodar) 

1 Carol 

2 Victor 

 

V3 Kodardatum 

 

V4 Publiceringsdatum (artikelns publiceringsdatum) 

 

V5 Tidning 

1 Svenska Dagbladet 

2 Sydsvenskan 
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V6 Religion 

1 Judendom 

2 Islam 

3 Kristendom 

 

V7 Inrikes: Artikeltyp - huvudsakligen 

1 Ren nyhet 

2 Analys/bakgrund/fakta/figurer/essä  

3 Feature/reportage 

4 Ledare 

5 Kolumn/krönika 

6 Intervju (t.ex. Frågor & svar, Hallå där, Intervjuserie) 

7 Recension 

8 Debatt/opinion 

9 Annat 

 

V8 Inrikes: I vilket sammanhang nämns religionen/dess utövare 

1 Brott där religionen/religionsutövare pekas ut 

2 Brott där religionen/religionsutövare pekas ut som offer 

3 Diskriminering där religionen/religionsutövare pekas ut 

4 Diskriminering där religionen/religionsutövare pekas ut som offer 

5 Högtider 

6 Ekonomiska frågor 

7 Jämställdhetsfrågor 

8 Hedersfrågor 

9 Yttrandefrihet 

10 Konflikter 

11 Förintelsen 

12 Kultur 

13 Antisemitism 

14 Islamofobi 

15 Kristofobi 

16 Etiska ställningstaganden/moralfrågor/livsstilsfrågor  

17 Kritik mot religionen/dess utövare 

18 Annat 

 

V9 Utrikes: Artikeltyp 

1 Debatt/ledare 

2 Annat 

 

V10 Utrikes: Textens huvudämne 

1 Krig eller konflikter 

2 Annat 

3 Israel-Palestina-konflikten 
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2. Frågor till intervjuundersökningen  

Frågor till journalisterna 

1 Namn? 

2 Ålder? 

3 Hur länge har du arbetat på XX? 

4 I vilka sammanhang skriver du om religion? (När du skriver om religion, vilka ämnen 

brukar du ta upp?) 

5 Finns det några problem man som journalist stöter på när man skriver om religion? 

6 Anser du att det finns en skillnad i hur det skrivs om de tre olika religionerna? Vilka 

skillnader? 

7 Vilka sorters nyheter upplever du dominerar bland de tre religionerna? Alltså vad 

skrivs det mest om för respektive religion? 

8 Vilken av religionerna tror du behandlas mest ofördelaktigt i media? Vad kan det bero 

på? Okunskap? 

9 Upplever du att ditt sätt att skriva om religion har förändrats sedan du började på XX? 

10 Anser du att det skett en förändring i sättet att skriva om religion under din tid på XX? 

11 Varför tror du denna förändring skett? Har enskilda händelser spelat roll? 

12 Kan du känna att du själv varit väl kritisk eller positiv vissa gånger? 

 

Frågor till de andliga ledarna 

1 Namn? 

2 Ålder? 

3 Hur länge har du arbetat som XX?  

4 Hur uppfattar du att det skrivs om er religion, XX? 

5 Vilka sorters nyheter tycker du att man skriver om när det kommer till XX? 

6 Ser du en skillnad på hur det såg ut för tio år sedan och idag? Vilka är skillnaderna? 

7 Varför tror du denna förändring skett? Har enskilda händelser spelat roll?  

8 Anser du att det finns en skillnad i hur man skriver, och vad man skriver, om de andra 

två religionerna? 

9 Vilka sorters nyheter upplever du dominerar bland de tre religionerna? Alltså vad 

skrivs det mest om för respektive religion? 

10 Vilken av religionerna tror du behandlas mest ofördelaktigt i media? Vad kan det bero 

på? Okunskap? 
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3. Lista på samtliga 283 artiklar 

2002 

2002-10-01 SvD Politiken tog över prästeriet 

2002-04-02 SvD Kvinnans rättigheter växande tema 

2002-04-02 SvD Synagogor attackerade i flera europeiska länder 

2002-04-02 SvD (Oväder dödade sex) Ny ledare för algeriska GIA 

2002-04-02 SvD Synagogor attackerade i flera europeiska 

2002-04-02 SDS van Eyck och det verkligas dubbelgångare 

2002-04-02 SDS Den okände Gullberg 

2002-04-02 SDS Frankrike/Belgien/Ryssland: Synagogor angreps 

2002-04-02 SDS I väntan på FN 

2002-04-02 SDS I Brännpunkten: Går det an? 

2002-04-02 SDS Frankrike/Belgien/Ryssland: Synagogor angreps 

2002-04-02 SDS Mellanöstern: Muslimer kräver FN-åtgärder 

2002-04-02 SDS Europa gör höger om 

2002-04-03 SvD Under en längre tid har det skrivits 

2002-04-03 SvD Israel har störst ansvar 

2002-04-03 SvD Ökat hot mot svenska judar 

2002-04-03 SvD Dagens Eko, påskdagens 

2002-04-03 SvD Under en längre tid har det skrivits 

2002-04-03 SvD Israel har störst ansvar 

2002-04-03 SDS Analys: Fredsmöjligheter i Mellanöstern/Bush kan tvingas ingripa mot Sharons härjningar. 

2002-04-03 SDS Afrikansk påve? 

2002-04-03 SDS Nya attentat mot judiska gravar och synagogor 

2002-04-03 SDS Algeriska soldater dödade i bakhåll 

2002-04-03 SDS Rött och svart 

2002-04-03 SDS Aktuella frågor: "Stoppa rasismen i landets skolor" 

2002-04-04 SvD President Arafat är inlåst i två rum 

2002-04-04 SvD Välplanerade attacker mot synagogor 

2002-04-04 SvD Tunisien ändrar författningen 

2002-04-04 SvD President Arafat är inlåst i två rum 

2002-04-04 SvD Välplanerade attacker mot synagogor 

2002-04-04 SvD EU beslutade skicka 

2002-04-04 SvD President Arafat är inlåst i två rum 

2002-04-04 SvD Tunisien ändrar författningen 

2002-04-04 SvD Hårda strider vid heliga platser 

2002-04-04 SvD Kyrkan kräver bojkott av varor från Israel 

2002-04-04 SDS Israelerna intog Nablus 

2002-04-04 SDS Vi åker inte renskjuts till skolan 

2002-04-04 SDS Nytt attentat mot fransk synagoga 

2002-04-04 SDS Pakistan: Folket får rösta om Musharraf 

2002-04-04 SDS Säkerhetsexperter tror inte på storkrig 

2002-04-04 SDS Han återuppväcker Turkiets legender 

2002-04-05 SvD Vårt judiska nationalhem splittrades 

2002-04-05 SvD Steg för steg mot dagens krig 
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2002-04-05 SvD Tredje rikets kulturkamp bet inte 

2002-04-05 SvD Steg för steg mot dagens krig 

2002-04-05 SvD Konflikten är inte ett religionskrig 

2002-04-05 SvD Vårt judiska nationalhem splittrades 

2002-04-05 SvD Konflikten mellan Israel och palestinierna övergick... 

2002-04-05 SvD Konflikten mellan Israel och palestinerna övergick... 

2002-04-05 SDS Evangelium enligt Sven 

2002-04-05 SDS Meditativt musikaliskt Andrum 

2002-04-05 SDS (Läget?: Rekordmånga uteserveringar i Malmö i år) Citytunneln 

2002-04-05 SDS En kultförklarad kulturbärare 

2002-04-05 SDS Synagoga evakuerad efter bombhot 

2002-04-05 SDS Judiska företagare telefonhotade 

2002-04-05 SDS Ljuset från väster 

2002-04-06 SvD Islamistisk våg i Bangladesh 

2002-04-06 SvD Inte olagligt att förbjuda huvudduk 

2002-04-06 SvD Konflikten är inte ett religionskrig 

2002-04-06 SvD (118 avstängda) Judisk bostad bombhotad 

2002-04-06 SvD (Amerikan flyttas från) Irland utreder övergrepp 

2002-04-06 SvD TV-krönika Lördag 6 april 

2002-04-06 SvD Försvar är inte hämnd 

2002-04-06 SDS Kyrkliga sexövergrepp utreds 

2002-04-06 SDS Långsamhetens lov: "Me fobou!" 

2002-04-06 SDS Friad för huvudduksförbud 

2002-04-07 SvD Vatikanen försöker lösa kris vid Födelsekyrkan 

2002-04-07 SDS Kyrkan i Hörby får 90 000 kronor efter förluster 

2002-04-07 SDS (Sidan 2.) Söndag: Hatets allians 

2002-04-07 SDS Uruppförande i S:t Johannes 

2002-04-07 SDS Porträttet: Stefan Einhorn 

2002-04-07 SDS Kravallpolis i Harare stoppade demonstration 

2002-04-07 SDS Rättvisan i Haag 

2002-04-07 SDS (Sidan 2.) Söndag: Hatets allians 

2002-04-07 SDS Nya attentat mot judiska mål 

2002-04-07 SDS Porträttet: Stefan Einhorn 

2002-04-07 SDS (Sidan 2.) Söndag: Hatets allians 

2002-04-07 SDS Osäker framtid för återvändare 

2002-04-07 SDS Rättvisan i Haag 

2002-04-07 SDS Resan går mot sitt slut 

2002-10-01 SDS Misstänkte flygkaparen släppt 

2002-10-01 SDS Både USA och Irak uppvaktar nyckellandet Turkiet 

2002-10-01 SDS Ny dansk politisk thrillerserie 

2002-10-02 SvD Cattulus gav röst åt Roms villrådighet 

2002-10-02 SvD Åklagare och polis anklagas för rasism 

2002-10-02 SvD Familjen känner sig kränkt av medierna 

2002-10-02 SvD Antiamerikanism föder antieuropeism 

2002-10-02 SvD Milosevic mötte ärkefiende i rätten 

2002-10-02 SvD Vinden har vänt för Jón Leifs 
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2002-10-02 SDS Krigsförbrytartribunalen i Haag: Milosevic anklagad för krigshets av 

2002-10-02 SDS Världen: onsdag: De utslagnas främste förkämpe i Polen har avlidit 

2002-10-02 SDS Den koleriske ateisten 

2002-10-02 SDS Domkyrkans oratoriekör kan läggas ner 

2002-10-03 SvD Elfenbenskusten oroar Västafrika 

2002-10-03 SvD Engligt Riksförsäkringsverket var 323 000 personer 

2002-10-03 SvD Elfenbenskusten oroar Västafrika 

2002-10-03 SDS 551 lämnade kyrkan förra året 

2002-10-03 SDS Kyrkan bygger ut gamla Gästis 

2002-10-04 SvD Kriminalvårdare bryter mot lagen 

2002-10-04 SvD En medeltida järnlady 

2002-10-04 SvD Minerad mark för FN:s Irakinspektion 

2002-10-04 SvD Kriminalvårdare bryter mot lagen 

2002-10-04 SvD Moderlig kyss upprörde i Yazd Upprörande! 

2002-10-04 SvD Folket fick titta på när fem män hängdes 

2002-10-04 SDS V vill höja skattesatsen med 25 öre 

2002-10-04 SDS Oratoriekören läggs på is 

2002-10-04 SDS Duon som går på vatten 

2002-10-04 SDS Mellanöstern: Försvaret lämnade Barghoutis rättegång 

2002-10-05 SvD Påven hälsade till kungen och Silvia 

2002-10-05 SvD Heliga Birgittas vision om Europa 

2002-10-05 SvD Bhabha gör världen mer motsägelsefull 

2002-10-05 SDS Valet i Bosnien Enhetsstat är målet 

2002-10-05 SDS Pakistansk missiltest besvarades 

2002-10-05 SDS Kristianstad: Lördag: Frieriet gick hem - svåmpen har ersatts av en 

2002-10-05 SDS Anklagad av trons väktare 

2002-10-05 SDS Inte bara kyrklig skolavslutning 

2002-10-05 SDS EU slår till mot ekologisk import 

2002-10-06 SvD Ett sannolikt verksamt sätt att främja fred 

2002-10-06 SvD Förödelsens styggelse på helig plats? 

2002-10-06 SvD Vadstena laddar inför troligt besök av påven 

2002-10-06 SvD Vidskepelsen underskattar livet och döden 

2002-10-06 SvD Fredssamtal återupptas i Sudan 

2002-10-06 SvD Legitimitetskris skakar prinsarnas Saudiarabien 

2002-10-06 SvD Fredssamtal återupptas i Sudan 

2002-10-06 SvD Vidskepelsen underskattar livet och döden 

2002-10-06 SvD Hinduisk marsch skapar oro för ny en våldsvåg i Gujarat 

2002-10-06 SDS Aktuellt ansikte: "Jag vill hjälpa människor i kris" 

2002-10-06 SDS Indiska soldater dödade 

2002-10-06 SDS Porträttet: Janne Josefsson 

2002-10-06 SDS Forskare kritiserar debatt om omskärelse 

2002-10-06 SDS Kyrka vill ha pengar till föreläsningar 

2002-10-06 SDS Ny kyrka invigd med fest och fyrverkeri 

2002-10-07 SvD "Katoliker utsätts för oacceptabel behandling" 

2002-10-07 SvD Keltisk kvinna förebild för Birgitta 

2002-10-07 SvD Fönster mot den afghanska vardagen 
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2002-10-07 SvD Bok Mats Berggren Det finns inga skridskor i öknen 

2002-10-07 SvD Talmannen bör diskutera läget efter valet Kan man lita 

2002-10-07 SvD "Katoliker utsätts för oacceptabel behandling" 

2002-10-07 SvD Talmannen bör diskutera läget efter valet Kan man lita 

2002-10-07 SDS Böckerna gjorde islam tydligare 

2002-10-07 SDS Ny ledare utsedd för algeriska FIS 

2002-10-07 SDS Kyrkonämnden vill ha skolpräst 

2002-10-07 SDS Kort & gott 

 

2012 

2012-04-01 SvD Spänt vid möte mot islam 

2012-04-01 SDS Brassband med solister 

2012-04-01 SDS (dödshjälp) Inverterad djurskyddslag 

2012-04-01 SDS istället för spårvagn Flying Finn blir valet för Lund 

2012-04-01 SDS (spanien, 29 mars citatet VECKANS ORD= 6 namn och saker att hålla koll på 

2012-04-01 SDS (danmark) Högerextremisterna blev utbuade i Århus 

2012-04-01 SDS Humorhyllan Afghanernas Bellman 

2012-04-01 SDS (Frankrike) Gripna kan ha förberett kidnappning 

2012-04-02 SvD Osentimental guide till begravningsvärlden 

2012-04-02 SvD (Ingen rubrik tillgänglig) Exfånge utmanar i Kairo 

2012-04-02 SvD Suggestiv känslokyla 

2012-04-02 SvD Rebeller rycker fram 

2012-04-02 SvD Gemenskapen inte självklar för alla 

2012-04-02 SvD (Ingen rubrik tillgänglig) Ex-fånge utmanar i Kairo 

2012-04-02 SvD Junta vill ha eldupphör 

2012-04-02 SDS Politik Reepalu kontaktad av Israels ambassad 

2012-04-02 SDS Replik "Kontrollera fakta" 

2012-04-02 SDS Replik "Kontrollera fakta" 

2012-04-03 SvD Ni talar bra latin - varje dag 

2012-04-03 SvD Kopterna drar sig ur samtal 

2012-04-03 SvD Teatern går köksvägen i vår 

2012-04-03 SvD ”Fjordman” blir ett nyckelvittne 

2012-04-03 SvD Löfven tar tag i problemet Ilmar Reepalu 

2012-04-03 SvD Kopterna drar sig ur samtal 

2012-04-03 SvD Militärjuntan pressas hårt 

2012-04-03 SvD Undervisning i religion får kritik 

2012-04-03 SvD ”Fjordman” blir ett nyckelvittne 

2012-04-03 SDS Problemet Reepalu Förlåt, igen 

2012-04-03 SDS Jakten på Reepalu - hets mot enskild person 

2012-04-03 SDS "Han tycks mena att vi judar i Malmö bär en kollektiv skuld när vi blir nedslagna". 

2012-04-03 SDS Hallå där Andreas Persson 

2012-04-03 SDS Kritiken mot Reepalu Löfven: "Reepalu har ett stort ansvar" 

2012-04-03 SDS Aktuella frågor Det finns de i Malmö som skyller staten Israels FN-vidriga 

2012-04-03 SDS Konsert Recension Folkbildning med melodiöst lyft 

2012-04-03 SDS (Ingen rubrik tillgänglig) Minst tre dödade på universitet 

2012-04-03 SDS (via webb) Ytligt om påvens besök på Kuba 
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2012-04-03 SDS Replikhyllan Snusstrålar som analys 

2012-04-03 SDS Kävlinge Korsbackakyrkan Graffitimåleri bjuds in i kyrkorummet 

2012-04-03 SDS Jakten på Reepalu - hets mot enskild person 

2012-04-04 SvD Tog hämnd på kristna skolkamrater 

2012-04-04 SvD Sammanvävd vittnesskildring av skräckvälde 

2012-04-04 SvD Natt på museet i partystaden 

2012-04-04 SvD Kidnappad svensk uppges vara vid liv 

2012-04-04 SvD EU inte längre självklart för blomstrande Turkiet 

2012-04-04 SDS recension Folkmordet på armenier Boken Det som Sverige såg 

2012-04-04 SDS Reepalu är på djupt vatten 

2012-04-04 SDS "Måste vara tydligare" 

2012-04-04 SDS (recension) Folkmordet på armenier Boken Det som Sverige såg 

2012-04-04 SDS (analys) Skotten i Oakland Vapenlobbyn skräms inte av skolskjutningar 

2012-04-04 SDS Påskhyllan Ordbok för påskveckan 1 

2012-04-04 SDS Kritiken mot Reepalu Löfven: "Reepalu har ett stort ansvar" 

2012-04-04 SDS (BIO) Laxfiske i jemen Lysande skådespeleri i Hallströms komedi 

2012-04-04 SDS (Kairo) Kulturfestival Kulturen får liv av kaoset i Kairo 

2012-04-05 SvD Den skyldige är alltid någon annan 

2012-04-05 SvD Kraftig ökning av fattigdomen i USA 

2012-04-05 SvD Den skyldige är alltid någon annan 

2012-04-05 SvD Nya gryningsräder 

2012-04-05 SDS Lars Åberg Destruktiv valrörelse. 

2012-04-05 SDS Påskhyllan Ordbok för påskveckan 2 

2012-04-05 SDS recension boken De välvilliga exploatörerna 

2012-04-05 SDS kaplanens påsk "Jag ser denna tid som ett drama" 

2012-04-05 SDS Replikhyllan Kyrkan går emot sig själv 

2012-04-05 SDS (Kazakstan) Mest kände svensk: Karlsson 

2012-04-05 SDS Nya gryningsräder mot islamister 

2012-04-05 SDS Lars Åberg Destruktiv valrörelse. 

2012-04-05 SDS Blogginlägg var hets mot folkgrupp 

2012-04-07 SvD Spansk by vill hyra ut mark för cannabisodling 

2012-04-07 SvD (Ingen rubrik tillgänglig) Tio tips i påskkorgen 

2012-04-07 SvD Misstron pyr i helig stad 

2012-04-07 SvD Många klichéer om religion i modet 

2012-04-07 SvD Reepalu ångrar sig 

2012-04-07 SvD Israelkritisk dikt av Günter Grass väcker starka protester 

2012-04-07 SvD Lysande surrealistiska målningar på prosa 

2012-04-07 SvD Misstron pyr i helig stad 

2012-04-07 SvD Oro för ny seriemördare 

2012-04-07 SvD Misstron pyr i helig stad 

2012-04-07 SvD Många klichéer om religion i modet 

2012-04-07 SDS Hallå där Vad finns att lära av Leicester? 

2012-04-07 SDS Reepalu: Jag har inte förstått 

2012-04-07 SDS (frankrike) Paris befarar ny serieskytt 

2012-04-07 SDS Hur mår du, Malmö? Leicester Här är vita snart i minoritet 

2012-04-07 SDS (sarajevo) Krigsoffer hedrade med tomma stolar 



61 

 

2012-10-01 SvD Laglöst i somalisk hamnstad 

2012-10-01 SDS (Georgien Parlamentsvalet fläckas av smutskastning) Lögnare står mot landsförrädare i valet 

2012-10-01 SDS (kenya) Barn dödades i kyrkoattack 

2012-10-01 SDS Polisen släppte misstänkta bombmän 

2012-10-01 SDS Iran bojkottar Oscarsgalan 

2012-10-01 SDS (HEN) Hon lurade döden 

2012-10-01 SDS (kenya) Barn dödades i kyrkoattack 

2012-10-01 SDS (turkiet) Erdogan blev vald för en sista vända 

2012-10-02 SvD ”Klart att Ikea förlorar” 

2012-10-02 SvD Libyens banker kan få sharialagar 

2012-10-02 SDS (Höjd lön ger bättre undervisning) Tornfalken åter - men var är Gud? 

2012-10-02 SDS Vi behöver inga övernaturliga väsen 

2012-10-02 SDS (Ikeas katalog i Saudiarabien) Kvinnorna suddades bort på Ikea-bilder 

2012-10-02 SDS (venezuela) röstar Vägval i Venezuela 

2012-10-02 SDS (Ikeas katalog i Saudiarabien) Kvinnorna suddades bort på Ikea-bilder 

2012-10-02 SDS Vi behöver inga övernaturliga väsen 

2012-10-02 SDS Somaliska soldater intar viktig stad 

2012-10-02 SDS (HEN) Kravaller efter nidfilm 

2012-10-02 SDS (sverigedemokraterna 2) Från paria till inspiratör 

2012-10-03 SvD Evangelium om kyrklig kultur och idé 

2012-10-03 SDS Församling tappar medlemmar 

2012-10-03 SDS Påvens butler hävdar sin oskuld 

2012-10-03 SDS (kyrkobråket Skanör-Falsterbo) "Om vi är på väg mot en bättring? Svårt att säga". 

2012-10-03 SDS (ALBUM) Musik som bubblar av längtan HHHH 

2012-10-03 SDS (Mali) "De här barbarerna har förbjudit allting" 

2012-10-03 SDS Explosion i somalisk stad 

2012-10-03 SDS Våldtäktsfall upprör Tunisien 

2012-10-03 SDS (Aktuella frågor) Det är skamligt, men kanske det bästa för den saudiska kvinnan. 

2012-10-03 SDS (Mali) "De här barbarerna har förbjudit allting" 

2012-10-04 SDS (boken recension) Sanningens vägar Ett liv större än verken 

2012-10-04 SDS Polis: Påvens butler stal dokument 

2012-10-04 SDS (Berlinhyllan) Inte alla lärde sig läxan 

2012-10-04 SDS (syrien-Turkiet) Turkiet besköt mål i Syrien efter attack 

2012-10-04 SDS Frankrike Emirens satsning möts av misstro 

2012-10-04 SDS (Berlinhyllan) Inte alla lärde sig läxan 

2012-10-05 SvD .. eller judisk filmfestival på Zita? 

2012-10-05 SvD Abortbåt blockerades 

2012-10-05 SvD Det är inte bara Ikea som raderar kvinnor 

2012-10-05 SDS Ohlson Wallin-hyllan Tillbaka till medeltiden 

2012-10-05 SDS Mer pengar till judisk säkerhet 

2012-10-05 SDS Festival med viktiga motbilder 

2012-10-05 SDS Marocko stoppar "abortbåt" 

2012-10-06 SvD Gruppen ger styrka 

2012-10-06 SvD SSPX-katoliker uteslutna 

2012-10-06 SvD SSPX-katoliker uteslutna 

2012-10-06 SvD Känsla för kärnfysik 
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2012-10-06 SvD Hamza kan utlämnas 

2012-10-06 SvD (Ingen rubrik tillgänglig) Regimkritiska protester även i Jordanien 

2012-10-06 SDS Bunkeflostrand Bandidos etablering "Det sprider rädsla och oro" 

2012-10-06 SDS Fördömer hatbrott mot filmfestival 

2012-10-07 SvD Hatbrott sätter vardag på prov 

2012-10-07 SvD Hatbrotten i Malmö drabbar oss alla 

2012-10-07 SvD Hatbrott sätter vardag på prov 

2012-10-07 SvD Islamistpredikant utlämnad till USA 

2012-10-07 SvD En resa i tiden 

2012-10-07 SDS (Islamistpredikant prövas i USA) Påvens butler sätts i husarrest 

2012-10-07 SDS En fransk skandal. I sin pamflett hyllade Millet Anders Behring Breivik. 

2012-10-07 SDS Islamistpredikant prövas i USA 

 


