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Abstract 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken bild som förmedlas av scientologin i svenska medier. 40 

nyhetsartiklar från fyra svenska rikstäckande tidningar analyseras. Uppsatsens frågeställning är: vilken bild 

av scientologirörelsen förmedlas av Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter? 

Artiklarna har publicerats under tidsperioden 1996-2016. Undersökningen bygger på en kvalitativ metod 

och teoretiskt utgår den från bland annat Bengt Nermans resonemang om massmedieretorik och Martin 

Conboys diskursteori. Undersökningen fokuserar på tre ämnen: offentliggörandet av den så kallade 

scientologibibeln, skilsmässan mellan Tom Cruise och Katie Holmes och behandlingshemmet Narconon. 

Resultatet visar att scientologer porträtteras bland annat som farliga, manipulativa och giriga. Stereotypen 

om scientologin bekräftas och en schablonbild förmedlas. Motbilder presenteras sällan och det är vanligt 

med spekulationer. Vissa artiklar förmedlar en positiv bild av Narconon och scientologin, men i de fall där 

dessa kopplas samman blir bilden ofta negativ. Ordet ”sekt” används som beskrivning av scientologin i nära 

hälften av artiklarna av både dags- och kvällspress. Uppsatsen visar sammantaget att journalistiken i dessa 

artiklar inte lever upp till de ideal som karaktäriserar yrket. 

Nyckelord: Diskursanalys, kändisar, massmedieretorik, Narconon, scientologi, scientologibibeln 
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1. Inledning 
”Scientologin har blivit någonting otäckt och skrämmande. En scientolog är misstrodd i förväg”.  

– Svante Nycander1  

 

Scientologin är en religiös rörelse som fått mycket uppmärksamhet i medierna från att den grundades på 
1950-talet. Det är en kontroversiell rörelse som skiljer sig från etablerad religion. En rörelse som enligt 

forskare är komplex och svårbegriplig. I och med scientologins aktiva roll i samhället tar de plats i många 

sammanhang och blir ofta föremål för journalistisk rapportering. De finns med i artiklar om vitt skilda saker, 

allt från kändisars skilsmässor till debatter om offentlighetsprincip och upphovsrätt. Då scientologin är så 
kontroversiell och uppmärksammad finner vi det intressant och relevant att undersöka vilken bild av 

scientologin som förmedlas. Vilka ord väljs, vilka intervjuas, vad sägs och hur sägs det? Vi är generellt 

intresserade av porträtteringar av minoriteter i medierna och tycker att detta känns relevant i dagens 

samhälle. Analysen utgår från massmedieretorik och diskursanalys. För att analysera ett brett material har vi 

valt 40 artiklar, från fyra tidningar utifrån tre olika ämnen. Uppsatsen är disponerad utifrån dessa ämnen, 

dags- eller kvällspress samt utifrån teman som har undersökts. I vår uppsats har vi valt att koda artiklarna i 

numren 1-40 för att underlätta läsningen istället för att skriva ut hela artikelreferenser. För mer information 

om artiklarna, se referenslista. Vår ambition är att presentera ett rikt, varierat och omfångsrikt material för 

att tydligt kunna se vilken bild av scientologin som presenteras.  

 

2. Syfte och vetenskaplig frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken bild som förmedlas av scientologin i fyra tidningar: 

Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Aftonbladet. Vi har valt dessa då de är de fyra största 

rikstäckande tidningarna i Sverige. I uppsatsen delar vi upp dessa artiklar i dagspress och kvällspress för att 

förenkla läsningen av analysen. Vi är intresserade av vilken bild som förmedlas av rörelsen utifrån olika 

aspekter: vilken världsbild som förmedlas, hur dramatisering sker, hur språk och uttrycksformer valts, vilka 

aktörer som syns i texterna, vilka syften och personer som syns samt vilken bild av scientologer som 

framförs. Utifrån dessa aspekter vill vi beskriva hur scientologin porträtteras i dessa tidningar.  

 Vi har valt att undersöka tre ämnen som det skrivits om i svenska massmedier. Två av dessa är 

tidsmässigt avgränsade perioder där mycket uppmärksamhet riktades mot scientologin. Dessa är 1996 då 
scientologibibeln lades ut på internet av Zenon Panoussis samt 2012 då Katie Holmes och Tom Cruise 

skiljde sig. Det tredje ämnet har ett större tidspann och rör sig om 10 år, mellan 1996 och 2016. Det är 

ämnet Narconon. Anledningen till att denna grund för analys blev längre tidsmässigt var att Narconon 

figurerat i medierna under alla dessa år men har inte hamnat i mediernas strålkastarljus på samma sätt som 

skilsmässan och ”scientologibibeln”. Då uppsatsen innehåller en uppdelning i kvälls- och dagspress finns 

                                                
1 Nycander 1977, s. 23 
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det potential att utveckla ett jämförande moment. Vi har dock valt att inte göra en jämförande studie då vi 

inte funnit detta lika relevant som en deskriptiv. Skillnaderna mellan dags- och kvällspress visade sig 

dessutom vara för små för att vara intressanta. I vårt tredje ämne har vi analyserat artiklar som rör Katie 

Holmes och Tom Cruise skilsmässa. Vi har då endast analyserat artiklar publicerade av kvällspress då inga 

artiklar publicerades av dagspress i vårt urval. Därför är inte en jämförande studie heller möjlig i detta fall.  

 

Utifrån detta syfte har vi skapat den vetenskapliga frågeställningen:  

Vilken bild av scientologirörelsen förmedlas av Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens 

Nyheter?  

Vi vill besvara denna frågeställning genom sex delfrågor som vi ställer till texterna. Hur förmedlas och 

tolkas verkligheten? Hur sker dramatisering i artiklarna? Vilka val av språk och uttrycksformer har gjorts? 

Vilka aktörer syns i texten? Vilka val av syften och personer har gjorts? Vilken bild av scientologin 

förmedlas? Dessa kallar vi för teman i uppsatsen.  

 

2.1 Centrala begrepp 
Vi använder ordet sekt i denna uppsats. Professorn i religionssociologi Inger Furseth skriver att orden 

”kyrka” och ”sekt” inte betyder samma sak i vardagen som i sociologiska sammanhang. Inom sociologin är 

sektbegreppet inte negativt eller nedlåtande. Kyrkor och sekter sägs ha sanningsanspråk gemensamt men 

skilja sig på många andra sätt, exempelvis att sekter är mer exklusiva och menar att endast några få 
människor insett sanningen, detta till skillnad från kyrkor som syftar till att vara inkluderande (Furseth 2005, 

s. 180). Karl-Erik Nylund definierar sekter som religiösa rörelser som avviker från den accepterade 

kulturella och religiösa miljön i en omgivning (Nylund 2004, s. 29). Nylund hävdar även att ingen rörelse 

vill vara en sekt (Nylund 2004, s. 37). Vi skriver även om bovar, hjältar och offer, vilket definieras som 

roller ur ”enkla rövarromaner” (Nerman 1973, s. 55). Bovar är alltså brottsliga personer, hjältar är personer 

som gjort tappra eller avgörande insatser och offer är personer som utsatts för brott (Nationalencyklopedin, 

u.å). Vi använder oss även av ord såsom positiv, negativ och neutral. Då vi gör en massmedieretorisk analys 

påverkar vi som gör tolkningarna och det blir därmed vår förståelse av dessa begrepp som ligger till grund. 

Vi syftar dock till att undvika subjektivitet i tolkningarna genom att exemplifiera underlagen till dessa 

tolkningar (Hultén 2000, s. 7). Vi kommer även använda oss av ordet konnotationer. Hultén menar att kring 

sakkärnan i en bild, denotation, finns det ett nätverk av bibetydelser, konnotationer. Hon menar att varje ord 

skapar betydelser och associationer (Hultén 2000, s. 54). Slutligen skriver vi ibland nya religiösa rörelser, 

vilket av Liselotte Frisk, professor i religionsvetenskap, är en paraplybetäckning men att det inte finns en 

klar definition av vilka rörelser som omfattas av begreppet. Det finns dock vissa saker som skiljer nya 

religiösa rörelsen från äldre religiösa rörelser, exempelvis att de uppfattas som avvikande och utmanande 

(Frisk 2007, s. 9).  
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3. Bakgrund  
3.1 Scientologin  
Scientologikyrkan grundades 1954 av L. Ron Hubbard som började intressera sig för människors mentala 

och emotionella problem. 1948 skapade han dianetiken som beskrivs som en terapi för helande. Dianetiken 

redogör för tre delar av människans sinne. Det analytiska, det reaktiva och det somatiska (Frisk 1998, s. 129-

131). Hubbard beskriver dianetik som vetenskapen om sinnet och aberration som avvikelse från förnuftigt 

tänkande. Han menar att dianetiken ska hjälpa människor behandla psykosomatiska sjukdomar (Hubbard 

1983, s.i-sii). Dianetiken innehåller en serie begrepp som beskriver en syn på människan. Ett centralt 

begrepp är engram, som är ögonblick av smärta som lagras i det reaktiva sinnet och orsakar mentala 

problem. Det reaktiva sinnet har en engrambank där de lagras och engram kan ha sina ursprung innan 

födseln. Inom dianetiken beskrivs MEST (matter, energy, space, time) vilket är den materiella världen. Detta 

sätts i motsats till theta vilket är tanke och livskraft. För att komma i kontakt med engram används 

auditering och E-metern som ska mäta förändringar i kroppens system, en auditör ställer då frågor och 

betraktar E-metern. Dianetiken mottogs inte positivt av läkare, psykiatriker eller massmedierna när den 

uppkom (Frisk 1998, s. 124-131).  

 Scientologin kom till Sverige 1969. Enligt Frisk finns det inga siffror på hur många som uppfattar 

sig som scientologer (Frisk 1998, s. 126), men enligt Henrik Bogdan, professor i religionsvetenskap, 

uppskattas rörelsen ha cirka 750 000 aktiva medlemmar i världen (Bogdan 2015, s. 507). Scientologin är 

organiserad genom ett antal kurser. Dessa är olika avancerade och år 1998 kunde de kosta allt från under 

1000-lappen till 12000 kronor. Rörelsen ger kurser som kan handla om äktenskap, studieteknik och de mer 

avancerade kurserna handlar om engram. Kurserna strävar efter att göra människorna mer autonoma och 

kunna handla efter egna val genom att bli det som kallas ”clear”. Tro på liv på andra planeter är centralt och 

framkommer i senare kurser som är hemliga innan en viss nivå. Rörelsen har ett eget etiskt system för att 

göra skillnad på kritiker till scientologin och andra. Målet är en värld utan ”kriminalitet, vansinne och krig” 

(Frisk 1998, s. 127-132).  

 Det finns skilda meningar om vad scientologin är. Bogdan menar att scientologin kan kallas för en 

ny religiös rörelse. Scientologernas aktiva roll i samhället har gjort dem kända och kontroversiella och de 

har kritiserats för bland annat hjärntvätt och ekonomiskt utnyttjande (Bogdan 2015, s.498- 509). Enligt 

journalisten Svante Nycander är kritiken om hjärntvätt vanlig, men inte en förklaring utan en mystifikation. 

Han menar att scientologerna inte kan påtvinga människor sin tro (Nycander 1977, s. 19). Vidare menar 

forskaren i religionssociologi Jonas Alwall att scientologin är en religiös filosofi som erbjuder principer för 

att öka medvetenhet, förmåga och lycka. Han menar att scientologin är komplex, med en terminologi som 

kräver studier. Syftet är att befria människans andliga jag, thetanen, från den materiella världens 

begränsningar. Han menar att scientologin kan ses som en religion, en alternativ terapiform och en 
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organisation (Alwall 2000, s. 99-101). Enligt Nycander finns det en skillnad mellan dianetiken och 

scientologin, dianetiken ska öka kontrollen över kroppen genom sinnet medan scientologin bland annat 

handlar om upplevelser bortom tid och rum (Nycander 1977, s. 122-123). På 60-talet hade rörelsen 

auktoritära drag som har mildrats sedan dess. Det finns dock fortfarande en stark inre kontroll (Alwall 2000, 

s. 105). Enligt prästen och författaren Karl-Erik Nylund är scientologin en manipulativ och farlig sekt med 

underorganisationer vars mål är att ”vinna över Sverige för scientologin” (Nylund 2004, s. 228). Enligt 

Bogdan kallar antikultrörelsen akademiker för ”cult apologists” och föreningen är skeptisk till forskning 

som inte är i linje med den negativa bilden av nya religiösa rörelser (Bogdan 2015, s. 504). Föreningen 

rädda individen, FRI, är en rörelse som syftar till att informera om religiösa gruppers destruktivitet och 

består av vänner och anhöriga till människor i dessa ”destruktiva” rörelser. FRI menar att scientologerna 

utnyttjar ungdomars osäkerhet, bryter ner medlemmar genom beteendeförändrande tekniker och att rörelsen 

egentligen endast är ute efter makt och pengar. Att scientologin utövar hjärntvätt och ekonomiskt 

utnyttjande, bryter ner medlemmar, utnyttjar ungdomars osäkerhet och bara är ute efter makt och pengar är 

bara några av anklagelserna mot scientologin. Beskyllningarna sprider fördomar om rörelsen och skapar en 

stereotyp bild av scientologin. När vi i uppsatsen skriver om den stereotypa bilden om scientologin syftar vi 

på dessa anklagelser. Många religionshistoriker och religionssociologer menar dock att anklagelserna är 

överdrivna (Frisk 1998, s. 216). En vanlig anklagelse mot scientologin är att de lurar människor på pengar, 

någonting som förnekas av rörelsen, men enligt Frisk måste de som arbetar inom scientologin ofta ha ett 

andra jobb för att kunna försörja sig (Frisk 1998, s. 128). Huruvida scientologins produkter är värda sina 

priser eller inte kan dock tänkas handla om perspektiv, om vad olika människor tycker det är värt att lägga 

pengar på (Alwall 2000, s. 107-108). 

  Scientologin misstänkliggörs ofta av medier och har varit delaktiga i många konflikter både i 

massmedierna och domstolar sedan 1950 (Alwall 2000, s. 99). Scientologin har mött mycket motstånd från 

olika grupper i samhället, bland annat har det riktats kritik mot de höga priserna för scientologins kurser. År 

1988-1990 skedde 24 tvistemål i Stockholms tingsrätt om människor som ville ha sina pengar tillbaka för 

kurserna (Frisk 1998, s. 132- 133). Många före detta scientologer vittnar om ekonomiska skulder och i vissa 

tvistemål har avhopparna fått rätt (Alwall 2000, s. 107). Ett annat tvistemål som fick mycket 

uppmärksamhet i medierna var E-metermålet på 70-talet. Målet rörde annonser som publicerades om E-

metern och dessa annonser ansågs vara missvisande (Alwall 2000, s. 110). Psykiatrin kritiserade rörelsen för 

att vara vilseledande och felaktiga och medierna tog ställning för psykiatrin (Bogdan 2015, s. 509). Frisk 

menar att graden av spänning och konflikt mellan rörelse och samhälle ofta handlar om graden av avvikelse, 

men även om konkurrens med etablerade samhällsinstitutioner och hur känd rörelsen är (Frisk 1998, s. 16). 

Vidare menar Frisk att motstånd mot nya religiösa rörelser brukar avta med tiden (Frisk 1998, s. 216).  
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3.2 Narconon 
Det finns organisationer som bygger på scientologigrundaren L. Ron Hubbards läror men som är fristående 

från scientologin. En sådan organisation är behandlingshemmet Narconon, som arbetar med rehabilitering 

för drogmissbrukare. Vi har valt att analysera artiklar som specifikt rör denna organisation och Narconon är 

ett av våra tre ämnen. Narconon får pengar från kommuners socialnämnder för antalet missbrukare som går 

programmet (Frisk 1998, s. 128). Programmet innefattar avgiftning och terapi och handlar om att lösa 

mentala blockeringar för att befria individen från drogberoendet. Rörelsen har kritiserats, främst på grund av 

sitt samröre med scientologin, men resultaten har ofta varit bra enligt Alwall (Alwall 2000, s. 111-112). 

Rörelsen startades 1966 av William Benitez i Arizonas delstatsfängelse och programmet uppges ha blivit 

relativt fristående från scientologin. Narconon är den mest kända organisationen med koppling till 

scientologin och kom till Sverige 1972 (Bogdan 2015, s. 508). Narconon bygger på att mediciner inte bör 

användas vid behandling av drogmissbruk. Missbrukaren får vitaminer och vid abstinens är tekniken att 

slappna av och kontrollera smärtan (Nycander 1977, s. 73-76). Nycander redogör för den negativa bild som 

finns om scientologerna, hur de har ”kallats det svarta fåret” bland nya religioner och hur det har påverkat 

Narconon. Han tycker att Narconon är en ”fin” rörelse som inte borde förbjudas (Nycander 1977, s. 9-13). 

Enligt religionsforskaren Harriet Whitehead är scientologin attraktiv för människor som varit involverade i 

droger eller meditation, detta på grund av religionens fokus på vidgad upplevelseförmåga och förhöjd 

medvetandehet (Nycander 1977, s. 34). Narconon har figurerat i medierna under en längre period, vi har 

därför valt att titta på artiklar som publicerats mellan år 1996 och 2016. 

 

3.3 Scientologibibeln 
Ett annat ämne vi intresserat oss för är den så kallade scientologibibeln, ett scientologiskt 

utbildningsmaterial som lades ut på internet år 1996. Vi har tittat på artiklar som redogör för hur 

scientologibibeln offentliggjordes samt den rättsprocess som följde. Som sagt finns det inom scientologin en 

tro på liv på andra planeter som framkommer i kurser hemliga innan en scientolog tar sig till den nivån 

(Frisk 1998, s. 131). Kursmaterialet som rör detta, höga OT-nivåer2, lades ut på internet 1996 av juristen och 

kritikern till scientologin Zenon Panoussis och materialet började då kallas scientologibibeln vilket var ett 

missvisande namn då det egentligen rörde sig om copyrightsskyddat undervisningsmaterial för så kallade 

OT-nivåer. Det material som handlar om rymdkejsaren Xenu finns i OT3. Där ingår berättelsen om hur det 

för 75 miljoner år sedan fanns ett överbefolkat rymdimperium där Xenu dödade människor och gjorde sig av 

med dem i vulkaner på jorden. Dessas andar, thetaner, tar människor i besittning och det krävs kurser och 

audition för att bli av med dem (Nylund 2004, s. 218-219). Panoussis lämnade även in materialet till olika 

svenska myndigheter. Sveriges regering hemligstämplade sedan materialet vilket ansågs vara kontroversiellt 

                                                
2 OT står för operating thetan. Thetan är individers odödliga och verkliga jag som återföds. Genom dianetiken kan en bli operating 
thetan, vilket är ett högre tillstånd av medvetande (Frisk 1998, s. 139), (Alwall 2000, s.105).  
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och sades ske på grund av påtryckningar från USA (Frisk 1998, s. 133). Efter ett domstolsbeslut stängdes 

Panoussis hemsida ner och 1997 blev materialet han lämnat till myndigheter sekretessbelagt. Det sades 

handla om utrikessekretess då materialet riskerade att störa Sveriges internationella relationer. De som hade 

upphovsrätt till materialet, Religious Technology Center, satte press på amerikanska regeringen som i sin tur 

pressade Sverige. Svenska regeringen kritiserades dock för att de lyssnade på amerikanska myndigheter och 

Regeringsrätten gick emot regeringens tolkning av lagen. Därför var materialet offentligt år 2000 även om 

rörelsen försökte förhindra att materialet lästes och spreds (Alwall 2000, s. 112-113). Dessa handlingar fick 

mycket uppmärksamhet av allmänheten och scientologers tro ifrågasattes. ”Handlingarna beskrevs ofta som 

’dålig science fiction’…” (Bogdan 2015, s. 510). 

 

3.4 Skilsmässan 
Det tredje ämne vi valt att titta på handlar om skilsmässan mellan skådespelarna Katie Holmes och Tom 

Cruise som ägde rum 2012. Enligt Bodan har senaste trenden i medierna varit fokus på kändisar som Cruise 

samt att betona det som är avvikande i scientologernas ideologi (Bogdan 2015, s. 509). Tom Cruise blev 

scientolog när han var 28 år och strax efter att paret träffades gick även Holmes med i rörelsen. 2006 gifte 

sig paret och efter sex års äktenskap skilde de sig. Samma år som de gifte sig föddes dottern Suri vars 

uppväxt var påverkad av scientologin. Efter skilsmässan fick Holmes vårdnaden om Suri och det pågick 

spekulationer om Cruise religion skulle vara orsaken till skilsmässan. Skilsmässan och vårdnadstvisten om 

Suri fick stor uppmärksamhet i medierna. Vi har därför valt att titta på artiklarna som handlar om Cruise, 

Holmes och Suri från 2012. 

    

4. Tidigare forskning 
Det finns forskning om hur religion figurerar i medierna. Idéhistorikern Henrik Bachner redogör för 

massmediernas fundamentala roll som kanal för information- och opinionsbildning och menar att effekten 

av ledande mediers påverkan på bilden av minoriteter inte bör underskattas. Bachner menar att medier bidrar 

till att sprida, befästa och legitimera fördomar (Bachner 2006, s. 161). Anna Levin, doktorand i journalistik, 

tar upp frågan om stereotyper i medierna och beskriver samt problematiserar stereotyper kring människor 

med särskild religiös tillhörighet (Levin 2006, s. 165). Hon menar att motbilder är nödvändiga för att 

motverka stereotyper samt att det gäller att vara medveten hur bilderna av ”den andre” konstrueras (Levin 

2006, s. 174-179).   

 Det finns även forskning som fokuserar på scientologin som rörelse. Liselotte Frisk är professor i 

religionsvetenskap, hennes forskning omfattar samtida nya religiösa rörelser och nyreligiositet. Frisk 

redogör för scientologins ideologi, verksamhet och bakgrund från att de grundades. Bland annat menar Frisk 

att scientologin ska räknas som religion och därmed få de förmåner som följer med religiös status. Det 
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beskrivs även hur scientologerna brett ut sig världen över inklusive i Sverige samt hur scientologerna 

porträtteras negativt i medierna och hur negativa publicitet påverkat dem (Frisk 2007, s. 18- 19).  

 Henrik Bogdan, professor i religionsvetenskap, skriver i kapitlet The Church of Scientology in 

Sweden om hur scientologin kom till Sverige och bredde ut sig (Bogdan 2009). Bogdan menar att 

scientologin kom till Sverige under en period som karaktäriserades av social och politisk tumult vilket kan 

ha bidragit till att scientologin snabbt fick fäste och spred sig. Han beskriver även scientologins kamp för att 

räknas som en religion samt för hur scientologin har figurerat i svenska medier. Enligt Bogdan har 

scientologin ofta fått mycket negativ uppmärksamhet och scientologer har anklagats för att vara 

manipulativa och oärliga samt för att utöva hjärntvätt (Bogdan 2009, s. 336-339). Till sist redogör Bogdan 

för konflikten mellan scientologin och Föreningen Rädda Individen, FRI, som Bogan menar har varit de 

största motståndarna förutom medierna (Bogdan 2009, s. 341). Bogdan är även författaren till New age och 

nya religiösa rörelser- ökad mångfald och alternativa svar. Där skriver han om hur scientologin fått mycket 

kritik och att deras aktiva roll i samhället har gjort dem kända och kontroversiella. Han menar även att 

kvälls- och skvallerpress har spridit missuppfattningar och fördomar. Enligt Bogdan är det vanligt att 

scientologers tro förlöjligas (Bogdan 2015, s. 508-511). Kapitlet innehåller även information om 

scientologins grunder, Narconon, publiceringen av ”scientologibibeln” och konflikten med Föreningen 

rädda individen.  

 Jonas Alwall menar i kapitlet Scientologerna och samhället: dialog eller konflikt? att scientologin är 

en religiös filosofi. Alwall menar att scientologin ofta ses som en misstänkliggjord och konfliktbenägen 

rörelse som kritiserats för att vara auktoritära och kontrollerande. Han skriver att de varit delaktiga i många 

konflikter sedan 1950, både i massmedier och domstolar (Alwall 2000, s. 99). Alwall redogör även för olika 

perspektiv på scientologin som kan uppfattas olika för olika människor, till exempel att kostnaderna för 

scientologins utbildningar som kan anses stora eller rimliga beroende på perspektiv (Alwall 2000, s. 107-

108). 

 Till sist har vi uppmärksammat ett par kandidatuppsatser om scientologin. Nicklas Bergman har 

skrivit kandidatuppsatsen Scientologikyrkan: en jämförelse mellan forskare och troende inom 

religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle (Bergman 2005). Bergman har använt sig av hermeneutisk 

tolkning samt studerat scientologernas egna texter och jämfört dem med texter om scientologerna skrivna av 

religionspsykologer- och sociologer (Bergman 2005, s. 4-5). Syftet med studien uppger Bergman vara att 

undersöka hur scientologerna utövar sin tro och jämföra det med vad religionspsykologer- och sociologer 

anser. Huvudmaterialet för studien baseras på scientologernas egna texter och skrifter samt forskare inom 

religionssociologi- och religionspsykologi. Bergmans studie visar att det finns skillnader i hur forskare och 

scientologer ser på scientologin och de har skilda åsikter kring om rörelsen är en religion eller inte 

(Bergman 2005, s. 23-25).  
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 Josefin Gunnarsson och Anna Wallentheim har gjort studien Vem ska jag tro på? En kvalitativ och 

jämförande textstudie om synen på Scientologikyrkan i Sverige inom religionsvetenskap vid Högskolan 

Kristianstad (Gunnarsson & Wallentheim 2010). Studien bygger på en kvalitativ textanalys och går ut på att 

granska bilden av scientologerna som skildras i olika material. Materialet som används är scientologernas 

egna material, facklitteratur, tidningar samt undervisningsmaterial (Gunnarsson & Wallentheim 2010, s. 12-

15). Resultatet visar hur bilden av scientologerna är splittrad samt att hur rörelsen framställs varierar. Det 

diskuteras huruvida scientologerna bör betraktas som en sekt eller en ny religiös rörelse. Studien visar hur 

religionsforskare undviker negativt laddade begrepp medan kritiker pekar på karaktärsdrag som stämmer in 

på en sekt (Gunnarsson & Wallentheim 2010, s. 60). 

 
5. Teoretisk ram 
5.1 Massmedieretorik 
En av grundteorierna som valts för denna uppsats är massmedieretorik. Vi har utgått främst från författaren 

och journalisten Bengt Nerman och hans bok Massmedieretorik (Nerman 1973) men även 

Journalistikanalys- en introduktion av Britt Hultén, docent i journalistik (Hultén 2000) och 

Massmedieretorik vs. Diskursteori av Kristina Lundgren, docent i journalistik (Lundgren 1997). Lundgren 

menar att massmedieretorik är en svensk företeelse och inte har någon direkt motsvarighet i andra länder 

(Lundgren 1997, s. 66). Inom massmedieretorik är tolkning centralt. Hultén menar att den som gör 

tolkningen spelar roll och är en del av tolkningsprocessen men att det inte behöver bli subjektivt, att 

exemplifiering, systematik i frågeställningar och att visa sitt underlag görs för att undvika subjektivitet. 

Massmedieretoriken har sin grund i retoriken och hur en text blir beror på olika faktorer som skribent, 

avsikter och läsare. Grundsynen är att texten är en handling i en social kontext. Innehållet i medier sägs 

styras av både öppna och dolda regler och det är analytikerns uppgift att kartlägga dessa regler. I denna teori 

är det även viktigt att se på mönster samt schabloner vilket kan ses som mallar (Hultén 2000, s. 7-11). I vår 

analys tittar vi bland annat på skribent, läsare, avsikter och schabloner för att se hur scientologin 

porträtteras.  

 Nerman menar att massmedieretorik skapar verktyg för att kunna analysera medier. Ord och texter 

skapar världar och att skriva är att bjuda in till en gemensam bild av världen (Nerman 1973, s. 13-15). 

Kommunikation beskrivs som en samarbetshandling som förutsätter ett språk, vilket innebär förväntade, 

bestämda och igenkännbara språkvanor. Nerman talar också om regler kring hur skribenten ska skriva och 

hur läsaren ska läsa. Dessa regler fastställs i så kallade ”raster”, vilket kan förklaras som tolkningsmönster. 

Medierastret handlar om både formella regler och vad journalisten ser och säger, men journalisten behöver 

inte bli en ”slav för rastret". Kommunikation kan talas om från olika synpunkter, en sådan är att se skrivande 

som en handling i ett socialt rum, ett rum som blir igenkännbart i värderingar, regler och konventioner och 

baseras på föreställd gemenskap med läsaren. Detta kan bli en gemenskapstext, en text som bjuder in till en 
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värld och vill överföra den världens värderingar och skapa en förbindelse mellan läsaren och skribenten 

(Nerman 1973, s. 16-20). I vår uppsats vill vi undersöka vilka gemenskaper läsaren inbjuds i.  

 Massmedieretoriken lägger fokus på texten i sig och Nerman menar att texter meddelar hur de vill bli 

lästa, läsare vänjer sig vid hur en viss text ska läsas. Det finns bilder av skribent och läsare i texten. Läsare 

kan ses i vilka kunskaper som förutsätts, vilken svårighetsgrad som väljs och hur åsikter uttrycks (Nerman 

1973, s. 21-23). I massmedieretoriken ser en inte på urval utan val för att betona att allas världar ser olika ut 

och att det inte finns en ursprunglig värld att välja ur, att medierna inte kan fungera som en spegel för 

verkligheten. Dramatisering ligger även i fokus i massmedieretoriken. Drama kan skapas genom att få saker 

att tala för sig själva, sätta människor på scenen och låta dem handla samt individualisera i texterna (Nerman 

1967, s. 27-32). Nerman skriver även om den dramatiska metoden som ett sätt att se vilka världsbilder ett 

medium framställer. Dramatiska metoden används för att få fram skillnader mellan verklighetsbilder som 

medier framställer och vad som karakteriserar medier. Metoden siktar på mediernas tendens att uppfatta och 

gestalta världen dramatiskt. Mottagare av medierna bevittnar en scen med kulisser, huvudroller, biroller, 

publik och handling. Journalisten blir regissören. Att analysera scenen genom den dramatiska metoden är att 

få syn på vilka som får tala, var skribenten är i texten, vad källan är och liknande (Nerman 1973, s. 55). 

 Vad Nerman omtalar som ”textfabriken” är den plats där massmediernas texter kommer till. Där 

skapas schabloner och bestämda världsbilder (Neman 1967, s. 34-35). Lundgren menar liksom Nerman att 

medier inte speglar verkligheten utan den konstrueras i textfabriken under produktionsvillkor anpassade till 

marknaden och till sin kontext (Lundgren 1997, s. 67). Då de upplevelser av läsning som erbjuds i vardagen 

är ganska lika varandra kan igenkänning leda till bekräftelse av gamla bilder hos läsaren som bekräftar en 

bestämd syn på världen. Detta kallar Nerman för gemenskapsskrivande. Vissa saker är verifierbara fakta i en 

text, andra beror på intressevinkel vilket är svårare att mäta, då kan sanning bli det som anses rimligt för 

läsaren och sanning är beroende av gemenskaper (Nerman 1973, s. 39-45). Två artiklar kan vara olika men 

båda kan vara sanna, det beror på vilka vinklar som valts (Nerman 1973, s. 117). 

 Även abstraktion är någonting som läggs fokus på i massmedieretoriken. Det går inte alltid att säga 

allt och därför skapar gemensamma kännetecken grunden för ett begrepp, läsaren förväntas sedan förstå vad 

som ingår i begreppet. Graden av abstraktionsnivå i ord, uttalanden eller texter kan mätas med hjälp av vad 

Nerman kallar abstraktionsstegen, exempelvis är frukt ett steg upp från äpple i abstraktionsstegen. Frukt har 

då en högre abstraktionsnivå. Ibland anses det vara bättre för journalister att skriva konkret, men låg 

abstraktionsnivå innebär ställningstaganden och förändring av ämnet. På en hög abstraktionsnivå blir 

sammanhang och syften dock svävande och detta kan användas för att dölja fakta (Nerman 1973, s. 92-98). 

Detta påverkar även rubrikerna som enligt Nerman är viktiga att analysera, då det bland annat är där 

medierna tar ställning. Rubriker är viktiga då de kan avgöra om läsaren går vidare till brödtexten, och de 

bygger på uppfattningar om publiken (Nerman 1973, s. 129-130).  
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 Känsloskrivande är också centralt i massmedieretoriken. Denna sorts skrivande byggs på 
igenkänning, identifiering och förtroende. Läsaren upprörs och bjuds in till en gemenskap genom att 

skribenten vädjar till hens känslor. Detta skrivande kan även ställa upp andra grupper mot ”oss” (Nerman 

1973, s. 139-140). Att sätta läsaren i en känsloladdad situation kan även ses som en suggestionsteknik, 

någonting som inte går att skilja från övertalnings- och förvrängningsteknik och bygger på upprepningar, 

känslosamma ord, öppen karakterisering av händelser och tolkningar som framförs som fakta. Läsaren ska 

känna, inte tänka. Detta bygger ofta på fördomar (Nerman 1973, s. 144-146). De som kommer till tals i 

medierna är baserade på schabloner. Människorna som får figurera i medierna är ofta stereotypa och de 

beskrivs och uppfattas utifrån sin roll i samhället (Nerman 1973, s. 169-170). I denna uppsats vill vi titta på 
vilka som kommer till tals.  

 Lundgren anser att massmedieretorik kan komplettera diskursanalysen (Lundgren 1997, s. 64). Hon 

menar att massmedieretoriken svarar på olika frågor genom att analysera språk, berättarstruktur och 

faktaurval. Frågor som vilken roll journalisten har och vilka scener som gestaltas (Lundgren 1997, s. 69-70). 

Dessa frågor handlar inte bara om vad som finns i texterna utan även om vad som saknas. Lundgren 

beskriver massmedieretorik som en tolkning bland flera möjliga medan diskursanalys ger intryck av att vara 

den enda tolkningen (Lundgren 1997, s. 72). Massmedieretoriken har varit grunden för analysen av artiklar 

om scientologin i denna uppsats.  

 

5.2 Diskursteori 
Vi har även använt oss av diskursteori för att analysera dessa texter. Marianne Winther Jørgensen, 

universitetslektor i kultur och medieproduktion, och professorn inom psykologi Louise Phillips menar att det 

finns en oenighet kring vad diskurs är och hur de ska analyseras, men skriver att diskurs kan vara ett sätt att 

tala och förstå. Inom diskuranalys finns en idé om att språket är strukturerat i mönster som kan analyseras. 

All kommunikation sker inom diskurser. Att kombinera makt, språk och kunskap kallas för diskurs enligt 

Martin Conboy, professor i journalistikhistoria (Conboy 2007, s. 117). Winther Jørgensen och Phillips anser 

att diskursiva praktiker som texter skapas och mottas genom är en social praktik, denna praktik bidrar till att 

skapa den sociala världen, att skapa identiteter och relationer (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 67). 

Kritisk diskursanalys är kritisk då den görs för att klarlägga diskursiva praktikers roll i upprätthållandet av 

den sociala världen, inklusive de sociala relationer som innebär ojämlika maktförhållanden (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 69). I denna uppsats vill vi se vilka typer av bilder, sociala roller och 

identiteter som produceras och reproduceras genom mediernas rapportering om scientologin.  

 Diskursanalytikerns mål är inte att komma bakom diskurser eller att tänka på vad som verkligen 

menas med det som skrivs eller sägs. Utgångspunkten är att det aldrig går att nå verkligheten utanför 

diskurserna, därför är diskursen i sig föremålet för analysen. Den diskursanalytiska undersökningens största 

fokus ligger alltså inte på att avgöra vad som är sant och falskt utan att undersöka mönster som syns i texter 
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eller uttalanden samt vilka sociala konsekvenser olika framställningar kan få (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s. 28). I vår analys lägger vi fokus vid vad som står skrivet och går in på djupet när det kommer till att 

analysera texternas olika diskursiva meningar och tendenser. Vi analyserar informationen i texterna inte som 

att den är sann utan analyserar istället huruvida läsaren kan uppfatta informationen som sann. Nyheter är 

inget homogent, de anpassar sig efter land, sociala iakttagelser och målgrupper (Conboy 2007, s. 113). Vi 

lägger därför vikt vid vem den tilltänkta läsaren är samt huruvida det kan uppstå tolkningstvister bland 

läsarna. Enligt Conboy kan journalisten överföra sina åsikter dolt i texten. Samtidigt förväntar sig läsare att 

vissa nyheter ska vara trovärdiga och inte innehålla journalistens egna kommentarer (Conboy 2007, s. 9). 

 Conboy för ett utvecklat resonemang om diskurser i medier och menar att det finns en språklig 

aspekt som kan påverka läsaren till en viss syn eller ståndpunkt. Det som påverkar hur en text ser ut görs 

ofta innan texten är skriven i och med skribentens val, exempelvis val av personer som får komma till tals 

(Conboy 2007, s. 31) Mediers prioriteringar kan skapa ramar som läsaren förväntas förstå nyheten inom. Det 

är omöjligt med kommunikation som inte färgas av skribentens eller redaktionens val (Conboy 2007, s. 99-

106). Det finns strategier för att övertala publiken till en ståndpunkt, detta beror på den retorik som används 

i texterna. Den tydligaste formen av retorik går att utläsa i hur rubriker är uppbyggda (Conboy 2007 s. 73-

74). Andra retoriska verktyg som skribenten använder sig av och som vi har analyserat med hjälp av 

Conboys resonemang är metaforer och konnotationer (Conboy 2007, s. 92). Diskursiv analys sätter språk i 

förhållande till sociala, politiska och kulturella områden samt till andra texter. Språk sätts i kontexter för att 

se hur det passar in med dominanta mönster, någonting vi gjort när vi analyserat vilka fördomar och 

stereotyper som presenteras kring scientologin. Medier kommunicerar inte bara information utan även 

maktrelationer och sociala identiteter (Conboy 2007, s. 118). 

 

5.3 Normaliseringsprocesser  
Vi har även tittat på den diskursiva framställningen av det normala och avvikande. Socialantropologen 

Fanny Ambjörnsson (2004) menar att begreppet ”normalisering” avser det som både är vanligast 

förekommande och eftersträvansvärt samt att föreställningar om normalitet blir beskrivande och reglerande. 

Ambjörnsson menar, med inspiration av filosofen och idéhistorikern Michel Foucault, att makt verkar 

genom att folk anpassar sig till normer och att förtryck sker i vardagen, i beteendemönster, samtal och 

medier. Normer existerar i relation till en motpol och är beroende av avvikelse för att verka meningsfulla. 

Relationen mellan norm och avvikelse blir hierarkisk och genom att skapa något avvikande blir normer mer 

naturliga (Ambjörnsson 2004, s. 21-22). Ambjörnsson refererar till Judith Butler, professor i retorik och 

litteraturvetenskap, som menar att utan gränser kan inget existera, men processen av gränsdragning kan ske 

så att identiteter framstår som mer eller mindre otänkbara. Teorier om normalisering visar processer som 

skapar naturliga och mindre naturliga identiteter där olikgörande skapar normala och avvikande människor 

(Ambjörnsson 2004, s. 23-24). Den skillnad som finns är föränderlig, beroende av kontext och historiskt 
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producerad (Ambjörnsson 2004, s. 26). I denna uppsats vill vi undersöka vad som porträtteras som 

avvikande och normalt samt om scientologin blir den utpekade motpolen som normer kan existera i relation 

till.  

    

6. Metod och Material 
6.1 Kvalitativ metod 
Uppsatsen bygger metodologiskt på en kvalitativ ansats och vi har valt ett mindre antal artiklar att analysera 

jämfört med vad som är brukligt i mer kvantitativt orienterade studier. Mats Alvesson, professor i 

företagsekonomi och Dan Kärreman, professor i management och organisation menar att en kvalitativ 

undersökning i allmänhet intresserar sig mer för mening, betydelse och fördjupning. Språket och 

användningen av språket representerar något annat än sig självt (Alvesson & Kärreman 2004, s. 99- 105). I 

vår undersökning har vi analyserat det språk som används och de betydelser det bär med sig i de artiklar vi 

valt ut. En kvalitativ ansats är inte ute efter statistiska belägg utan fokuserar på ett mindre antal artiklar för 

att fördjupa förståelsen av de sammanhang de ingår i. Olika forskare har olika syn på generaliseringen av 

forskningens resultat, frågan om generalisering är därför mer komplicerad än om vår forskning byggde på en 

kvantitativ analys (Alvesson & Kärreman 2004, s. 15). Därför är generalisering i strikt mening inte målet 

med undersökningen utan de resultat vi kommer fram till är giltiga för dessa 40 artiklar, dessa fyra tidningar 

och de tre ämnen vi tittat närmare på. För vårt analysarbete har vi hämtat inspiration från professor i 

psykologi Carl Martin Allwood som i publikationen Perspektiv på kvalitativ metod redogör för skillnaderna 

mellan en kvalitativ och kvantitativ analys, grunden är att kvanitativ analys baseras på data medan kvalitativ 

baseras på kvalitet i ett sammanhang (Allwood 2004, s. 71). Professorn i media och kommunikation Peter 

Dahlgrens teorier om mediers påverkan (Dahlgren 2000) berör kvalitativ metod med fokus på 
medier. Dahlgren menar att tolkning ses som fundamentalt inom den hermeneutiska traditionen och att den 

tolkning forskare gör inte skiljer sig avsevärt från den tolkning alla gör i vardagen, skillnaden ligger i 

systematik (Dahlgren 2000, s. 77-79). Vi har varit systematiska i vår tolkning av artiklarna genom att se till 

specifika företeelser som vi kallar teman i uppsatsen samt analysera utifrån specifika teoretiska perspektiv 

som massmedieretorik och diskursanalys. Vidare har medie- och kommunikationsforskaren Charlotte 

Bengtssons metodologiska upplägg beröringspunkter med vårt arbete. Bengtsson skriver att metod betyder 

”en väg som leder till målet” och radar upp ett antal steg för att göra en kvalitativ analys. Hon skriver att en 

ska planera och välja metod, förbereda sig, skaffa teoretisk förståelse och använda teorin genom hela 

forskningsprocessen (Bengtsson 2000, s. 33-39). Vi följer generellt sett dessa steg i arbetet med uppsatsen 

och vi har också valt att gå i dialog med teorier och författare i analysdelens löpande text.   

 

6.2 Urval och avgränsningar 
Inför denna undersökning har vi valt fyra av Sveriges största dags- och kvällstidningar. Tidningarna har 

valts ut efter en effektorienterad urvalsprincip, alltså att de största och mest använda medierna som kan 
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påverka flest väljs ut (Nilsson 2010, s. 129). Vi har valt ut 40 nyhetsartiklar publicerade av Svenska 

Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen. Av dessa artiklar handlar 17 om scientologibibeln, 

10 om skilsmässan och 13 om Narconon.  

 För att hitta relevanta artiklar har sökningar gjorts på Mediearkivet (Retriever). Samtliga artiklar i 

urvalet publicerades mellan 1 januari 1996 och 1 januari 2016. Detta tidsspann har valts då det har avstamp i 

det år då första händelsen inträffade, offentliggörandet av scientologibibeln. Slutdatumet har valts eftersom 

vi gjorde en gränsdragning som skulle ligga så nära i tiden som möjligt till uppsatsskrivandet. Söksträngar 

som har använts lyder: scientolog* och narconon*. Vi har inte behövt fler söksträngar då sökord som slutar 

på en * innebär sökningar på ord med olika ändelser. Opinionsmaterial som ledare, krönikor, kommentarer 

och puffar har därefter gallrats bort då vår undersökning fokuserar på nyhetsartiklar. 

 Vi har delat upp analysen i tre olika ämnen och analyserat artiklar publicerade av både dags- och 

kvällspress. Eftersom dagspress inte publicerade någonting om Tom Cruise och Katie Holmes skilsmässa 

har vi valt att endast analysera artiklarna som publicerades av kvällspressen och berörde detta ämne. För att 

uppnå ett önskvärt antal artiklar som berör varje ämne har vi avgränsat tidsperioderna för artiklarna. De som 

handlar om scientologibibeln är publicerade mellan 1 januari 1996 och 31 december 1996, artiklarna som 

handlar om Narconon är publicerade mellan 1 januari 1996 och 1 januari 2016 och artiklarna som handlar 

om skilsmässan publicerades mellan 1 januari 2012 och 31 december 2012. 

 

6.3 Etiska överväganden  
Denna uppsats syftar till att undersöka porträtteringen av en grupp människor vars tro har kritiserats och 

förlöjligats. Därför är det rimligt att ställa frågan hur dessa människor påverkas av uppsatsen. Det finns 

anledning av reflektera kring analysens påverkan av de berörda. Att rada upp de olika sätt som scientologin 

utsätts för kränkning i svenska medier kan tänkas vara kränkande i sig. De analyserade artiklarna är 

publicerade i olika tidningar under olika tidsperioder. Att samla dessa kan innebära en starkare påverkan på 
de berörda, liksom att peka på mönster i artiklarna. Vi har försökt skriva på ett sådant sätt att ingen ska 

komma till skada av arbetet.  

 

6.4 Validitet, reliabilitet och genomförande  
Validitet handlar om hur uppsatsen undersöker det som ska undersökas och inget annat. Vi tycker att vår 

uppsats har hög validitet då vi besvarar vår frågeställning och analyserar just bilden av scientologin i dessa 

artiklar. Reliabilitet innebär tillförlitlighet (Thurén 2007, s. 26). Det har vi uppnått genom att ställa samma 

frågor till alla artiklar och för att förstärka uppsatsens reliabilitet förankrar vi analys och slutsatser i en 

utförlig och motiverad teori-, metod- och urvalsdel. Vi har även redogjort för hur insamlingen av materialet 

gått till för att höja reliabiliteten ytterligare. Artiklarna valdes ut efter samma kriterier och samma frågor 

ställdes till artiklarna. Dessa frågor handlade om det som sedan kom att skrivas ihop till våra teman. Risken 

för subjektivitet minskade vi genom att exemplifiera i analysen. För att minska risken för subjektivitet 
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ytterligare har vi båda analyserat samtliga av uppsatsens artiklar och korrekturläst alla delar av analysen. 

Samtliga artiklar är lästa och analyserade av båda uppsatsförfattarna men sedan delades arbetet med att 

skriva ihop olika delar av analysen upp.  

  
7. Resultat och analys 
Analysen av artiklarna är strukturerad så att först har en uppdelning skett i tre olika ämnen utifrån 

händelserna som analyseras: scientologibibeln, skilsmässan och Narconon. Sedan har vi även gjort en 

uppdelning i dags- och kvällspress av organisatoriska skäl, för att strukturera analysen. Utifrån 

massmedieretorik och diskursanalys har vi valt sex olika teman för analys. Dessa är tolkningar av 

verkligheten, dramatisering, val av språk och uttrycksformer, bilden av scientologerna, aktörerna utanför 

texten samt val av personer och syften. Vi förklarar de olika temana på detta sätt: tolkningar av verkligheten 

handlar om vilken verklighet som framförs i artiklarna och hur de är föremål för tolkningstvister eller ej. 

Dramatisering handlar om vilka som blir bovar, offer och hjältar i texterna, om det finns några scener samt 

hur dramatisering syns i artiklarna, detta finner vi intressant för att se hur bilden av scientologin är skapad. 

Val av språk och uttrycksformer handlar om vilka ord som väljs och vilka konnotationer dessa har, om det 

finns metaforer eller bildspråk, vad rubrikerna säger och om artiklarna är abstrakta eller konkreta. Detta har 

vi valt att titta på för att närläsning av den språkliga nivån även den skapar en bild av scientologin. Bilden av 

scientologerna handlar om stereotyper och schabloner, fördomar, kritik, normalt och avvikande samt om 

scientologerna framställs som farliga, löjliga, positiva eller neutrala. Vi vill titta på framställningen av 

rörelsen utifrån dessa kriterier för att se om fördomar bekräftas eller ifrågasätts, vilken kritik som framförs 

och om scientologin ses som normal eller avvikande då detta visar vilken bild av rörelsen som förmedlas. 

Aktörerna utanför texten handlar om skribenten och läsaren. Genom att läsa texterna letar vi efter hur 

skribenten agerar och vilken läsare som förväntas ta del av artikeln. Genom att se vilka dessa aktörer är syns 

även vilka som får vara med och inte. Till sist har vi val av personer och syften, som handlar om vilka som 

får komma till tals och vad syftet med texten är. Personerna i artiklarna kan visa vilket perspektiv artikeln 

uttrycker och syftet bidrar även den till en bild av rörelsen. 

 

7.1 Scientologibibeln  
I avsnittet som följer analyseras det scientologiska material som offentliggjordes av juristen Zenon 

Panoussis 1996 och som kom att kallas ”scientologibibeln”.  

 

7.1.1 Kvällspress 
I detta stycke har 9 av 40 artiklar analyserats.  
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7.1.1.1 Tolkningar av verkligheten  
Bengt Nerman menar att medierna ofta säger sig spegla verkligheten. Detta anser han vara en dålig teori då 
den inte uppmärksammar mediernas val och processer för att skapa bilder. Nerman kallar detta för 

textfabriken, där journalisten ingår i ett maskineri. Konventioner skapar verkligheten och dessa anpassas 

efter vad folk vill ha (Nerman 1973, s. 32-37). Vårt tillträde till verkligheten går genom språket och det är 

genom det vi skapar representationer av verkligheten. Språket speglar inte, det skapar. Verkligheten finns, 

men den får sin betydelse genom diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 15).  

 Nerman menar att artiklars sanningar kan prövas genom jämförelse. Vissa saker är verifierbara fakta 

och andra beror på intressevinkel där möjligheten att mäta sanningen är svårare. Det kan handla om olika 

synsätt för olika grupper och sanning kan bli att bilden är rimlig och läsaren kan känna igen sig (Nerman 

1973, s. 44-45). I koppling till detta kan vi se att vissa aspekter av de artiklarna vi analyserat inför uppsatsen 

är sanna för den tilltänkta läsaren, men kanske inte för scientologer eller sympatisörer till dem. Flera artiklar 

är baserade på tankar och åsikter, det som framförs blir en verklighet av flera möjliga. Ett exempel är då 
scientologerna misstänks ha hotat och stulit handlingar från riksdagen. Artikeln är sann i den mån att bilden 

är rimlig för läsarna, men det är inte verifierbara fakta (14). Nerman anser att när erfarenhet som liknar ens 

egen görs tillgänglig ses den som sann (Nerman 1973, s. 89). Mats Alvesson och Dan Kärreman menar att 

språket är kontextberoende, att samma påstående kan ha olika innebörder (Alvesson & Kärreman, 2004, s. 

105). Därför kan en artikel ses som sann för någon och falsk för någon annan.  

 I vissa fall är artiklarna baserade på fakta. Till exempel artikeln om scientologernas tidning Freedom 

som lanserades i Sverige, där det är rimligt att journalisten har fått faktauppgifter från tidningen. Däremot 

kan urvalet fortfarande skapa en bild av verkligheten som inte är helt representativ. Det är ett litet urval ur 

Freedom som väljs och därför blir det en vinklad version av verkligheten (15). Det finns andra fall då 
artikeln inte direkt innehåller lögn men inte heller framställer en verklighet som verkar rimlig för alla 

grupper. Det är antagligen sant att scientologerna förlorar pengar på att ”scientologibibeln” läggs ut, men 

kanske skulle inte pengar beskrivas som största drivkraften för scientologerna (16).  

 Ett sätt att se om artikeln är sann eller inte är om det uppges förstahandskällor. I artiklar där det finns 

få förstahandskällor blir de mindre trovärdiga. Thorsten Thurén, docent i journalistik, menar att 

trovärdigheten hos andrahandskällor, traderat material, varierar men att många är negativt inställda till 

traderade uppgifter (Thurén 2013, s. 62). När journalisten har varit på plats och förmedlat sina iakttagelser 

blir det mer trovärdigt och lättare för skribenten att se verkligheten och beskriva den. Journalisten kan dock 

inte veta att det är scientologerna som stulit dokument från riksdagen, vilket det framställs som i en artikel 

(17). Att använda avhoppare, odefinierade, anonyma och utan talminus, är ett mindre trovärdigt sätt att 

framföra information på (Thurén 2013, s. 49). De uppges vittna om hjärntvätt, vilket är abstrakt (2, 3). Detta 

behöver inte se ut som verkligheten. Det finns alltså olika verkligheter och inte en. 
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  Det kan uppstå tolkningstvister kring vad människor tycker är okej att ta betalt för och hur mycket, 

där en kan tänka sig att läsare finner det fel att betala så mycket för ”personlighetsutveckling”, som 

scientologin sägs utöva (2). Jonas Alwall menar att människor som värdesätter scientologins produkter 

kanske inte tycker att det är så dyrt, att det handlar om perspektiv (Alwall 2000, s. 108). Vilket perspektiv 

skribenten företräder kan upptäckas i vilka perspektivmarkörer som används, exempelvis ”skyhöga priser” 
och ”tusentals kronor” (2, 3) (Hultén 2000, s. 54). Det blir i detta fall tydligt att tolkningstvister kan uppstå 
mellan skribent och personer som finner scientologins priser rimliga. 

7.1.1.2 Dramatisering 
I majoriteten av artiklarna är det scientologerna som blir bovarna. Exempelvis innehåller en artikel 

information om att scientologikyrkan är misstänkt för att ha stulit handlingar från riksdagen (14). 

Visserligen är de bara misstänkta, men med tanke på hur de framställs kan artikeln döma ut scientologerna 

genom att skriva om dem som misstänkta. Offret i denna artikel blir en folkpartist vid namn Barbro 

Westerholm som blivit bestulen och hjältarna blir polisen och säkerhetschefen som försöker lösa fallet (14). 

Scientologerna beskrivs även som bovar i och med att fokus läggs på deras sätt att tjäna pengar på andra 

samt hur de kontrollerar sin omgivning: ”Scientologikyrkan har också försökt få bort diskussionsgruppen 

alt. religion.scientology från Internet” (16). Zenon Panoussis, som lade ut scientologernas material, blir ofta 

hjälten i dessa artiklar. Han som uppges avslöja det ekonomiska ”geschäft” som scientologikyrkan sägs 

syssla med (17). Scientologerna blir även bovar när de beskrivs försöka motverka den svenska 

offentlighetsprincipen (1). Henrik Bogdan menar att misstänksamhet mot nya former av religion inte är nytt, 

religion som bryter mot normen betraktas med misstänksamhet (Bogdan 2015, s. 500). De som oftast 

porträtteras som offer är avhoppare, kritiker och medlemmar i scientologin. De beskrivs som nedtystade och 

hjärntvättade, som tvingas lägga ”miljontals kronor på dyra kurser i ’personlighetsutveckling’” (2). Att 

journalisten satt citattecken runt personlighetsutveckling är ett sätt att ta avstånd från begreppet (Conboy 

2007, s. 90). Det finns dock artiklar som inte har bovar, offer och hjältar (15).  

 Nerman skriver att artiklar kan vara mer eller mindre dramatiska och att drama kan skapas genom att 

få saker att tala för sig själva, att sätta människor på en scen och låta dem handla, att vinkla på person, att 

låta människor föra talan och att förenkla (Nerman 1973, s. 31-51). Dramatisering är vanligare än scener i 

dessa artiklar. De scener som finns är ofta små och korta, exempelvis i en artikel där det står: ”Hela dagen 

sitter någon scientolog och läser den kopia Panoussis lämnat in” samt ”en vecka senare ringde jag 

kammarkansliet för att höra om det fortfarande gick att få ut skrifterna”. Det skapas en bild och ett 

händelseförlopp som drar in läsaren i artikeln (17). Det finns även dramatisering i och med att uttalanden 

ställs mot varandra. ”Det är fruktansvärt att en organisation försöker hindra allvarlig kritik och inkräkta på 
yttrandefriheten, säger Zenon Panoussis”. Detta ställs mot informationschefen för scientologerna i 

Skandinavien Tarja Vultos uttalande: ”Jag vill verkligen inte inkräkta på tryckfriheten, men något är fel när 
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man kan sälja stulet material”. I detta fall får konflikten tala för sig själv och journalisten kan hålla sig undan 

(Nerman 1973, s. 31). Dessa två personer blir även huvudrollerna på scenen som journalisten skapat och 

regisserat. I dramatiska metoden ingår det att återge karakteristiska citat, vilket ovanstående är exempel på. 

Dramatisering sker även i stycket: ”Dokumentet diariefördes den 20 september. Sju riksdagsledamöter har 

begärt att få kopior av handlingarna. I måndags upptäckte personalen på riksdagens kammarkansli att 

dokumentet var borta” (5). Detta stycke innehåller stegring i spänningen, korta meningar och scenbildning 

(Nerman 1973, s. 51-55). 

7.1.1.3 Val av språk och uttrycksformer  
Rubriker kan säga mycket om en artikel då de uttrycker det som skribenten och tidningen finner viktigt 

(Conboy 2007, s. 74). De finns även till för att locka läsaren in i texten. Nerman menar att rubriker kanske är 

det som avgör om läsaren går vidare, att de ska informera och väcka intresse (Nerman 1973, s. 129, 132). 

”Mordhot och stöld i Riksdagshuset” är en rubrik som inte stämmer överens med brödtexten då mordhoten 

inte får ta mycket plats i artikeln (14). Detta kan vara då mordhot kan antas locka läsare och anses viktigt. 

Martin Conboy menar att rubriker ska summera artikeln och passa in i tidningens världsbild (Conboy 2007, 

s. 110). Ovanstående rubrik misslyckas med det förstnämnda men kanske förmedlas tidningens världsbild i 

att det negativa mot scientologerna förstoras. Nerman menar dock att rubriker kan säga någonting helt annat 

än brödtexten (Nerman 1973, s. 138).  

 Vissa rubriker är neutrala då de är talande för vad artikeln ska innehålla utan att vara dramatiserande, 

till exempel rubriken ”Hemliga skrifter på nätet” (16). Att använda ordet sekt i rubriken är ett 

ställningstagande som görs i två av artiklarna (3, 4). I rubriken ”Sekten kräver fogdens hjälp - Panoussis 

fortsätter att provocera scientologerna” förutsätts även läsarna förstå att fogden innebär kronofogden, vilket 

är talande för att läsaren förutsätts ha en svensk referensram (3). ”Sekten vaktar sin ”bibel” i riksdagen” (4), 

i denna artikel anses det vara viktigt att rörelsen är just en sekt då det nämns i rubriken, även om rubriken är 

den enda plats där scientologerna kallas för sekt. Ordet ”bibel” byts sedan ut till kursmaterial i brödtexten, 

alltså är brödtexten mer neutral än rubriken. Detta kan visa hur viktigt det är för rubriker att locka läsarna 

(Nerman 1973, s. 129).  

 Britt Hultén skriver att konkret och abstrakt framföring bör bindas samman för att skapa en 

engagerande text (Hultén 2000, s. 31). Detta sker i majoriteten av artiklarna. Konkretisering kan ske genom 

detaljbeskrivningar, journalisten måste se verkligheten för att kunna beskriva den (Hultén 2000, s. 42-43). 

Detta kan vara en anledning till att artiklarna är mer abstrakta än konkreta, det är sällan skribenterna varit på 
plats och iakttagit händelser. Ett exempel på en abstrakt mening är: ”Kyrkans egen inställning till andras 

upphovsrätt framgår av informationssekreteraren Tarja Vultos ledare” (15). Denna mening lyckas inte göra 

verkligheten tydlig för läsarna då hennes inställning inte beskrivs. Hultén menar att detaljer kan göra 

berättelsen levande och förhållanden begripliga (Hultén 200, s. 40). Exempelvis beskrivs ”bibeln”, som 224 
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sidor tjock (17), och att en kopia av materialet kostar 460 kronor (4). Att låta konkreta exempel symbolisera 

abstrakta perspektiv är vanligt enligt Hultén (Hultén 2000, s. 46). Detta sker i beskrivningen av kvinnan som 

satt med handlingen i knät och ”läste intensivt” (4). Hon blir det konkreta exemplet för scientologins sätt att 

hålla materialet från allmänheten.  

 Abstrakta uttalanden kan göra det förvirrande för läsaren. I en artikel står det ”hemliga skrifter”, ”tog 

sig in i hans bostad” och ”beslagtog datorutrustningen” (16). I dessa uttalanden hade det varit möjligt att 

konkretisera. Nerman uppger att hög abstraktionsnivå är vanligt för att dölja ansvar (Nerman 1973, s. 95). I 

många av de abstrakta fallen verkar det handla om okunskap hos journalisten. Detta är fallet gällande 

artikeln om stölden i riksdagen. När artikeln skrevs var det inte känt vem som begått brottet, då blir 

spekulationer oundvikliga. I talman Birgitta Dahls talminus om att stölden är allvarlig hade dock följdfrågor 

kunnat ställas för att konkretisera (Hultén 2000, s. 39) (5). Nerman menar dock att det inte alltid är praktiskt 

att säga allt och att skribenter kan välja begrepp som de litar på att läsarna förstår (Nerman 1973, s. 92).   

 Conboy menar att varje medium har ett oändligt vokabulär med ord som kan användas för att 

presentera nyheter. I dessa val påverkar konnotationer (Conboy 2007, s. 37). Mycket går att utläsa ur de 

ordval som journalisterna gjort. Exempelvis hamnar scientologin under rubriken ”destruktiva rörelser” i en 

artikel. Visserligen är det Barbro Westerholms ordval då det är vad hon döpt sin stulna motion, men då 
journalisten använder hennes ord utan att förklara eller nyansera blir användandet en legitimering av 

ordvalet (14). I artiklarna finns det även metaforer som kan tänkas skapa speciella konnotationer i 

jämförelse med med sakliga ordval. Enligt Conboy kan en metafor demonstrera förväntningar på hur 

händelser ska tolkas. Det är ett sätt att överdriva för att betona en viss aspekt i händelsen, även om detta sker 

implicit (Conboy 2007, s. 40-41). Exempelvis kallas konflikten mellan Panoussis och scientologin ”krig” i 
en artikel och att publicera material på internet blir människors ”vapen” (16). Dessa metaforer förstorar 

konflikten. Det sägs även att Panoussis ”slåss” mot scientologikyrkan och att det pågår en ”kamp” (17).  

 Anföringsverben kan visa hur journalisten ställer sig till det som sägs och vad som signaleras till 

läsaren. Exempelvis står det i en artikel att Panoussis menar att skrifterna ”avslöjar” ekonomiska ”geschäft”. 

Journalisten tror på det som ska ha “avslöjats” och läsarna uppmuntras att göra detsamma (17). Detta kan 

jämföras med ordet hävdar, ”sekten hävdar att offentliggörandet är ett upphovsrättsligt intrång…”, det någon 

hävdar behöver inte vara sant utan blir snarare ifrågasatt (3). Hultén menar att sådana ord är 

perspektivmarkörer som markerar distans (Hultén 2000, s. 94).  

 Det finns många ord som är värdeladdade. I en artikel benämns ”möjligheten” att ta del av 

scientologernas material (4). Att detta kallas möjlighet och inte risk visar att texten ser materialets 

offentlighet som någonting positivt. Ordet sekt kan som sagt ha negativa konnotationer. Trots detta används 

ordet sekt i fem av de nio artiklar som analyseras här (1, 2, 3, 4, 5). Andra ord som används är 

”scientologikyrkan”, ”rörelsen” och ”scientologerna” (14, 15, 16, 17). Conboy menar att medier använder 

ett konnotativt språk som de vet att läsarna förstår för att tydliggöra ståndpunkter samt för att skapa en 
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relation till den ideala läsaren (Conboy 2007, s. 98-99). Valen kan även sägas bidra till en världssyn genom 

att ge tyngd åt ett visst argument. I detta fall blir argumentet att scientologerna är en sekt. I flera av 

artiklarna refereras det till ”bibeln” med citattecken (2, 3). Som sagt kan citattecknet ses som ett 

ifrågasättande (Conboy 2007, s. 87-90). I en artikel används ordet ”kursmaterial”, vilket kan anses vara mer 

korrekt, även om ordet bibel också används i samma artikel (4). Ord som används för att beskriva den 

ekonomiska aspekten av kurserna i scientologi är värdeladdade, ofta blir de oprecisa hyperboler för att skapa 

känslor hos läsaren snarare än att informera. Conboy uppger att hyperboler är överdrifter som blir allt 

vanligare i försök att övertala (Conboy 2007, s. 76). Exempelvis används ord som ”skyhöga priser” (2), 

”tusentals kronor” (3) och ”dyra pengar” (4). Ordval kan visa hur mottagaren förväntas förstå (Conboy 

2007, s. 96). I detta fall förväntas läsaren förstå att det är mycket pengar.  

 Hultén menar att val är oundvikliga och att sättet att välja påverkar. Därför är det viktigt att fråga vad 

som inte berättas och vad som saknas (Hultén 2000 s. 52-53). Exempelvis får scientologerna sällan svara på 
den kritik som riktas mot dem. Detta sker bland annat när ett citat ur Tarja Vultos ledare tas med i en artikel. 

Vulto får inte förklara sitt citat eller bemöta kritiken (15). I en artikel där scientologerna anges som 

misstänkta för hot och stöld förklaras inte varför de är misstänkta (14). Conboy skriver att berättarperspektiv 

som grundar önskvärda läsningar kallas myter av Roland Barthes3 och även där påverkar urval. En myt 

behöver inte vara mindre sann, men berättar om sådant som folk är oroliga för i samhället (Conboy 2007, s. 

102). 

7.1.1.4 Bilden av scientologerna 
”I en kultur som den svenska, ogästvänlig för andliga rörelser och fattig på livsåskådningsdebatt är 

beredskapen inför nya religiösa företeelser dålig”, menar Svante Nycander. Han menar att människor är fast 

i klichéer om sekter och att utomstående har svårt att förstå medlemmars upplevelser (Nycander 1977, 

s.105). Det är en stereotyp bild av scientologerna som framförs i dessa artiklar. Nerman skriver att 

massmediernas representationer ofta bygger på schablonbilder, mallar. Han menar att dessa mallar skapar 

bestämda världsbilder (Nerman 1973, s. 35). Denna stereotypa bild bygger på olika fördomar kring rörelsen 

som bekräftas i texterna. Scientologerna ses ofta som farliga, kontrollerande och misstänkta. I en artikel 

påstår polisen att scientologerna misstänks för mordhot och stöld. Bevis för detta presenteras inte, varför de 

är misstänkta förklaras inte och scientologerna får inte svara på anklagelserna (14). Detta visar på hur 

stereotyp bilden är, den behöver inte utvecklas för att den kanske inte kommer ifrågasättas. 

 En schablonbild som presenteras om scientologerna fokuserar på deras ekonomi. I en artikel beskrivs 

scientologernas vilja att tjäna pengar som enda anledningen till att de vill hålla sitt material hemligt. 

”Eftersom kyrkan tar betalt av sina anhängare för att ta del av skrifterna, förlorar de pengar när skrifterna 

sprids över internet” (16). Att scientologerna bara vill tjäna pengar är en vanlig fördom, men enligt rörelsen 

                                                
3 Se Roland Barthes arbeten om myter (Barthes 1970).  
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finns det andra anledningar att hålla materialet hemligt, exempelvis att offentliggörandet ses som ett brott 

mot upphovsrätten, anledningar som i enlighet med schablonen aldrig fick komma fram i denna artikel. I en 

artikel verkar scientologernas fokus på pengar mer bevisat. ”… säger i sin stämningsansökan att de förlorar 

ekonomiskt på att skrifterna sprids” (17). Det viktigaste är inte vad som är sant utan vilken bild som tillåts ta 

plats i medierna. Scientologerna framställs även som kontrollerande. De vill kontrollera vilken information 

om dem som kommer ut, tysta kritiker och motarbeta offentlighetsprincipen (2). Detta framförs även av 

Panoussis som säger: ”organisationen försöker hindra allvarlig kritik och inkräkta på yttrandefriheten” (4). 

Enligt Anna Levin blir nyhetsvärdering ofta förklaringen till stereotyper i medierna, det negativa blir en 

nyhet (Levin 2006, s. 177-178). 

 Det finns också kritik om hjärntvätt i artiklarna (2). Enligt Bogdan handlar den dominerande kritiken 

mot sekter om hjärntvätt, han menar dock att en inte lyckats fastställa hjärntvätt som kliniskt tillstånd 

(Bogdan 2015, s. 504). Nylund är inte lika kritisk till begreppet hjärntvätt och menar att sektledare vill skapa 

kopior av sig själv genom att kontrollera tankefriheten (Nylund 2004, s. 67. Levin menar att stereotypa 

bilder inte behöver anammas av läsare, men att det krävs en motbild, att båda sidor får höras (Levin 2006, 

s.174). Oftast erbjuds inte motbilder till den verklighet som presenteras. Några gånger får Vulto förklara att 

de anser sig ha rätt till materialet och att det inte bör spridas, men det blir en svag motbild till de ganska 

befästa framställningarna av scientologerna som kontrollerande. 

 Som sagt skriver Fanny Ambjörnsson att föreställningar om normalitet är beskrivande och 

reglerande samt att normer inte finns i sig själva utan i relation till en motpol. Normalisering visar processer 

som skapar naturliga och mindre naturliga identiteter (Ambjörnsson 2004, s. 21-24). Detta blir tydligt i 

artiklarna om scientologerna och ”bibeln”. Scientologerna blir avvikande i att de misstänks för hot och stöld 

(14). Det normala och inte normala bidrar även till gemenskapsskrivande. Nerman anser att gemenskap och 

en gemensam bild av världen är basen för förståelse samt att det finns flera olika gemenskaper. En 

gemenskapstext bjuder in läsaren att dela skribentens värld och syftar till att skapa en förbindelse mellan 

skribent och läsare (Nerman 1973, s. 15-20). Exempelvis bildas en gemenskap mellan läsarna och skribenten 

i artikeln om Vulto och hennes skriverier om antalet afrikaner som fick lida under apartheid. Det blir dels 

avvikande att uttala sig så, men framför allt kan det skapas en gemenskap i att skratta åt Vulto, ”Vultos 

föreställning om scientologkyrkans genomslagskraft är definitivt tilltagen med större råge än hennes 

tidsperspektiv och uppfattning om invånarantalet i Sydafrika” (15). I denna artikel förväntas läsaren och 

skribenten stå på samma sida och kunna skratta åt Vulto och i förlängningen scientologin. Läsaren hamnar i 

läsgemenskapen genom att läsa texten som den annonserar att den vill bli läst, i detta fall att se ironin, se 

kritiken och skratta (Nerman 1973, s. 21).  

 Det beskrivs även som avvikande att arbeta emot informationsfriheten för att tjäna pengar. Det blir 

avvikande att stämma människor för att slippa kritik och vilja stänga ner hemsidor på grund av den 

information som sprids, som scientologerna beskrivs göra: ”Efter påtryckningar från Scientologikyrkan har 
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Internetleverantören Wineasy stängt av 40-åringen, och hans sidor har tagits bort från Internet” (16). Detta 

kan även ses som känsloskrivande, att skribenten rör upp läsaren genom att appellera till känslor och ställa 

upp andra grupper mot ”oss” (Nerman 1973, s. 140). Det mesta scientologerna beskrivs göra och säga i 

dessa artiklar ställs i motpol till det normativt önskvärda. En möjlighet är att detta sker då de i sig ses som 

avvikande. Detta har även med urval att göra, det är sällan normala eller positiva aspekten av scientologin 

framförs (Lundgren 1997, s. 69-70). Scientologerna blir avvikande i alla dessa artiklar, om än mer eller 

mindre uttalat. Nycander menar att scientologerna fastnat i en ond cirkel: ”Scientologerna stämplades som 

en avvikande grupp och svarade med att utveckla normer och beteenden som kom dem att framstå som ännu 

mer avvikande” (Nycander 1977, s. 128-129). 

 Conboy menar att ideologi är struktureringar av tro från ett visst perspektiv som presenteras för 

publiken som naturligt och oföränderligt (Conboy 2007, s. 105). Detta skapar en världsbild för en viss 

publik där ”outsiders” ignoreras, kategoriseras som marginella, förlöjligas eller porträtteras som hot mot 

samhället. Detta tenderar att skapa en uppdelning i ”vi och dem”, medierna spelar en viktig roll i denna 

process (Conboy 2007, s. 115-116). Bilden av scientologin kan sägas vara ett exempel på detta, 

scientologerna ignoreras när de inte får komma till tals, kategoriseras som marginella när de utmålas som 

offer, förlöjligas när skribenter ironiserar kring scientologin och läsare förväntas skratta åt dem, och 

framställs som ett hot mot samhället. Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips menar att kritisk 

diskursanalys är kritisk i den mening att den syftar till att kartlägga diskursiva praktikers roll i 

upprätthållandet av en social värld med sociala relationer som skapar ojämlika maktförhållanden (Winter 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 69). Makt är en viktig aspekt här, ideologi och kritisk diskursanalys handlar 

om makt. Det vi vill ha sagt här är att struktureringarna utifrån perspektiv samt de diskursiva praktikernas 

roll ger dessa medier makt att göra scientologer till ”de andra”.  

 Scientologin framställs mest som farlig, löjlig och kontrollerande. Farlig och kontrollerande då de 

sägs mordhota, stjäla och förfölja, även om det inte sägs rakt ut: ”Sedan Zenon stämts har han flera gånger 

sett män med kikare i parkerade bilar utanför sin port” (17). De sägs även utöva hjärntvätt, vara 

antidemokratiska, tveksamma och en kvasireligion (2). Nycander menar att scientologin har blivit någonting 

skrämmande, att en scientolog blir misstrodd i förväg. Han skriver sedan att scientologin varken är ond eller 

god utan att olika individer har gjort onda och goda saker av rörelsen. ”När skräckbilden väl etsat sig in i 

medvetandet blir varje liten incident en bekräftelse på dess riktighet”. Han uppger att anklagelser om 

övergrepp och trakasserier är vanliga, men att anklagelserna sällan kan styrkas, (Nycander 1977, s. 23, 129-

131). Detta går att se i artiklarna, mycket av det som gör att scientologerna framstår som farliga är 

spekulationer och bekräftande av fördomar. Men i några av artiklarna framställs de även neutralt (3).  



 

  22 

7.1.1.5 Aktörerna utanför texten 
Journalisten Anette Novak skriver att religionsämnet verkar vara någonting som mediernas reportrar har 

svårt att vara neutrala kring (Novak 2006, s. 192). Nerman menar att journalistens agerande i texten 

påverkar. Om ett ”jag” finns i texten brukar argumentation ske öppet, men ställningstaganden kan också ske 

utan att det visas, exempelvis genom att gömma sig bakom källor. Ett exempel på detta är i en artikel där 

avhoppare vittnar om hjärntvätt (2). I denna artikel behöver inte skribenten uttrycka sina misstankar utan 

kan låta någon annan framföra kritiken.  

 Journalisterna i dessa artiklar är oftast osynliga. Hultén menar att journalisten som håller sig utanför 

texten utan värderingar skapar en dokumentär känsla (Hultén 2000, s. 76). Men även om journalisterna inte 

uttalar sina värderingar syns skribenterna. I en artikel kan en läsa mellan raderna att det är scientologerna 

som stulit dokument från riksdagen samt att det är scientologerna som sitter utanför Panoussis bostad (17). 

Det finns fall där journalisterna är mer synliga. I en artikel syns skribenten Kjell Ekeberg genom att skriva 

”jag” (17). I andra fall blir åsikter synliga även utan ett jag: ”De lyckades tack och lov inte” (2). Att 

journalisten skriver så synliggör henom och visar hens värderingar. I en artikel syns ett medvetet val att 

undvika ordet ”jag”. Istället för att skriva att ”jag” besökte lokalen står det att Aftonbladet gjorde det (4). I 

mer balanserade texter där båda sidor får komma till tals blir journalistens roll mer informerande och mindre 

synlig.   

 I texterna finns det vissa saker som anses vara viktigare än andra samt vissa saker förutsätts vara 

självklara och inte behöver förklaras (Skoglund 2012, s. 2). Saker som tas för givna kan skapa mönster 

(Conboy 2007, s. 71). I dessa artiklar syns journalisten, exempelvis förklaras det inte vad scientologin är (4). 

Detta kan bero på att föreställningen om scientologin anses vara självklar. Det kan dock skapa ett mönster 

av oförståelse där ingen lär sig om scientologin.  

 En sak som trycks på av journalister är att det nu går att få tag på materialet, även om scientologer 

försöker hindra människors tillgång till texten genom ”den tysta brigaden som vaktar scientologernas ’heliga 

bibel’” (4). Att vara kritisk mot scientologerna är en värdering som journalisten antas dela med läsarna. 

Nerman menar att det finns regler som bestämmer hur skribenter ska skriva och läsare ska uppfatta. Dessa 

regler fastställs i raster genom vilka journalister ser, de kan liknas vid tolkningsmönster (Nerman 1973, s. 

17). Rastret består bland annat av vanor, mönster och grepp (Nerman 1973, s. 36). En vana kan exempelvis 

vara att vara kritisk till scientologerna (14, 16, 2).  

 Lundgren menar att bilden av läsaren i texten kan ses genom att analysera språk, berättarstruktur och 

faktaurval (Lundgren 1997, s. 69-70). Ofta framställs scientologerna som bovar. De misstänkliggörs och 

framställs negativt. Detta visar att den tilltänkta läsaren inte är scientolog, artiklarna riktar sig snarare till 

människor som är kritiska mot scientologin (14). Conboy uppger att hur en nyhet framställs kan bero på vad 

som förväntas av tidningens läsare (Conboy 2007, s. 35). Detta sker exempelvis i artikeln som ironiserar 

kring Vultos ledare i tidningen Freedom. Nerman menar att skribenten kan skapa ett socialt rum som 
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inbjuder läsaren att dela skribentens värderingar. Texter letar efter läsare och därför måste textens rum vara 

igenkännbart, läsaren måste kunna relatera. Rummet skapas och blir igenkännbart i värderingar, regler och 

konventioner där journalistens föreställning om vad hen har gemensamt med läsaren påverkar vad som 

skrivs (Nerman 1973, s.18-19). Detta handlar om attityder som föreslås och intressen som texten anspelar på 
(Nerman 1973, s. 42). I artiklarna vi undersökt föreslås en negativ attityd mot scientologin, som läsaren kan 

antas känna igen sig i. I dessa artiklar är det möjligt att journalisterna föreställer sig att de och läsarna har 

kritiken, misstänksamheten mot scientologerna gemensamt och detta skapar rummet där fakta väljs för att 

framställa scientologerna negativt, där spekulationer inte beläggs, där få scientologer får komma till tals och 

där scientologin kallas ”sekt”.  

 Även i artiklar som verkar vara objektiva syns läsaren. I dessa artiklar, som bygger mer på fakta och 

mindre på känsloskrivande, är den tilltänkta läsaren lite mer insatt och kritisk. Men även i dessa blir 

scientologerna misstänkliggjorda, om än mindre. Exempelvis skrivs det i en sådan artikel att pengar är 

motivet för scientologerna. Detta beläggs inte med fakta och därmed syns att läsaren inte förväntas 

ifrågasätta detta (16). Att läsaren inte förväntas vara scientolog eller insatt i ämnet syns även i de bristfälliga 

förklaringarna av scientologin. I många texter kallas materialet för ”bibeln”, trots att det inte är en bibel (3). 

Detta kan tänkas syfta till att förenkla för en läsare med en annan referensram än den inom scientologin. Om 

materialet riktade sig till scientologer eller insatta hade kanske ett annat ord använts. Samma sak gäller ordet 

”sekt” (4). 

7.1.1.6 Val av personer och syften  
Det finns olika syften med att skriva och publicera en text. Syften kan vara dolda och argumentation kan ske 

även i till synes objektiva artiklar, journalisten kan överföra åsikter på ett mindre öppet vis (Conboy 2007, s. 

9). Ett exempel på ett sådant dolt syfte är att sända budskapet att scientologerna ligger bakom stölderna i 

riksdagen. Detta då fokus läggs just på att beskriva detta samband, även om det inte sägs rakt ut. Det tas upp 

att polisen misstänker rörelsen, att handlingarna som stals handlar om rörelsen, att handlingarna innehöll 

brev från avhoppare från rörelsen samt att samband utreds mellan denna stöld och stölden av 

”scientologernas hemliga utbildningsbiblar”. Det öppna syftet är antagligen att informera och att belägga 

sambandet blir ett dolt eller undermedvetet syfte (14). Ett annat exempel är en artikel som handlar om en 

”… kamp mellan ljusskygga scientologer och frihetsivrande internetanvändare”. I detta fall blir syftet att 

kritisera scientologin och vara på Panoussis sida. Syftet uttalas inte, men avhoppare används som källor, 

scientologin kopplas ihop med hjärntvätt och det sägs att ”sekten” bygger på ”bluff och hemlighetsmakeri” 
(2). Det handlar om hur information väljs för att ge tyngd åt ett visst argument, i dessa fall att scientologerna 

ligger bakom stölden i riksdagen samt att Panoussis gjort rätt (14, 2) (Conboy 2007, s. 87).  

 Det finns även artiklar som syftar till att underhålla. En sådan artikel handlar om scientologikyrkans 

tidning Freedom som kommer ut i svenskspråkig utgåva. Syftet kan tänkas vara att informera först, men 
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sedan övergår syftet till att ironisera kring och skratta åt Vultos sätt att skriva i artikelns ledare. Artikelns 

syfte blir att underhålla men även till viss del kritisera scientologin genom Vulto (15). Hultén menar att 

olika funktioner med artikeln kan synas och de olika funktionerna kan flyta samman och vara svåra att skilja 

från varandra. I denna artikel kan blandningen bestå av informationsfunktion, underhållningsfunktion och 

budskapsfunktion (Hultén 2000, s. 13-14).  

 Vissa artiklar är proportionella vilket Peter Dahlgren definierar som en vilja att framhålla något om 

hur saker förhåller sig (Dahlgren 2000, s. 87). Det finns vissa artiklar där syftet är att informera, när få 
värdeord används och när artikeln är balanserad. Visserligen finns det artiklar vars syfte verkar vara att 

informera tills de använder ordet sekt, vilket är suggererande. De misslyckas då inte att informera men syftet 

blir även att sända ett budskap. Men om en ser användandet av ordet ”sekt” som ett sätt att förenkla 

läsningen för mottagarna blir det mindre suggererande och mer informativt (3, 4, 5). 

 Conboy menar att det tydligaste sättet att iaktta val i nyheternas språk är i vilka som får komma till 

tals (Conboy 2007, s. 31). De som får komma till tals med talminus i artiklarna är främst myndighetskällor. 

Riksdagsledamot Barbro Westerholm, säkerhetschef Göran Forsell (14), informationschefen för 

scientologerna i Skandinavien Tarja Vulto (3), kanslichef Tom T:son Thyblad och talman Birgitta Dahl (5). 

Att dessa människor får komma till tals i flera av artiklarna kan bero på att ”massmediernas människor är 

stereotypa” som Nerman påstår. Medierna söker typiska människor att uttala sig (Nerman 1973, s. 170). 

Även Zenon Panoussis (4) får komma till tals, han är dock inte en myndighetsperson. 

 I de andra artiklarna är det ingen som kommer till tals med talminus. Det syns en frånvaro av 

scientologer i artiklarna, med undantag av Vulto. Detta kan bero på att scientologin är en rörelse med stark 

inre kontroll, där endast få som rörelsen litar på fullt ut får uttala sig (Alwall 2000, s. 107). I två artiklar 

beskrivs dock enskilda scientologer. Aftonbladet verkar även ha gjort ett försök att kontakta en kvinna: ”Hon 

läste intensivt, men ville inte berätta om sitt engagemang i scientologikyrkan” (4). Nylund menar att det är 

svårt att få fram objektiv information om “sekter” (Nylund 2004, s. 17). Många ”sekter” utesluter 

omvärldens insyn och det kan även finnas intern censur hävdar Nylund (Nylund 2004, s. 23-24). Levin 

menar att en större mångfald av källor måste få komma till tals i medierna för att motverka stereotypa bilder 

(Levin 2006, s.176). Många personer beskrivs även i artiklarna, de får ta plats även om de inte företräder sig 

själva. Exempelvis beskrivs Panoussis på olika sätt, som svensk 40-åring (16), nätsurfare (2), jurist (3) och 

svensk som slagits mot scientologikyrkan (17). Det finns även abstrakta referenser till personer, exempelvis 

”avhoppare” (2). 

 Källorna är sällan uttalade i artiklarna. Nerman menar att källor och verkligheten inte spelar en stor 

roll i schablonfiktion (Nerman 1973, s. 40). Ibland, som i fallet där Aftonbladet försökte ta kontakt med en 

scientolog, är källan förstahandsinformation, journalisten har sett det hen beskriver (4). I andra fall baseras 

artiklarna på vad de intervjuade säger, när artiklar innehåller talminus från intervjuade. I fall där 

informationen baseras på vad exempelvis ”avhoppare” eller ”kronofogden” menar är det oklart vem som är 
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källan (3). Enligt Nylund är det inte ovanligt att avhoppare har otillräcklig information om rörelsen, vilket 

gör avhoppare mindre trovärdiga (Nylund 2004, s. 23). Till sist finns det även andrahandskällor. Exempelvis 

refereras det i en artikel till en ledare skriven av Vulto (15).  

 

7.1.2 Dagspress 
I detta stycke har 8 av 40 artiklar analyserats. 

7.1.2.1 Tolkningar av verkligheten 
Det tas upp upp exempel i artiklarna som stämmer in på stereotypen om scientologerna. Detta kan förmedla 

en version av verkligheten som är baserad på perspektiv. I en artikel menar skribenten att scientologerna 

motarbetar den svenska lagstiftningen och att upphovsrätten går före offentlighetsprincipen (11). I artiklarna 

ligger fokus på att scientologerna försöker motverka offentlighetsprincipen genom att hindra utomstående 

tillgång till bibeln, vilket är en bild av verkligheten av flera möjliga. I vissa av artiklarna finns en motbild 

där fokuset ligger på hur scientologernas upphovsrätt kränkts. Det kan då uppstå tolkningstvister i vem som 

har rätt, Panoussis som företräder offentlighetsprincipen eller scientologerna som företräder upphovsrätten. 

Det kan även finnas skilda meningar i huruvida en religiös rörelse bör ta betalt för utbildningsmaterial eller 

inte, vilket kan vara grund för en tolkningstvist (12, 8). 

 Det som rapporteras om håller sig innanför ramen vad journalisterna rimligtvis kan veta och valet av 

källor är en redogörelse för journalistens val av verklighet. I en artikel kallas scientologin för en ”destruktiv 

rörelse” och källan är Barbro Westerholm som blev bestulen. Artikeln behöver inte vara osann men blir en 

variant av verkligheten som inte bemöts av en motpart (Levin 2006, s. 174) (6). När skribenten refererar till 

uttalanden som inte är direkta går det att anta att det rör sig om sekundärkällor. När aktörer inte tillfrågas 

kan skribenten rimligtvis inte veta hur parterna ter sig till situationen, deras verklighet får inte synas. När 

journalisten själv är på plats stärks trovärdigheten trots att det endast är skrivet ur en persons synvinkel. 

Detta då skribenten blir en primärkälla. När uppgifter traderats kan rykten spridas (Thurén 2013, s. 45) (11). 

7.1.2.2 Dramatisering 
Journalistens möjligheter är att etablera scenen, offer och sig själv (Nerman 1973 s. 171). I en av artiklarna 

vi analyserat har skribenten varit på plats och beskrivit stämningen i riksdagshuset. Det finns dramatisering i 

form av en scen som beskrivs. En man vid namn Gunnar Lindholm berättar om sitt besök på riksdagshuset 

där han försökte ta del av scientologins material. Det beskrivs utförligt hur han upplevde situationen. 

Händelsen dramatiseras även, exempelvis: ”I samma sekund kommenterar en kvinna att ’det är kö’ att få 
läsa pärmen… ” (11). En artikel kan vara mer eller mindre dramatisk, skribenten kan skapa drama genom att 

låta saker talar för sig själv och hålla sig undan (Nerman 1973, s. 31). Lindholm porträtteras som offret i 

texten och berättelsen är från Lindholms perspektiv. 
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 I artiklarna som redogör för att scientologernas ”bibeln” stulits får de misstänkta oundvikligen rollen 

som bovar. Även om den skyldige inte pekats ut och det inte officiellt uttalas finns det antydningar om att 

scientologerna är tjuvarna, exempelvis då fokus i artikeln läggs på hur scientologer försökt hindra andra att 

ta del av materialet, samt då Tarja Vulto ”…försäkrar att rörelsen inte har något med stölderna att göra”, 

detta visar att scientologin misstänkts då Vulto inte hade tillfrågats annars (8). Panoussis får rollen som en 

hjälte som kämpar för det fria ordet medan scientologerna ofta porträtteras som giriga, kontrollerande och 

skygga för kritik. Till exempel då Panoussis i en artikel hävdar att scientologerna förlorar pengar på att inte 

kunna sälja materialet som gjorts offentligt (13). Lindholm får en offerroll när han beskriver hur han avvisas 

från riksdagen av scientologerna, de som ska ha avvisat honom får rollen som bovar (11). Scientologerna 

blir oftast bovarna, exempelvis när de sägs köa för att läsa ”scientologibibeln”, när de uppges ha utövat 

hjärntvätt och när de sägs leva på pengar från auditering, som tidigare nämnt är en metod för att mäta 

förändringar i kroppens system (10).   

7.1.2.3 Val av språk och uttrycksformer 
Språkforskaren Åke Åkermalm menar att rubriker ska locka till läsning och skriva det viktigaste (Nerman 

1973, s. 134). Ett verktyg för att locka till läsning kan vara att använda värdeladdade ord som väcker 

uppmärksamhet, till exempel rubriken: ”Hård strid om scientologskrifter” där fokus hamnar på kampen 

mellan två parter som åberopar offentlighetsprincipen eller upphovsrätten (7). Några av rubrikerna kan ses 

som neutrala, ett exempel på en sådan är ”Scientolog-’biblar’ stulna” (8). Citattecknen gör att rubriken har 

en dold värdering då det kan tolkas som att skribenten inte tar scientologibibeln på allvar. Conboy menar att 

sådana citattecken kan ge andra konnotationer än rak information (Conboy 2007, s. 90). Vid flera tillfällen 

talar rubriken om för läsaren att dokumenten är hemliga: ”Otillbörlig läsning: Material endast för de allra 

högsta” samt nedryckaren ”Scientologikyrkan varnar för att man kan bli dödligt sjuk”. Scientologerna 

framställs som avvikande när de varnar för dödlig sjukdom vid läsning av texterna. Ordet ”otillbörlig” visar 

att den tilltänkta läsaren är bekant med svårare ord (10). Att kalla materialet ”sektbibel” är ett 

ställningstagande av skribenten då det kan ge negativa konnotationer hos läsaren (11). 

 De flesta artiklarna är konkreta även om det förekommer flera av abstraktion. Till exempel kan 

spekulation kring vem som är misstänkt anses vara abstrakt. Att materialet kallas ”scientologernas 

utbildningsmaterial” kan bli abstrakt för vissa läsare som inte förstår vad som talas om. Då kan användandet 

av ”scientologibibeln” eller ”bibeln” bli mer konkret (8). Miljöbeskrivningar blir mer konkreta och läsaren 

får en inblick i vad som försiggår på plats: ”I Riksdagshuset satt på måndagsförmiddagen Roland 

Andersson, medlem i scientologikyrkan sedan tio år, och läste den pärm med papperen som enligt 

offentlighetsprincipen ska vara tillgänglig” (11). Delar av texterna saknar detaljer, till exempel när det 

nämns att scientologerna ska ha trakasserat och hotat men inte hur eller när, vilket skapar utrymme för 

läsaren att göra egna tolkningar (12). Vissa ord skapar även rum för tolkning, exempelvis att texterna 
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vanligtvis kostar ”dyra pengar”, vilket kan tolkas olika av läsare (12). Det finns exempel på abstrakta ord 

som ”betydligt fler”, ”de allra högsta inom Scientologikyrkan”, ”dödligt sjuk” och ”invaderar människorna”. 

Samtliga av dessa kunde ha beskrivits mer konkret (10). Vissa artiklar är mer konkreta, särskilt de som är 

informativa. Till exempel när det nämns namn och befattningar på personer som rådmannen Olov Sörheim 

och advokat Peter Helle (13). Andra personer benämns som ”advokaterna”, vilket är abstrakt (9).  

 Många artiklar vi analyserat innehåller värdeladdade ord som förstärker stereotypen om 

scientologerna. Att scientologerna benämns som ”sekt” är ett exempel på detta. Det förekommer ingen 

diskussion kring vad det innebär att vara en sekt (13). Andra ord som ”destruktiv rörelse” förekommer. 

Även om detta ordval är en intervjupersons och inte skribentens har det valts att ta med som en beskrivning 

av scientologerna vilket kan antas legitimera denna beskrivning (6). Att ordet ”bibel” skrivs med citattecken 

kan innebära ett avståndstagande av skribenten, hen kan antas ifrågasätta ”bibelns” riktighet (8). Det 

förekommer flera metaforer som konnoterar till en kamp mellan två sidor. Ord som ”bestred”, (9) ”strid” 
(10) och ”ordkriget” (12). Det är vanligast att scientologerna omnämns som ”scientologerna”, vid två 
tillfällen omnämns de som ”sekt”. Andra ord som används är ”scientologikyrkan”, ”kyrkan”, 

”scientologirörelsen”, ”rörelse”, ”organisation” och vid ett tillfälle ”destruktiv rörelse” (6). 

7.1.2.4 Bilden av scientologerna 
Bilden av scientologerna i de artiklar vi undersökt är ofta negativ. De framställs som farliga, exempelvis när 

ord som ”destruktiv” används (6) eller när de sägs ägna sig åt hjärntvätt (10). Scientologerna kan även anses 

vara förlöjligade då avvikande element ur rörelsens tro, som rymdvarelser, ”thetaner” och rymdimperium, 

tas upp (9, 10). Scientologerna beskrivs som giriga i flera texter. Till exempel då fokus läggs på 
scientologernas ekonomiska förluster i samband med offentliggörandet av scientologibibeln.  

 Dessa texter kan skapa gemenskap mellan skribent och läsare, till exempel att läsa att ”en av dem” är 

misstänkt för stölden av de hemliga uppgifterna (6). Det blir normalt att misstänka scientologerna och 

avvikande att vara en del av dem. Det kan skapas en gemenskap i de texter där offentlighetsprincipen ställs 

mot upphovsrätten, läsare antas värna om offentlighetsprincipen vilket kan skapa en gemenskapskänsla (7, 

8). I en artikel finns det en uttalad differentiering mellan de normala och scientologin: ”Vid en 

genomläsning av den minst sagt snåriga engelskan, med specialord som inte går att finna i ett normalt 

lexikon...” (11). Scientologernas ord anses vara avvikande och ord som förekommer i vardagligare 

sammanhang ses som normala. Scientologernas religion anses vara avvikande och traditionell 

religionsuppfattning ses som normal. Endast i några fall förklaras och normaliseras scientologernas 

hemlighållande av materialet, exempelvis: ”Ja, men det är väl inte så konstigt, säger Tarja Vulto. Vi har en 

utbildning på olika nivåer och de här får man inte läsa förrän man läst det tidigare” (11). Här skapas en mer 

balanserad bild då en scientolog får svara på kritik.  
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 Henrik Bachner menar att det är viktigt att studera stereotyper (Bachner 2006, s. 144). I flera artiklar 

förstärks stereotypen om scientologerna. I många fall är det skrivet mellan raderna, exempelvis när det 

skrivs att scientologerna förlorar ekonomiskt på att utbildningsmaterialet gjorts offentligt samt att en stöld 

har ägt rum (8). Det skapas en schablonbild kring scientologerna och det förekommer sällan en motbild, i de 

fall motbild finns är det Vulto som kommer till tals. Hon citeras när hon argumenterar för att scientologerna 

inte har någonting med stölden av dokumenten att göra och att scientologerna inte menar att kränka 

offentlighetsprincipen men inte kan låta deras ”heliga text” utnyttjas (8). Vissa ord förstärker stereotypen av 

scientologerna, exempelvis ”destruktiv rörelse” som ger en ensidig bild (6). Att skribenten poängterar hur 

scientologerna lider en ekonomisk förlust i samband med att den så kallade scientologbibeln har gjorts 

offentlig förstärker även stereotypen om scientologerna som giriga (8).  

7.1.2.5 Aktörerna utanför texten 
I artiklarna kan den tilltänkta läsaren ses på olika sätt. I vissa artiklar förutsätter skribenten att läsaren är 

något insatt i rättsfrågor och i scientologin, det kan tolkas som att artiklarna riktar sig till en bildad läsare. 

Det beskrivs sällan vad scientologi är och det förklaras inte heller vad ”thetan” och ”interimistiskt” är. 

Panoussis uppges ha åberopat Artikel 10 i Europakonventionen, detta förklaras inte utan det förväntas att 

läsaren ska vara införstådd i vad det innebär (9). Om en läsare inte läst tidigare artiklar kan det vara svårt att 

förstå händelseförloppet, då tas det för givet att läsaren är insatt. Exempelvis nämns konflikten mellan 

Panoussis och scientologin kort då läsaren förväntas ha läst om konflikten tidigare (8). Då bilden av 

scientologin som förmedlas i artiklarna är negativ, kan den tilltänkta läsaren antas vara kritisk mot 

scientologin och det kan antas att texterna inte är tänkta att läsas av scientologer (9).  

 Läsare förväntar sig att nyheter ska vara faktaenliga, trovärdiga, informativa och utan öppna 

kommentarer från journalisten. Dock kan journalisten överföra sina åsikter på ett mindre öppet vis (Conboy 

2007, s. 9). Artikelförfattarna går att få syn på i dessa artiklar, även om de är osynliga i den mån att de inte 

agerar i texterna. Skribenterna lägger ibland egna värderingar i artiklarna. Till exempel använder 

journalisten Bengt Falkkloo förstärkningsord som ”knappast” och ”minst sagt” (11). Detta gör att 

journalisten får en synlig roll i texten trots att det inte skrivs i jag-form. När citat inte bemöts av en motpol 

kan detta göra att läsaren får en ensidig bild (12).  

7.1.2.6 Val av personer och syften 
Lundgren menar att det är viktigt att se vilka som kommer till tals och hur de beskrivs samt om urvalet är 

tendentiöst (Lundgren 1997, s. 71). Panoussis kommer till tals eller omnämns i majoriteten av artiklarna. I 

de tidigare publicerade artiklarna omnämns Panoussis som ”mannen”, senare omnämns han med sitt namn 

(12). Panoussis tilldelas olika titlar, han benämns som både “juristen” och “internetanvändaren” (9). 

Folkpartisten Barbro Westerholm (6), justitiekansler Hans Regner (8) och rådman Olov Sörheims (13) 

kommer till tals med talminus. Tarja Vulto förekommer i flera av artiklarna. Offentliga personer 
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förekommer oftare. Det är ovanligt att scientologernas medlemmar kommer till tals eller omnämns, huruvida 

det beror på att de inte är tillfrågade eller inte vill komma till tals är oklart. Medlemmarna figurerar endast 

när reportern är på plats i riksdagshuset och medlemmar uppges hindra utomstående att få tillgång till 

materialet (12). 

 När det förekommer fler parter i samma text beskrivs de ofta som motståndare. Exempelvis när 

scientologerna menar att deras upphovsrätt kränks av Panoussis agerande medan Panoussis hävdar att 

offentlighetsprincipen går före (7). Panouissis kommer till tals och kritiserar scientologerna. Kritiken 

besvaras av i sin tur av Vulto i en artikel (11).  

 Samtliga texter är informativa, de vill förmedla något om världen. Många av texterna är även 

proportionella (Dahlgren 2000, s. 87). I de flesta fall är syftet med texten att informera, skribenten 

uppdaterar läsarna om vad som har hänt och håller på att hända. När skribenten själv är på plats i 

riksdagshuset är texten expressiv då den förmedlar en känsla för hur det är på platsen (12). Texternas syfte 

kan vara att informera om de juridiska processerna och beskylla scientologerna för stölden, även om det 

sistnämnda inte sker öppet. Då kan det tolkas som att skribenten vill sända ett dolt budskap kring hur hen 

vill att scientologerna ska ses av allmänheten (6, 9). 

7.1.2.7 Sammanfattning  
Vi har inte sett en tillräckligt utmärkande skillnad mellan artiklarna publicerade av kvälls- och dagspress för 

att finna en jämförelse intressant. Istället drar vi slutsatser utifrån vår analys som fokuserar det deskriptiva 

och kvalitativa. Artiklarna om den så kallade scientologibibeln presenterar sällan en positiv bild av 

scientologin. Artiklarna behöver inte vara osanna men de verkligheter som presenteras är baserade på 
perspektiv och är antagligen inte sanna för alla läsare. Artiklarnas tilltänkta läsare är sällan scientologer utan 

snarare kritiker till rörelsen. Detta blir tydligt i och med att få scientologer får komma till tals, de framställs 

som bovar samt stereotyper om scientologin, som att de skulle ägna sig åt hjärntvätt eller ekonomiskt 

utnyttjande, bekräftas. Dessa artiklar möjliggör även för tolkningstvister hos läsare, exempelvis i vem som 

har rätt i konflikten, Zenon Panoussis som företräder offentlighetsprincipen eller scientologin och Tarja 

Vulto som företräder upphovsrätten. Panoussis framställs ofta som hjälte i dessa artiklar och offer blir 

avhoppare, kritiker och medlemmar i scientologin. Trots att det finns få scener i artiklarna syns 

dramatisering, exempelvis i uttalanden som ställs mot varandra och hyperboler. Det används även ord med 

negativa konnotationer, som ”sekt”, och metaforer som anspelar på krig. Det finns både abstrakta och 

konkreta delar i dessa artiklar där de mest konkreta blir artiklar med exempel och detaljer, som att materialet 

Panoussis lagt ut sägs vara 224 sidor. Scientologin porträtteras som avvikande för det mesta och rörelsen 

beskrivs sällan i artiklarna, när den väl beskrivs läggs fokus på avvikande element som tron på 
rymdvarelser.  
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7.2 Skilsmässan 
I avsnittet som följer analyseras artiklar som handlar om skilsmässan mellan skådespelarna Katie Holmes 

och Tom Cruise. Som tidigare nämnt har dagspress inte publicerat några artiklar som rör detta ämne inom 

vårt urval. I detta stycke har 10 av 40 artiklar analyserats. 

7.2.1 Tolkningar av verkligheten  
Dessa artiklar framför en variant av verkligheten. En variant där skådespelerskan Katie Holmes är rädd för 

scientologin och måste skydda sig själv och dottern Suri från rörelsen, till exempel står det i en artikel: 

”...Katie vill inte att Tom ska styra in dottern in i scientologernas egna skolor… ” (26). Men även en 

verklighet där rörelsen lockar till sig kändisar (23). I de flesta artiklarna framställs scientologerna negativt 

och det är svårt att veta om det stämmer överens med verkligheten eller inte. Exempelvis i en artikel där 

scientologerna uppges vara arga för att Tom Cruise får träffa dottern och exfrun, någonting som egentligen 

inte tillåts för avhoppade familjemedlemmar (18). Detta baseras på uttalanden av avhopparen Nancy Many, 

och det är andrahandsinformation då uppgifterna kommer från den amerikanska hemsidan Radaronline. Att 

informationen baseras på vad en avhoppare säger gör den mindre trovärdig, då avhoppare kan tänkas vara 

partiska. Bogdan jämför att lämna en religiös rörelse med en skilsmässa (Bogdan 2000, s. 505). Det 

framkommer inte hur Many vet att Cruise endast får träffa sin familj för att han är känd, det kan tolkas som 

spekulationer. Mycket som sägs i artiklarna verkar vara spekulationer och icke-verifierbara fakta. 

Exempelvis att Cruise uppmanades att ”snabbt avsluta skilsmässan med Katie Holmes för att rädda sin 

image” (20). Det framgår inte vem som uppmanade Cruise, men underförstått är det scientologerna. Detta 

kan framstå som en rimlig bild av läsare som är vana vid att läsa om scientologin i negativa ordalag, men 

blir en verklighet baserad på synsätt (Nerman 1973, s. 44). Samma sak gäller spekulationer kring att Holmes 

ska vara förföljd av scientologer. Till exempel i scenen där det sägs vara hennes misstankar, dock uppges 

även att paparazzi ska ha sett bilar med främmande män parkerat utanför hennes lägenhet (22). Holmes 

spekulationer ifrågasätts inte, därmed gömmer sig skribenten bakom källan (Nerman 1973, s. 40). Det är 

troligtvis verifierbara fakta att bilarna står utanför Holmes lägenhet men det handlar även om perspektiv.  

 Som Winther Jørgensen och Phillips skriver skapas representationer av verkligheten genom språket 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 15). I många fall i rapporteringen om Holmes och Cruise blir 

verkligheten en där scientologerna är farliga och misstänkta. Holmes rädsla nämns i flera artiklar, utan att 

anledningen till rädslan förklaras (24, 20, 26). ”Flera nyhetsredaktioner i USA skrev i natt att Katie Holmes 

länge varit orolig för att även dottern Suri skulle dras in i scientologikyrkan…” (26). Det blir ett exempel på 
textfabrikens närvaro i medierna, där konventioner om framställning anpassas efter vad folk vill ha och vilka 

bilder de kan känna igen sig i (Nerman 1973, s. 32-37). Detta syns i en artikel där journalisterna varit på 
plats i Los Angeles utanför skolan Delphi Academy som sägs vara knuten till scientologikyrkan. Artikeln 

blir trovärdig i och med att journalisterna varit på plats och pratat med människor (25). Trots detta skapas en 

specifik bild av verkligheten i valen som journalistsen gör. I valen att framställa en pappa som inte vill svara 
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på frågor och att skriva att scientologerna beskrivits som en livsfarlig sekt (25). Verkligheten som 

presenteras är alltså inte speglad, artiklarna bidrar till att skapa verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s. 15). 

 Mycket som skrivs om i artiklarna kan anses rimligt att journalisten vet. Exempelvis beskrivs vart 

Cruise var när han fick samtalet om att Holmes ville skilja sig, ”en motorcykel på Island” (27), samt 

information om vilka som lämnat scientologin (23). Som sagt kan tolkningsvister uppstå (Dahlgren 2000, s. 

77-78), till exempel i åsikten att en förälder bör ha rätt till kontakt med sitt barn och att en religiös rörelse 

inte bör hindra detta (18). Nycander skriver att tro ofta kommer med underkastelse av normer och 

auktoriteter som kan framstå som tvivelaktiga för utomstående, men att de som följer dessa normer kan anse 

dem vara värdefulla ändå (Nycander 1977, s. 106). Detta skulle kunna vara grunden till en tolkningstvist i 

texten, för scientologer kan det verka rimligt att inte hålla kontakten med avhoppare. Hultén menar att 

läsarens agerande beror på vem läsaren är, i detta fall om läsaren är scientolog eller inte (Hultén 2000, s. 

81). 

7.2.2 Dramatisering 
Liksom i andra perioder finns en bild av vilka som är bovarna, offren och hjältarna. Scientologerna blir 

bovarna i och med att de misstänks förfölja Holmes, vara någonting som Suri måste skyddas från och vara 

en ”…livsfarlig sekt dit människor med svag självkänsla sökt sig och, om man alls tagit sig därifrån, blivit 

ruinerade och hjärntvättade på kuppen” (22, 24, 25). Holmes och Cruise är huvudrollerna i dessa draman, 

Suri är en vanlig biroll bland andra som advokater och scientologer. Förutom Holmes och Suri blir även 

medlemmar och avhoppare beskrivna som offer (25). Holmes får dock spela två roller, offret och hjälten. 

Detta i och med att hon lyckats rädda sin dotter från rörelsen. Hon ”krävde” exempelvis klara regler för 

scientologins inflytande över dottern Suri (20). Hon blir offer i många andra sammanhang, som när hon sägs 

förföljas (22). En annan hjälte som går att utläsa är journalisterna. Det blir extra tydligt i artikeln där 

journalisten varit på plats i Los Angeles och försökt intervjua Eller Garrison, rektorn för skolan Delphi 

Academy. Skribenten agerar som den granskande journalisten som vill avslöja skolans koppling till vad som 

kallas ”livsfarlig sekt” där sekten blir boven. Skribenten ställer frågan: “Återigen, vi vill prata om er 

verksamhet, är scientologin en del av skolans ideologi?” och får svaret: ”Det vill jag inte kommentera. Som 

sagt, allt står på hemsidan” (25). Detta är även en av de scener som finns med i artiklarna. En annan scen går 

att återfinna i samma artikel när en pappa till ett barn på skolan flyr till sin bil när journalisterna presenterar 

sig. Nerman menar att ett sätt att skapa drama i en artikel är att sätta människor på en scen och låta dem 

handla och att vinkla på person vilket är vad som sker här (Nerman 1973, s. 31). I och med fokuset i 

scenerna på rektorn och pappan får de agera som representanter för scientologin och dess slutenhet.  

 Hultén menar att det är skillnad mellan att abstrakt beskriva och konkret räkna upp och att läsaren 

ska kunna föreställa sig det som beskrivs (Hultén 2000, s. 42-43). Detta sker i en av artiklarna där 
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scientologins högkvarter Gold Base beskrivs: ”Där finns bostäder, skolor, en golfbana, ett teknologicentrum 

och flera församlingsbyggnader”, detta hjälper läsaren att se platsen framför sig (21). Det finns även ett antal 

miniscener i artiklarna. Meningar som med hjälp av presens eller detaljer skapar en närvarokänsla: ”När 

Katie Holmes är hemma står två bilar med främmande män parkerade utanför hennes lägenhet” (22). Flera 

av artiklarna saknar dock helt både scener och dramatisering (18, 19, 23, 26).  

7.2.3 Val av språk och uttrycksformer  
Nerman menar att det är vanligt att rubriker är spekulativa, suggerande och att de innehåller värdering 

(Nerman 1973, s. 138). Rubriken ”Träffar dottern - Scientologer upprörs” ger inte en nyanserad bild. 

Läsaren får uppfattningen om att scientologerna upprörs för att Cruise träffar sin dotter men i brödtexten får 

läsaren uppfattningen att scientologerna blir upprörda då Cruise får särbehandling och tillåts träffa dottern 

(18). Rubriker som ”Kärlekssagan - år för år” (19) och ”Holmes får vårdnaden om dottern” (20) är relativt 

raka och utan värdering, men det finns flera rubriker som genomsyras av värderingar. Rubriken 

”Paradisskolan - Katies skräck - Scientologernas ’guldbas’ i ’massakerravinen’ - hit ville Cruise skicka Suri, 

6” är fylld med värdeladdade ord för att väcka läsarens uppmärksamhet. Flera rubriker innehåller på olika 

sätt värderingar eller värdeladdade ord. Till exempel: ”Cruise kris skakar Scientologikyrkan” (23) där 

”skakar” fungerar som metafor. I rubriker är det vanligt att hoppa över korta ord och gör sammansättningar 

(Nerman 1973, s. 134). Detta kan man se exempel på i rubriken: ”Livvakt krävs när Tom träffar Suri - 

Skilsmässan klar - Katie Holmes fick igenom sina tuffa krav”. ”Skilsmässan klar” är sammansatt men 

läsaren förstår ändå vad det handlar om. Rubrikerna lägger fokus på att skuldbelägga scientologerna, 

exempelvis rubriken: ”Hon vill inte se dottern växa upp hos Scientologerna - här är skolan som fick Katie 

Holmes att lämna Tom Cruise” (25).  

 Nerman menar att abstraktion är ett verktyg för att hantera världen praktiskt och skribenter kan lita 

på att läsarna förstår vad som ryms i olika begrepp (Nerman 1973, s. 92). Ämnet blir ett annat om man 

konkretiserar och det finns olika sätt att göra det på. Ett sätt är att ge exempel, men konkretisering kan även 

innebära att texten förändras (Nerman 1973, s. 95). Konkretisering kan även ske genom detaljbeskrivningar 

av miljöer och situationer. Läsaren ska kunna föreställa sig hur det låter, känns och ser ut. Det kan ske 

genom att skribenten radar upp olika saker istället för att ge samtliga ord ett paraplybegrepp som i sig blir 

abstrakt (Hultén 2000 s. 42-43). I en artikel om Gold Base uppger Debbie Cook hur hon bestraffades i det så 
kallade ”hålet”, och hur ”man åt där, man sov på golvet och fick bara gå därifrån för att ta en dusch” (21). 

Genom att rada upp exempel blir texten mer konkret än genom att endast skriva ut att hon var instängd där. 

Det finns exempel på artiklar som är konkreta, en artikel innehåller till exempel detaljer om Cruise och 

Holmes vigsel, som att den ägde rum i Italien, de hade börjat dejta i april och att Holmes krävde pengar 

under deras skilsmässa (19). I en annan artikel framgår det konkret information som att Holmes fått 

vårdnaden om Suri samt hur processen gick till (20).  
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 Många artiklar görs abstrakta då detaljer utelämnas, exempelvis i en artikel där skribenten inte 

nämner vad skilsmässan har för påverkan på Suris skolgång eller religion. Att Holmes och Cruise har rätt att 

bestämma över Suris religion samt att endast Holmes har rätt att fatta beslut om Suris skolgång är relativt 

abstrakt information som när det uppges att: ”När det gäller flickans utbildning är det Holmes som har rätt 

att fatta det avgörande beslutet.” (20). Artiklarna kan även innehålla spekulationer, som ”Bara en i raden av 

avhoppare…” då skribenten refererar till avhoppare från scientologin samt ”Heta känslor”, vilket mer 

fungerar som ett stilistiskt medel än rak information (18). Hultén menar att låta konkreta exempel vara 

symboler för abstrakta perspektiv är vanligt hos skribenter.     

 Journalister använder ofta ett konnotativt språk som de förutsätter att läsare förstår. Metaforer är 

exempel på konnotativt språk och möjliggör överdrifter för förstärkningens skull (Conboy 2007, s. 40), 

exempelvis uppges Holmes ha ”lagt benen på ryggen”. En annan metafor är när Suri skulle skickas till Gold 

Base som ”…uppges ha varit droppen som fick bägaren att rinna över”, båda uttrycken är metaforer för att 

Holmes valt att lämna Cruise (21). Ett annat exempel på metaforer är ”slog ner som en bomb” (26). 

Värdeladdade ord som ”tvingar” (18) och ”hissnande” (19) kan vara påverkande (Dahlgren 2000, s. 78). 

Exempelvis att Cruise och Holmes omnämns som ”lilla familjen” kan ge positiva och oskyldiga 

konnotationer (19), ”granska” kan ge konnotationer till att någonting inte stämmer och behöver granskas 

(21) och ”låter sin sekt förfölja henne” kan ge konnotationer till att Cruise har kontroll över scientologerna 

och ger order att de ska förfölja Holmes (22).  

 Hur skribenten omnämner scientologerna har stor vikt. En sekt kan vara en avvikande rörelse från en 

vedertagen tro, vare sig det är socialt, kulturellt eller religiöst. Människor är generellt misstänksamma mot 

saker eller företeelser som avviker från normen (Nylund 2004, s. 35-38). Det blir då ett ställningstagande 

när skribenten använder termen sekt för att benämna scientologerna. Scientologerna omnämns som ”sekt” i 

sex av nio av artiklar. I de andra artiklarna används mer neutrala ord förutom när de benämns som 

”destruktiv rörelse” (19).  

 Conboy menar att skribentens urval påverkar texten samt att det är omöjligt med kommunikation 

som inte är färgad av val (Conboy 2007, s. 102). Lundgren menar att vad som saknas i texten också är 

viktigt (Lundgren 1997, s. 72). Det är därför viktigt att redogöra för tystnadens funktion och vad det tillför 

att utelämna något. Dahlgren skriver att tystnader i texter bör analyseras (Dahlgren 2000, s. 93). En sak som 

utlämnas är motbilder. Mestadels hörs bara en sida av historien vilket ger en ensidig bild. Som sagt menar 

Levin att det krävs någon typ av motbild (Levin 2006 s. 174). Inte i någon av artiklarna får Cruise eller 

Holmes komma till tals för att bekräfta eller förneka informationen och i de fall då skribenten gör 

kopplingar mellan parets skilsmässa och scientologerna får scientologerna inte uttala sig. 
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7.2.4 Bilden av scientologerna 
Levin menar att stereotyper i medierna som finns kring människor med särskild religiös tillhörighet är 

problematiska (Levin 2006, s. 165). I artiklarna framkommer information som förstärker stereotypen kring 

scientologin. Scientologernas påverkan på Holmes och Cruises skilsmässa får dem att verka kontrollerande 

av människors privatliv. Att Holmes uppges ha gått med i scientologerna strax efter att hon träffat Cruise 

samt ha behövt skriva på ett långt kontrakt när de gifte sig visar även på denna påverkan av deras liv. Det 

uppges även hur Holmes ska ha valts ut som fru till Cruise av aktiva medlemmar inom scientologin (22). 

Det förstärker ytterligare idéen om hur scientologerna är kontrollerande och vill influera människors liv. 

Som sagt menar Levin att nyhetsvärderingskriterier ofta är förklaringen till stereotypa bilder i medier (Levin 

2006, s. 177-178). Samtliga artiklar porträtterar scientologerna som negativa krafter i Cruise, Holmes och 

Suris liv. Att de kontrollerar sina medlemmar, att de som vill ta sig ur inte får det utan stora konsekvenser 

samt att de håller saker om deras verksamhet hemligt från omvärlden, detta är exempel på nyheter som kan 

anses ha högt nyhetsvärde (21). Nerman anger hur skribenten kan använda sig av schablonbilder, oftast i ett 

kritiskt och nedvärderande syfte (Nerman 1973, s. 35). Vissa artiklar skapar schabloner, till exempel att 

Holmes behöver fly från scientologerna och hur hon sedan uppnår frihet och seger när hon och dottern Suri 

bli fria (20). 

 Mycket av det scientologin kopplas samman med beskrivs som avvikande i artiklarna. Exempelvis 

beskrivs auditering som avvikande, som en metod där ”scientologer ställer frågor för att utreda någons 

känslotillstånd”. Att utreda känslotillstånd verkar inte speciellt avvikande, men metoden blir avvikande när 

det beskrivs hur Holmes ”blev rasande när hon kom hem från sin Kinaresa i mitten av juni och insåg att 

Tom börjat ’auditera’ Suri” (27). Något annat som kan ses som avvikande är att hindra en pappa från att 

träffa sitt barn. I artikeln gjorde scientologin visserligen inte det just på grund av att Cruise är känd, men det 

uttrycks att det finns en sådan norm i rörelsen vilket kan ses som avvikande. Att ha kontakt med sin familj 

blir både snitt och ideal, vanligast förekommande och mest eftersträvansvärt, för att använda Ambjörnssons 

ord (Ambjörnsson 2004, s. 21). Artikeln om Gold Base kan även bidra till att scientologin ses som 

avvikande då det kan anses vara annorlunda att bo i kollektiv, få lite i lön, inte få skaffa barn och att skriva 

på kontrakt för miljontals år (21). I detta fall behöver det inte skrivas ut att det är avvikande, det är 

underförstått. Det bildas en gemenskap mellan läsarna och skribenten men det blir ett slags omvänt 

gemenskapsskrivande. Texten säger inte ”detta är världen, detta är min värld, detta bör vara din värld, kom 

och dela vår gemensamma värld”, som Nerman menar, utan säger snarare detta är inte hur världen ska se ut, 

detta bör inte vara din värld, kom och undvik denna motsats till vår gemensamma värld (Nerman 1973, s. 

20). Scientologerna och framför allt de som väljer att bosätta sig i Gold Base, blir den utpekade motpolen 

som normen kan mäta sig mot (Ambjörnsson 2004, s. 22).  

 Ambjörnsson skriver utifrån Michael Foucaults teorier att makt verkar genom att människor anpassar 

sig till normer (Ambjörnsson 2004, s. 23). I detta ljus kan vi se den positiva framställningen av Holmes 
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skilsmässa med Cruise. Exempelvis i artikeln om att Holmes får vårdnaden om Suri där tonen är positiv, till 

exempel står det: ”Målet har avslutats och en överenskommelse har skrivits under. Vi är glada för Katie och 

hennes familj och ser fram emot att få se henne ta sig an nästa kapitel i sitt liv, säger hennes advokat, 

Jonathan Wolfe, i ett uttalande.” (20). Hon anpassar sig till normen. Samma sak gäller artikeln om att 

scientologin är i kris och att många lämnar rörelsen. Medlemmarna följer normativa uppfattningar om lycka 

(23). I och med att Holmes rädsla för scientologin och oro för dotterns framtid inte förklaras eller beläggs 

blir rädslan normaliserad (24, 26).  

7.2.5 Aktörerna utanför texten 
I majoriteten av artiklarna vi analyserat har skribenten använt sig av andrahandskällor. Detta får skribentens 

roll att minska och göras mindre synlig. I en av artiklarna framgår det inte vem som skrivit texten och därav 

får skribenten en osynlig roll. Magnus Sundholm är en av de få skribenter som gör sig synlig utan att skriva 

ut sig själv som ”jag”. Sundholm lägger in egna värderingar, till exempel när han skriver om Holmes 

känslor: ”Än värre måste hon ha känt när hon fick höra att det var hit Tom Cruise ville skicka deras 

dotter…” samt ”Vittnesmålen om sektens bestraffningar måste ha fått Katie Holmes att rysa”. Sundholm 

sätter sig in i hur han tror att Holmes har känt sig. Artikeln som informerar om Sea Org och redogör för 

vittnesuppgifter inifrån organisationen är ett exempel på hur skribenten använder dramatisering som verktyg 

och väljer att skriva historien som ett skräckexempel (21). Skribenten agerar ibland som en osynlig regissör, 

som till exempel när skribenten väljer att lyfta fram att: ”Katie Holmes skilsmässa från Tom Cruise är bara 

en av av flera händelser som försatt scientologikyrkan i dess kanske största kris” (23) (Hultén 2000, s. 9). I 

en artikel skrivs “vi” ut, i denna har skribenten varit på plats och skriver om vad som sker på Delphi 

Academy, skolan som Cruise ville skicka Suri till. Det framkommer dock inte vilka ”vi” är. Skribentens 

beskrivning framställs som den enda sanningen (25). I en annan artikel blir skribenten synlig genom att 

skriva ut ordet ”nog” och ”snacket gått” (26). 

 I samtliga artiklar kan artikelns syfte tänkas vara att informera en publik som intresserar sig för 

kändisskvaller. Det ligger även fokus på att Holmes är emot att scientologerna ska ha en inverkan på Suris 

uppväxt (20). Det som skribenten kan tänkas anse vara viktigt är att underhålla läsarna med hjälp av 

information rörande kändisars privatliv (22, 24). 

 Det framgår hur scientologerna ska ha agerat fel då den röst som hörs är en före detta medlem som 

berättar om sina negativa upplevelser om scientologerna. Holmes benämns endast vid namn medan Cruises 

koppling till scientologerna beskrivs kortfattat. Det antas alltså att läsaren bör veta vem Holmes är (18). 

Samtliga artiklar har ett underhållnings- och kändisfokus. De riktar sig till läsare som är intresserade av 

kändisars privatliv. Den tilltänkta läsaren är inte särskilt intresserad av faktatunga texter utan mer lättsamma 

ämnen som redogör för dramatiska detaljer (19). Det kan antas att scientologerna inte är lika intresserade av 

texterna då ingen av skribenterna är på deras sida utan väljer att framhäva detaljer som arbetar till 
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scientologins nackdel (19, 22). Den tilltänkta läsaren är i samtliga fall på Holmes sida (20). Den tilltänkta 

läsaren kan tänkas uppröras av scientologernas beteenden, genom att läsa artikeln om Sea Org söker den 

tilltänkta läsaren spänning och dramatik (21, 24). Läsaren kan finna igenkänning i skriverierna om att 

scientologer inte får ha kontakt med familjemedlemmar utanför scientologin (18). Det kan även förekomma 

igenkänning i att scientologer uppges vara kontrollerande, exempelvis när anonyma källor ”har anklagat 

honom [Tom Cruise] för att kontrollera sin hustru och helt styra hennes liv” (19). Holmes kamp för 

vårdnaden om Suri kan även skapa igenkänning i en moders kamp att rädda sitt barn från det onda (24). 

Vissa av artiklarna saknar egna perspektiv från skribenterna även om det görs inlägg som är vinklade. 

 Conboy menar att språket ska stärka en känsla av delade värderingar mellan läsare och tidningen. 

Tidningar använder språk för att smickra sin ideala läsare. Humor är ett sätt att göra detta på, genom att 

anspela på något som antas att läsarna redan vet. Igenkänning skapar i sin tur identifikation och 

underhållning (Conboy 2007, s. 108-109).  

7.2.6 Val av personer och syften  
Som sagt anser Conboy att vilka som får komma till tals är en viktig aspekt att analysera (Conboy 2007, s. 

31). I artiklarna är det inte många som kommer till tals och framför allt inte huvudaktörerna, detta kan bero 

på att Holmes och Cruise är kända och kan vara svåra att få tag på. De som kommer till tals är en avhoppare 

vid namn Nancy Many (18), Holmes och Cruises advokater (20), rektorn för skolan Delphi Academy Ellen 

Garrison och skolans talesperson Bridgette Rappaport, avhopparen Mark Rathbun (25), ”taleskvinnan” 
Amanda Lundberg (26) och en ”filmbolagsrepresentant” (27). Många av dessa har dock inte talat med 

skribenterna till artiklarna utan har uttalat sig i andra sammanhang, exempelvis i Radaronline (18) och US 

weekly (27). Det är alltså mycket andrahandsinformation, vilket gör artiklarna mindre trovärdiga. Att många 

av källorna är anonyma gör inte heller artiklarna trovärdiga. Exempel på dessa är ”källan” och ”källor från 

Holmes inre krets”. Enligt Thurén är artiklar som bygger på rykten och anonyma källor otillförlitliga 

(Thurén 2013, s. 49).  

 Beskrivningarna av personer i dessa artiklar är ofta korta, kanske då publiken förväntas veta vilka 

Holmes, Cruise och Suri är. Nerman menar att människor beskrivs utifrån sin roll i samhället, vilket kan 

vara vad som sker här (Nerman 1973, s. 169). Holmes och Cruise nämns endast vid namn, utan vidare 

beskrivning i fem av tio artiklar (23, 18, 21, 25, 27) och i de andra artiklarna beskrivs de oftast kort. Även i 

dessa artiklar får få scientologer komma till tals. De enda möjliga scientologerna som fått talminus i någon 

av dessa artiklar är rektorn Ellen Garrison och Bridget Rappaport, deras samhörighet med rörelsen är endast 

någonting det spekuleras om och de vill egentligen inte komma till tals, Garrison säger: ”Jag vill inte svara 

på era frågor om scientologin” (25). Det finns alltså ingen som kan försvara scientologins påstådda 

ageranden i dessa texter. Enligt Hultén handlar vilka som får komma till tals om trender, de som inte passar 

in i den pågående trenden får inte agera konkretisering i medierna (Hultén 2000, s. 95). Senaste trenden är 
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fokus på kändisar som Cruise enligt Bogdan (Bogdan 2015, s. 509). Detta kan vara anledningen till att inga 

andra scientologer får komma till tals. Fokuset på kända personer syns även i listan på kända scientologer 

som publicerats i en artikel (23). Den enda gången kändisarna kommer till tals är när ett gemensamt 

uttalande från Holmes och Cruise, via deras PR-konsulter, citeras (24).  

 Syftet med texten är en viktig aspekt att analysera. Även dessa artiklar har en ”kärna av information” 

(Hultén 2000, s. 23). Förutom att informera ska vissa av artiklarna sända budskap, vilka sällan är positiva för 

scientologin. Exempelvis målar en artikel upp Sea Org och Gold Base och syftet verkar vara att framställa 

dessa negativt. Människor vittnar om ett ”helvete”, strikta regler, låga löner och bestraffningar (21). En 

annan text som framställer scientologin negativt är en där hjärntvätt nämns och rörelsen kallas för sekt. 

Texten är suggererande då tolkningar framförs som fakta och bygger på känsloskrivande då språket kan 

tänkas appellera till känslor (Nerman 1973, s. 140-146). ”Många är berättelserna om förtvivlade familjer 

som sett sina anhöriga bara uppslukas” (25). I denna artikel finns det ett undantag till det suggererande i 

texten där skribenten informerar om scientologins grunder. I artiklarna med scener kan det tänkas att syftet 

framförs dolt. Till exempel i scenen där Holmes ser ”två bilar med främmande män” utanför sin lägenhet. 

Då misstänkliggörs scientologerna implicit. Ett antal av artiklarna verkar främst syfta till att underhålla. 

Dahlgren menar att texter som har underhållande intentioner sägs avse att förmedla nöje och förströelse 

(Dahlgren 2000, s. 87). Detta gäller bland annat en artikel som redogör för Holmes och Cruises förhållande 

från att de träffades tills skilsmässan ägde rum (19).  

7.2.7 Sammanfattning  
Artiklarna om skilsmässan mellan Katie Holmes och Tom Cruise framför en version av verkligheten där 

Katie Holmes är rädd för scientologin. Rörelsen porträtteras som farlig och blir bovar i de flesta av 

artiklarna. I sex av nio artiklar kallas scientologin för ”sekt” och det används många ord med negativa 

konnotationer som ”skräck”. Detta innebär även att stereotyper kring scientologin bekräftas och en 

schablonbild förmedlas. Offer i artiklarna blir Holmes, dottern Suri som uppges behöva räddas från 

scientologin samt medlemmar och avhoppare. Mycket av informationen baseras på avhoppare och 

sekundärkällor och mycket är spekulationer. I spekulationerna syns även journalisterna, exempelvis: 

”vittnesmålen om sektens bestraffningar måste ha fått Katie Holmes att rysa”. Läsarna syns även i dessa 

spekulationer, den tillänka läsaren antas inte vara källkritisk utan snarare intresserad av dramatiska 

skriverier om kändisar.  

 
7.3 Narconon 
I följande avsnitt behandlas artiklar som rör behandlingshemmet Narconon som bygger på 

scientologigrundaden L. Ron Hubbards läror.  

 



 

  38 

7.3.1 Kvällspress 
I detta stycke har 9 av 40 artiklar analyserats. 

7.3.1.1 Tolkningar av verkligheten  
Artiklarna om behandlingshemmet Narconon presenterar och skapar olika versioner av verkligheten. En 

verklighet som skapas är en där Narconon är någonting positivt. Till exempel i en artikel som handlar om 

Åke Uvebratt, en person som varit inlagd på Narconon och blivit rehabiliterad (40). I andra artiklar skapas 

en mer negativ variant av verkligheten, exempelvis när artisterna Anna Book och Nanne Grönvall sägs luras 

göra reklam för Narconon och scientologin (29). Nerman menar att artiklar kan vara sanna fast de är olika 

och att det handlar om perspektiv (Nerman 1973, s. 117). Alltså kan båda dessa artiklar vara sanna men de 

är skrivna ur olika perspektiv och skapar olika verkligheter. Dock kan detta bli föremål för tolkningstvister. 

Att olika bilder av Narconon presenteras kan göra att läsare tror på en bild eller en annan beroende på 
inställning till Narconon och scientologin.  

 Att vara på plats kan som sagt stärka trovärdigheten av den verklighet som presenteras, detta sker i 

en artikel där skribenten varit på Narconons behandlingshem i Eslöv. I samma artikel framkommer olika 

perspektiv och synpunkter, exempelvis att Narconon har koppling till scientologin och att en person som 

varit inlagd på hemmet försökte värvas till scientologin av personalen, men även att det går bra för 

Narconon och att hemmet ska vara avskilt från den religiösa delen av scientologin (28). Att olika sidor av 

verksamheten presenteras kan tänkas göra verklighetsbilden mer trovärdig. Thurén menar att två källor med 

motsatt tendens ökar trovärdigheten och därför bör två sidor i en text få komma till tals (Thurén 2013, s. 78). 

En faktor som gör bilden av verkligheten vinklad är dock att personen som uttalar sig negativt om sin 

upplevelse på behandlingshemmet var där 19 år innan artikeln skrevs, då personens minnen av händelsen 

kan tänkas försämras samt att Narconon kan ha förändrats under dessa år (28). Enligt Thurén är det mer 

rimligt att tvivla på källan ju längre tid det har gått mellan en händelse och en berättelse (Thurén 2013, s. 7). 

7.3.1.2 Dramatisering 
Hultén menar att exempel på ”offer och bov” ofta innebär övertalning (Hultén 2000, s. 78). I de artiklar vi 

analyserat porträtteras Narconon oftast som bovar. Även om det inte uttrycks explicit framhävs detaljer som 

får Narconon att figurera i ett negativt ljus. Till exempel uppges det att Narconon skulle använda 

ovetenskapliga metoder och kontrollera de intagna, vilka blir offer i historien. Särskit Rolf Nilsson som 

säger sig ha blivit illa behandlad och sedan fått återfall efter rehabiliteringen. En man vid namn Folke 

Sjöqvist blir hjälten i en artikel, han sägs ha gjort en utvärdering av Narconon och kommit fram till att 

behandlingsprogrammet ”inte borde tillåtas inom svensk sjukvård” (28). RDS, Riksorganisationen för ett 

Drogfritt Sverige, blir bovar i en artikel då de kritiseras av det journalistiska tv-programmet Uppdrag 

Granskning för att använda kända svenskar i sin marknadsföring för att ge scientologin bra publicitet. Book 
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och Grönvall får rollen som offer då de uppger sig vara omedvetna om kopplingen mellan RDS och 

scientologin. Tidningen framställs som hjälten då de informerar kändisarna om vad de ”egentligen” gör 

reklam för (29). Detta ”egentligen” kan dock ifrågasättas då kändisarna gör reklam för RDS som sägs ge 

pengar till Narconon. Att detta skulle innebära att Book och Grönvall gör reklam för scientologin kan tänkas 

vara långdraget. I några artiklar får Narconon hjälterollen istället för rollen som bovar. Detta sker i artiklar 

där det vittnats om hur Narconon hjälpt de som lagts in och mer eller mindre räddat deras liv (31, 37, 40). 

 Det finns dramatisering i form av miljöbeskrivningar och scener i en artikel om missbrukaren Åke 

Uvebratt: ”En mild sommardag för fem år sedan satt Åke Uvebratt med en pistol i handen och en 

sprängladdning i knäet. Han hade bestämt sig för att begå självmord efter 32 års knarkmissbruk. En 

förbipasserande kompis räddade hans liv”. Detta är den enda riktiga scenen i denna artikel men många delar 

är dramatiserade, exempelvis: ”Åke har fortfarande kulor kvar i kroppen och mängder med ärr efter sydda 

knivsår”, dessa detaljer målar upp en bild för läsaren (Hultén 2000, s. 36) (40). Det är även en form av 

dramatisering att sätta två intervjuer intill varandra i texten där de hamnar i konflikt, detta sker i en artikel 

där Folke Sjöqvist kritiserar Narconon, informationschefen på Narconon i Eslöv Birgitta Gustavsson får 

svara på kritiken och Sjöqvist får svara på hennes svar (28). Sett i ljuset av den dramatiska metoden blir 

detta ett dramatiskt gestaltande (Nerman 1973, s. 55). 

7.3.1.3 Val av språk och uttrycksformer  
Val av språk och uttrycksformer påverkar artiklarna. Det förekommer exempel på värdeladdade ord i dessa 

artiklar. Rubriken: ”Här är hela artikeln som fick scientologerna att se rött” kan ses som dramatiserad. ”Se 

rött” är en metafor och ger även konnotationer till att scientologerna är arga för någonting som står i texten. 

Detta kan tänkas skapa en annan känsla hos läsaren än om ett rakt språk hade använts, som sagt fungerar 

metaforer som sätt att överdriva och styra tolkning (Conboy 2007, s. 41). Denna rubrik lockar även till 

läsning, människor kan tänkas undra vad som fick scientologerna att ”se rött”. Denna rubrik kan alltså se till 

att läsaren går vidare till brödtexten (28). Åkermalm menar att det är vanligt att rubriker är spekulativa och 

värderande (Nerman 1973, s. 129-134). Rubriken: ”SVT: De blir utnyttjade - Scientologerna bakom anti-

drogkampanj” (29) innehåller spekulationer om att svenska kändisar utnyttjats samt att det är scientologerna 

som står bakom utnyttjandet. Rubriken: ”Vi har bett hovet om ursäkt” handlar om Narconons användande 

av kungaparet i en reklamfilm, här förväntas läsaren veta vad det handlar om då det inte skrivs ut i rubriken 

(36). Det används värderande ord i rubriken ”Sekt utnyttjar kunden i video - Hemlig propagandafilm sprids 

över hela världen” (38). Termen ”sekt” har negativa konnotationer. Det finns även rubriker som kan ge 

läsaren en mer positiv inställning till Narconon och scientologerna. Till exempel ”60 procent blir drogfria” 
(37). Rubriken lägger inte fokus på Narconons koppling till scientologin utan på det positiva med rörelsen. 

Även brödtexten är positivt vinklad då den redogör för att en stor andel tillfrisknar från sitt drogmissbruk 
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(37). ”Fri från knark - efter 32 år - ’Om jag inte kommit till Narconon hade jag inte levt idag’” skapar även 

en positiv bild av Narconon (40).  

 De flesta artiklarna är mer abstrakta än konkreta. En artikel handlar om ett reportage som skulle 

publiceras i tidskriften Aluma men som stoppades efter påtryckningar av Narconon. I denna artikel skrivs 

det att Alumas ansvariga utgivare Jennie Järvå ”kontaktades av personer kopplade till Narconon” samt att 

det var ”obehagligt”. Dessa uppgifter konkretiseras inte med exempel eller detaljer (30). Det som är konkret 

i artiklarna är ofta de stycken som bygger på fakta då de innehåller detaljer (Hultén 2000, s. 42). I en annan 

artikel sägs det att kungaparet ”utnyttjades” när de figurerade i Narconons reklam, som kallas ”hemlig 

propagandafilm”. Dessa exempel hade kunnat konkretiseras för att ge läsaren en bättre bild av vad som hänt 

(38). Exempelvis blir kopplingen mellan RDS och scientologin tydligare när det framkommer att RDS 

skänker pengar till Narconon för att det är en bra verksamhet enligt dem (29). En artikel innehåller 

grundläggande information som när Narconon startades, att det är en privat stiftelse samt att personalen som 

rekryteras ofta är före detta missbrukare. Det är ett exempel på konkretisering i texten (39). I en av artiklarna 

redogörs det detaljerat för ett händelseförlopp med ord som ”Sommardag”, ”32 års knarkmissbruk”, ”pistol i 

handen och sprängladdning i knät” och ”fick 20 kr och en vägbeskrivning”. Detta är exempel på hur 

berättelsen beskrivs med konkreta detaljer som ger läsaren en tydlig bild i vad som hänt (Hultén 2000, s. 42) 

(40). 

 I dessa artiklar finns det bildspråk, konnotationer och värdeladdade ord. I en artikel kan läsaren läsa 

bland annat ”se rött”, ”dömdes ut” och ”varmt ljus” som är metaforer samt ”komiskt nog” och ”otäck” 
vilket är skribentens värderingar (28). Skribenten väljer hur texten ska formas och är därmed textens 

regissör (Nerman 1973, s. 9). I dessa utformningar ingår val av ord som kan agera som perspektivmarkörer 

(Hultén 2000, s. 54). Till exempel står det i en artikel att RDS ”plöjer” in pengar till Narconon, som ”tillhör 

scientologisekten”. Både plöjer, tillhör och sekten är ord med negativa konnotationer i sammanhanget. 

Skribenterna använder även ord som innehåller skribentens värderingar, som ”ironiskt nog” och ”hävdar” 
(28). Ordval kan även skapa andra bilder av det som presenteras, att kalla tidskriften Aluma för ”lilla 

tidskriften” gör att de framstår som oskyldiga offer (30). ”Kilovis med knark”, som det står att Uvebratt 

sålde, kan ses som en hyperbol, en överdrift med syfte att övertala (Conboy 2007, s. 76). Senare i samma 

artikel står det att Uvebratt numera lever ett ”normalt Svensson-liv” vilket ställs i kontrast till det liv han 

levde innan och i sammanhanget kan tänkas ha positiva konnotationer (40). Narconon är i fokus i dessa 

artiklar istället för scientologin, men när scientologin nämns är det ibland med neutrala ord som 

”scientologerna” eller ”scientologikyrkan” (28, 36, 38, 39). I vissa fall kallas de dock ”sekt” och 

”scientologisekt” vilket har negativa konnotationer (29, 38).  

 Som tidigare nämnt kan artiklar även analyseras genom att titta på vad som utelämnas (Hultén 2000, 

s. 52-53). Till exempel framgår det inte hur scientologerna fått tag på bilderna på kungaparet som uppges ha 
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använts till reklamen (38). Statistiken som visar att 60 procent av patienterna på Narconon tillfrisknar 

bekräftas inte heller i artikeln (37). 

7.3.1.4 Bilden av scientologerna 
I vissa av dessa artiklar skapas en negativ bild av scientologin där stereotyper bekräftas, i andra skapas en 

positiv bild som motverkar stereotypen. Metoderna som Narconon uppges använda, som inte sägs vara 

baserade på vetenskap, stämmer in på stereotypen om scientologerna. Det uppges bland annat att Narconon 

skulle vara kontrollerande och tvinga sina patienter att bryta kontakten med omvärlden. Narconon sägs även 

vara en plats för scientologerna att värva medlemmar vilket kan tänkas bekräfta stereotyper om rörelsen eller 

i alla fall skapa en negativ bild av scientologin (28). Användandet av ordet ”sekt” bidrar till en schablonbild, 

en förenklad bild utifrån en mall som inte behöver stämma överens med verkligheten (Nerman 1973, s. 40) 

(28, 29). Narconon och i förlängningen scientologin framställs även som kontrollerande i en artikel där de 

sägs vilja stoppa negativ publicitet: ”Reportaget här under skulle du aldrig fått läsa. Scientolog-styrda 

Narconon pressade den lilla tidskriften Aluma att stoppa texten”. En artikel visar i grunden en positiv bild av 

Narconon i och med att rockstjärnan Hank von Helvete, som egentligen heter Hans Erik Dyvik Husby, får 

vård där. Artikeln har en faktaruta som framför en mer stereotyp bild av rörelsen. I faktarutan uppges att 

fyra av tio anställda på Narconon är scientologer exempelvis, vilket bekräftar fördomen om Narconon som 

nära kopplat till scientologin. Denna framställningen kan även ses som en schablon. I texten säger Hank von 

Helvete att han inte är scientolog och att ingen försökt värva honom ”Men jag är inte scientolog. Och ingen 

har försökt värva mig” (31). Att kopplingen trycks på trots detta kan visa på att framställningen är styrd av 

en mall som skribenten får arbeta inom, en mall där Narconon ska framställas negativt (Nerman 1973, s. 35) 

(31).  

 Det uppges i en artikel att 60 procent av de patienter som läggs in på Narconon tillfrisknar vilket 

bidrar till en positiv motbild för scientologerna (37). Att Narconon även får stöd från kommuner agerar även 

som en positiv motbild då Narconon har kommunernas tillit (28, 29). En annan motbild presenteras av Åsa 

Graaf som är grundaren av RDS. Hon menar att scientologin är hennes religion och inte föreningens (29). 

Här framstår RDS som en fristående organisation, i motsats till andra delar av artikeln där fokus läggs på 
kopplingen mellan RDS och scientologin. I texten som redogör för hur 60 procent blir drogfria efter att ha 

lagts in på Narconon agerar hela texten som motbild. Scientologerna nämns inte och texten bidrar till en 

positiv bild för Narconon (37).  

 Narconons metoder porträtteras som avvikande då de kan ses som ovanliga, med långa bastubad och 

vitaminer. Att metoderna ses som avvikande blir ännu tydligare när de kallas ”tveksamma”. Att 

behandlingen skulle ha koppling till scienologins utbildningsprogram och att människor ska ha utnyttjats för 

reklamkampanjer kan anses avvikande och fel (28). Att Book och Grönvall tar avstånd från reklamen och 

inte vill förknippas med scientologerna förstärker bilden av scientologerna och Narconon som avvikande 
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(29). Scientologin blir även avvikande då det kan uppfattas som något som behöver tas avstånd ifrån. Vilket 

både kungaparet, Book och Grönvall uppger att de gör (29, 38). Narconons försök att förhindra att texterna 

som skrivs om dem publiceras kan även ses som avvikande då det går emot yttrandefriheten (30). Det kan 

skapas en gemenskap i misstänksamheten för scientologerna och Narconon samt i avståndstagandet som de 

svenska kändisarna gör (29). 

 Narconon och scientologin porträtteras främst som farliga i dessa artiklar. Detta då exempelvis de 

ska ha försökt kontrollera Rolf Nilsson som var inlagd på behandlingshemmet: ”De sa att jag inte fick prata 

eller ringa någon utanför. Inte ens till flickvän eller till familjen. De övervakade varenda steg…” (28). De 

porträtteras även som farliga i en artikel där de sägs ha förföljt Expressen och försökt stoppa ett reportage 

om dem från att publiceras (30). I de artiklar då Narconons koppling till scientologerna inte redogörs för 

porträtteras Narconon mer neutralt och positivt då de sägs ha haft en positiv inverkan på patienterna (37). 

Då de uppges ha lurat kungaparet, Book och Grönvall porträtteras de som manipulativa och misstänkta (38). 

Detta då de tar betalt för behandlingar som uppges sakna vetenskapligt belägg (28).  

7.3.1.5 Aktörerna utanför texten 
Conboy menar att nyheter som handlar om kändisar och skandaler förekommer i större utsträckning i 

populärpress (Conboy 2007, s. 30). Då ett flertal av artiklarna om Narconon även berör kändisar som Nanne 

Grönvall, Anna Book, Hank von Helvete och kungaparet kan den tilltänkta läsaren tänkas vara intresserad 

av nyheter om kändisar och skandaler (29, 31, 38). Intresse kan tänkas grunda sig i misstänksamhet då de 

flesta av artiklarna porträtterar Narconon som avvikande och i ett negativt ljus. Till exempel när deras 

behandlingsmetoder beskrivs som ”direkt farliga för de intagna” (28). 

 Artiklarna redogör oftast för en sida av berättelsen och kan därför tänkas rikta sig till läsare som inte 

är allt för källkritiska utan förväntas finna berättelsen trovärdig. Därmed syns att läsaren förväntas vara 

okritisk, en vilja hos läsaren att få fördomar bekräftade. Läsaren kan tänkas känna gemenskap med och 

sympati för textens ”offer”, som Book, Grönvall och kungaparet. 

 Det förekommer en närvarande skribent även när det inte skrivs i ”jag”-form. Det framgår att 

skribenten har varit på plats på Narconons behandlingshem i Eslöv när det står ”Birgitta Gustafsson är 

informationschef och visar runt”. Därmed påverkas texten av skribentens egna beskrivningar och 

värderingar i scenen (28). I en artikel gör skribenten sig själv synlig genom att skriva ut sina frågor till 

intervjupersonen, som när skribenten frågar: ”Hur upplever du nykterheten?” (31). I en artikel skrivs även 

en fråga som skribenten ställer till tidningens chefredaktör ut i texten. Det finns även inslag av personlig 

värdering i artiklarna, ”Han lyser av livsglädje” går att tolka som journalistens egen värdering. I artikeln 

som ger tillbakablickar ur Åke Uvebratts liv använder sig skribenten av New Journalism4, vilket gör att 

skribenten blir regissör i texten även om det är skrivet ur Uvebratts perspektiv (40).  

                                                
4 “Journalism that reads like fiction and rings with the truth of reported fact”, för en introduktion, se Weingarten (2006).  
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7.3.1.6 Val av personer och syften  
Det är många olika personer som får komma till tals i dessa artiklar, främst personer som uttalar sig utifrån 

sina yrkesroller. Exempelvis Birgitta Gustavsson som är informationschef för Narconon i Eslöv, Narconons 

föreståndare Håkan Larsson, Ulf Malmros som är samordnare av missbruksfrågor på socialstyrelsen och 

Karin Andersson som är utvecklingssekreterare på stadskontoret i Malmö, Alumas ansvarige utgivare Jennie 

Järvå, hovets presschef Elisabeth Tarras-Wahlberg, frilansreportern Mikael Funke och Sven Bergman från 

Uppdrag Granskning (28, 29, 30, 38). I vissa av fallen får de agera som representanter för de berörda i 

artikeln, exempelvis när Tassas-Wahlberg uttalar sig om hur kungaparet tar avstånd från Narconon och 

scientologerna (38). Förutom dessa personer får även flera kändisar komma till tals. Book, Grönvall och von 

Helvete (29, 31). Trots att det är en relativt stor variation av personer som får uttala sig i dessa artiklar är det 

främst en negativ bild som skapas. Funke som skrivit reportaget om Narconon säger: ”Behandlingshemmet 

Narconon har en tydlig koppling till scientologirörelsen” (30).  

 De flesta av texterna är informativa, de vill förmedla något om världen. De är även proportionella då 
de vill framhålla hur saker förhåller sig, som hur förhållandena ser ut på behandlingshemmet. Det uppges 

exempelvis att de intagna bastar under långa perioder och äter stora mängder vitaminer (28). Artiklarna som 

låter flera parter komma till tals tenderar att uppfattas som mer objektiva. De artiklar som handlar om hur 

Anna Book och Nanne Grönvall ska ha utnyttjats av Narconon har som syfte att sända budskapet att 

kändisarna har blivit lurade. Det framkommer även öppen kritik mot RDS och scientologin som förstärker 

budskapet, till exempel när scientologin omnämns som ”…hårt kritiserade scientologirörelsen.” (29). 

Texterna som redogör för händelser kopplade till kändisar är även underhållande (29). I texterna som 

berättar om hur Expressen publicerat texten mot scientologernas vilja sänds budskapet att scientologerna 

inte kan tysta medierna. Det målas upp som en konflikt som pågår mellan yttrandefriheten och 

scientologerna. De flesta artiklarna fokuserar till störst del på Narconon och mindre på scientologerna. 

Budskapet kan då tänkas vara mer centrerat kring att förmedla en bild om Narconon (31).  

 De artiklar som rör kungaparet vill informera om hur de avsäger sig kopplingen till scientologin och 

Narconon, det kan ses som budskapet i texten (38). De kortare artiklarna som är mer sakliga tenderar att 

vara informativa. Texten om Åke Uvebratt är även den expressiv då den förmedlar känslor i texten och 

innehåller miljöbeskrivningar (40). I en artikel framställs Narconon endast positivt till skillnad från många 

andra artiklar och bilden nyanseras inte, därför kan syftet ses som att marknadsföra Narconon. Exempelvis 

sägs det att 60 procent blir drogfria, men detta är enligt Narconon (37). Även artikeln om Uvebratt framför 

en positiv och okritisk bild av Narconon, journalisten väljer att ha med ”Alla som verkligen vill sluta kan 

komma till Narconon eller någon annan organisation och få hjälp”. Det kan tolkas som marknadsföring som 

riktar sig till läsaren (40). 
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7.3.2 Dagspress 
I detta stycke har 4 av 40 artiklar analyserats. 

7.3.2.1 Tolkningar av verkligheten  
I många av artiklarna finns både verifierbara fakta och verkligheter baserade på perspektiv. Exempelvis 

handlar en artikel om att 10 miljoner kronor av skattepengar ska gå till scientologerna (33). Detta blir 

trovärdigt i och med att SvD och SVT kan anses vara pålitliga källor, enligt Conboy är public service mer 

objektiva (Conboy 2007, s. 92). I samma artikel framkommer spekulation om att scientologernas makt 

kommer att öka på grund av detta, de blir även kritiserade för att ha utövat hjärntvätt, vilket kan kan tänkas 

vara längre från verkligheten. Kanske är det så att avhopparen Michael Pattinson tror på det, då framför 

artikeln hans verklighet (33). En av artiklarna är baserad på en intervju med en man vid namn Weine 

Pettersson. Artikeln framför hans verklighet, han verkar ha haft makt över det som skrivits. Men att inte ta in 

andra källor gör att artikeln kan ses som partisk, den framför en variant av verkligheten baserad på 
avhopparens perspektiv (35).  

 Mycket av informationen i dessa artiklar är det rimligt att journalisten kan veta, men inte allt. Till 

exempel framkommer det inte hur skribenten skulle veta att tio procent av Narconons intäkter går till 

huvudrörelsen samt att det skulle förekomma hjärntvätt och utnyttjande (33). När det gäller artikeln om 

Pettersson är det rimligt att journalisten vet att han sagt det som framförs, journalisten har varit på plats 

hemma hos Pettersson. Men det är svårt att veta om det stämmer eller inte då uppgifterna inte bekräftas av 

en annan part i artikeln (35).  

 Att 10 miljoner kronor ska gå till scientologerna kan även skapa en tolkningsvist. I detta fall behöver 

det inte vara läsarens religion som påverkar tolkningen utan det kan även finnas flera icke-scientologer som 

finner ett värde i Narconons behandlingar. Exempelvis är Nycander övertygad om att Narconon är en ”fin” 
rörelse som inte borde förbjudas (Nycander 1977, s. 9). Sett ur detta perspektiv går pengarna till behandling 

av missbrukare och inte en ”sekt” (33). 

7.3.2.2 Dramatisering 
Scientologin blir bovar i dessa artiklar och även Narconon och Kommittén för mänskliga rättigheter då de 

sägs dra in pengar till rörelsen samt Taja Vulto som får stå till svars för misstagen (33, 34). Offer blir 

kungen (32), medlemmar som ”hjärntvättas” (33) och framför allt Weine Pettersson som får en tydlig 

offerroll (35). Ingen av dessa artiklar innehåller några hjältar.  

 Tre av artiklarna innehåller inga scener och de är inte heller dramatiserade. I en av dessa artiklar 

används dock känsloskrivande som kan tänkas röra upp läsaren i form av en avhoppares citat: ”Om de 

(kommunerna) ger pengar till scientologernas frontorganisationer ökar scientologerna sin kontroll i Sverige 

på ett väldigt oärligt sätt” (33) (Nerman 1973, s. 140). En av artiklarna är dock dramatiserad. Artikeln 

handlar om Pettersson och innehåller flera scener. Bland annat en där journalisten beskriver ett rum som 
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antas vara Petterssons hem. Detaljer ur hemmet som Petterssons katt och golvklockor beskrivs, vilket skapar 

en närvarokänsla. Artikeln avslutas på samma plats och då skapas även rörelse i artikeln i och med att 

Petterssons sambo kommer in i rummet plockar upp deras barn. Detta blir dramatiserat dels då 
uppräkningarna av detaljer gör berättelsen levande samt då människor sätts på en scen för att handla (Hultén 

2000, s. 40) (Nerman 1973, s. 31). Journalisten skapar även dramatisering med hjälp av ordval och sätt att 

skriva. Det finns en tydlig början: ”Och så denna omskakande berättelse:”, och ett tydligt slut: ”Berättelsen 

är slut. Stillheten breder åter ur sig i rummet” (35).  

7.3.2.3 Val av språk och uttrycksformer  
Som sagt är rubriker talande för vad som anses vara viktigt i en artikel. ”Kungen stöder inte Narconon” är en 

tydlig och rak rubrik (32). Den visar att sammankoppling med Narconon ses som någonting negativt och 

avvikande. ”Scientologer får skattepengar”, delar likheter med ovanstående rubrik. Den verkar ganska rak 

men framför ändå en föreställning om händelsen som inte uttrycks explicit. Det anses vara negativt att 

scientologerna får skattepengar, annars hade det kanske inte blivit en nyhet. Rubriken är även förenklad och 

nästan missvisande, den får det att framstå som att scientologerna får skattepengar utan att det som görs för 

pengarna framkommer i rubriken. Det gör det dock i brödtexten, detta kan tänkas vara ett sätt att locka 

läsaren in i artikeln (33) (Nerman 1973, s. 129). ”Svårt att bli fri från sekten. Scientologer köpte Weines 

tystnad”, denna rubrik skiljer sig från de andra. Den är längre, mer dramatiserad och framför allt innehåller 

den mer av ett ställningstagande i och med att ordet ”sekt” används, tidningens inställning till scientologin 

fastställs redan i rubriken. Det blir även ett ställningstagande att använda Weine Petterssons förnamn istället 

för hans efternamn, detta kan ses som ett sätt att komma närmare en person, skribenten vinklar händelsen på 
person och problemet med scientologin blir ett individualiserat problem (35) (Nerman 1973, s. 31).  

 Som de flesta artiklar är dessa blandningar av abstrakt och konkret framförande. Exempel på konkret 

framförande är användandet av siffror och citat som finns med i artikeln om att scientologin får 

skattepengar, siffror kan användas för att övertala (Conboy 2007, s. 75) (33). Artikeln om Pettersson är 

konkret i de många detaljer som framförs, som att hans första auditering skedde i en källare. Artikeln 

redogör för en lång tidsperiod av Petterssons liv vilket kan bidra till abstraktion då mycket av 

händelseförloppet utelämnas (35).  

 ”Skräckexempel” är ett ord som har negativa konnotationer (32). Samma sak gäller ”sektliknande 

rörelse”, ”kommersiell sekt”, ”kritiserade behandlingsmetoder”, ”hjärntvätta” och ”utnyttja ”. Alla dessa 

negativt laddade ord används i en artikel. Att skriva ”utomjordingar” blir även en aning förlöjligande, det 

anspelar på normen att inte tro på ”utomjordningar” (33). I hälften av artiklarna kallas scientologin för sekt 

(33, 35), i andra hälften kallas scientologin för mindre laddade ord som kyrka, scientologer och rörelsen (32, 

34). 
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 Det finns även flera metaforer i dessa artiklar. Som sagt menar Conboy att en metafor kan användas 

för att betona en viss aspekt i en händelse (Conboy 2007, s. 40-41). Till exempel ”svartmålar”, som betonar 

den negativa aspekten. ”Omskakande berättelse” är en annan metafor som visar hur journalisten reagerade 

på berättelsen. Här skriver journalisten hur berättelsen ska tolkas och det görs klart för läsaren explicit. ”Ser 

situationen i klart ljus” är en metafor som kan ge konnotationer till att Pettersson insett något nytt samt att 

detta är någonting positivt och att han tidigare var i mörker (35). Det sker argumentation när skribenten 

skriver ”över hälften av landets alla kommuner”, det visar att skribenten vill betona att det rör sig om ett 

stort antal (33).  

 Som tidigare nämnt kan artiklarna analyseras genom att titta på vad som utelämnas, vad som är 

tystnaderna i texterna (Hultén 2000, s. 52-53). Till exempel framgår det inte hur kungaparet figurerade i 

reklamfilmen (32, 34). Förutom detta saknas även röster som hade kunnat nyansera bilden i artiklarna. 

Narconon och scientologerna får inte komma till tals, vilket gör att de inte kan besvara de uppgifter som rör 

dem (33, 35).  

7.3.2.4 Bilden av scientologerna  
Som sagt menar Nerman att massmediernas representationer är baserade på schablonbilder (Nerman 1973, s. 

35). Flera av dessa artiklar är relativt neutrala (32, 34). Alla artiklarna är dock inte det utan vissa bidrar till 

stereotypen om scientologerna. Exempelvis finns en artikel där bilden av rörelsen blir att de är onda, 

utnyttjande och hjärntvättande: ”Scientologerna har av både regeringar och domstolar anklagats för att 

hjärntvätta och utnyttja sina medlemmar”. Framställningen av scientologernas tro blir även stereotyp i och 

med att den förlöjligas och förenklas ”I rörelsens skrifter berättas bland annat om en galaktisk gud som för 

75 miljoner år sedan förde miljarder utomjordingar till jorden och dödade dem i vulkaner” (33). Detta kan 

anses vara en schablonbild, då denna del av rörelsens skrifter har lite med Narconon att göra i och med att 

Narconon tar till vara på scientologins lära om sinnet men inte dess religiösa aspekt (Nycander 1977, s. 73) 

(Nerman 1973, s. 35). Därför är det troligt att denna mening fick plats i artikeln just för att kritisera och 

nedvärdera. Stereotyperna behöver visserligen inte bli läsarnas bild av verkligheten, men då krävs som sagt 

en motbild (Levin 2006, s. 174). Inga scientologer får komma till tals i artikeln men läsarna förses ändå med 

en motbild i och med Cecilia Lind, kommunalråd i Eslövs kommun. Hon tycker inte att politiken kan styra 

vad Narconon gör med sin vinst (33).  

 Bilden av scientologerna blir även en schablon som bekräftar fördomar i artikeln om Weine 

Pettersson. I schablonfiktion kan skribenten gömma sig bakom källan, detta sker i artikeln om Pettersson då 
allt baseras på hans berättelse (Nerman 1973, s. 40). Många av de fördomar som finns om scientologin 

bekräftas. Enligt Alwall menar det organiserade motståndet mot rörelsen att scientologerna använder sig av 

hjärntvätt och utnyttjar folk ekonomiskt (Alwall 2000, s. 106). Detta blir en fördom som bekräftas i artikeln 

i och med att Weine kände en tacksamhetsskuld efter att ha blivit drogfri på Narconon. Han spenderade då 



 

  47 

stora summor pengar på scientologin innan han slutade: ”Till slut var jag tvungen att inse att auditören satt 

och blåste mig”. Kritik om hjärntvätt finns även explicit i Petterssons uttalande: ”Man kan kalla det för 

hjärntvätt” (35).  

 Även i dessa artiklar blir scientologin och Narconon avvikande. Exempelvis ses kungens 

avståndstagande från Narconon som någonting naturligt (32). Nycander menar att Narconons kritik 

egentligen handlar om att scientologin är det som ses som oacceptabelt. (Nycander 1977, s. 22). 

Ambjörnsson menar att ingenting kan existera utan gränser men att processen av gränsdragning kan se olika 

ut vilket kan få identiteter att framstå som mer eller mindre otänkbara (Ambjörnsson 2004, s. 23). I detta fall 

blir stödjandet av Narconon och i förlängningen scientologins så otänkbart att beslutet inte måste förklaras 

(32).  

 Tron på utomjordingar blir också avvikande (33). Nycander menar att scientologin ofta kallats för en 

kvasireligion samt att gränsdragningen mellan religion och vidskepelse för många handlar om vad som är 

etablerat (Nycander 1977, s. 105). Bogdan skriver att scientologer ofta förlöjligas för sin tro på världsbilden 

som Hubbard förmedlat. OT-handlingarna, som berör utomjordingarna nämnda i artikeln, bör tolkas i en 

religiös diskurs skriver Bogdan som menar att religiösa texter inte alltid är logiska utan bör tolkas som 

symbolik (Bogdan 2015, s. 511). Genom att skriva på dessa sätt om scientologins världsbild blir scientologi 

avvikande och etablerad religion normalitet. Avvikande blir även att spendera pengar på auditeringar. 

Auditering blir främst avvikande i och med uttalanden om att det inte fungerar: ”Men Weine mådde bara 

sämre. Ändå fortsatte han behandlingen i sju år” (35).  

 Det är endast i en av dessa artiklar som scientologin framställs som farlig, vilket är artikeln om 

Pettersson (35). Där sägs det bland annat att Weine var rädd samt att rörelsen hotar, utnyttjar, hjärntvättar 

och försöker tysta ner honom. I de andra artiklarna framställs scientologin främst som löjlig i och med sin 

tro på utomjordingar samt att de försöker ljuga om kungens stöd för Narconon (32, 33, 34). I en artikel 

nämns hjärntvätt och utnyttjande, vilket gör att scientologin framställs som farlig men det är endast i ett 

stycke. I de andra styckena samt i två av de andra artiklarna framställs scientologerna som oärliga och 

misstänkta, men inte direkt farliga (32, 33, 34).  

7.3.2.5 Aktörerna utanför texten 
Matthew Kieran menar att det är en journalists jobb att få läsaren att finna hens version av verkligheten den 

mest rimliga tolkningen (Conboy 2007, s. 75). Journalisten har alltså en viktig roll i texten. Exempelvis 

finns det en artikel där journalisten är osynlig men där urval har gjorts för att framställa scientologin och 

Narconon som negativt (33). Skribenten behöver dock inte medvetet syfta till att framställa scientologin 

negativt utan det kan bero på medierastret (Nerman 1973, s. 17).  

  Hultén menar att frågor som bör besvaras är vilka berättarjag som finns i texten, var journalisten står 

när hen berättar och om journalisten finns i eller utanför texten (Hultén 2000, s. 56-57). Journalisterna i tre 
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av dessa artiklar står utanför texten, de är osynliga. I två av artiklarna finns inte någon skribent utan bylinen 

är TT (32, 34). I den fjärde artikeln är skribenten närvarande, genom att skriva ”vi” placerar hen sig själv i 

texten (35). Hen blir en av birollerna i dramat där Pettersson har huvudrollen (Nerman 1973, s. 55).  

 Enligt Skoglund är det viktigt att titta på vad skribenten tycker är viktigt och anser vara så självklart 

att det inte behöver förklaras (Skoglund 2012, s. 2). Exempelvis anses det viktigt att lyfta fram hur 

människors skattepengar går till en ”kommersiell sekt”. I samma artikel nämns ”kritiserade 

behandlingsmetoder” och detta beläggs inte med information om varför metoderna är kritiserade (33). Det 

anses även vara viktigt att skriva om kungens motstånd till Narconon (32), och att skriva om Pettersson (35). 

 Som sagt menar Conboy att nyheter är heterogena och anpassar sig efter bland annat land och 

målgrupp (Conboy 2007, s. 113). I artiklarna som berör kungen syns den nationella aspekten. Tidningar 

antar att läsarna har nationellt baserade perspektiv vilket leder till binära förhållanden (Conboy 2007, s. 89). 

Dessa binära förhållanden kan ses som ett ”vi och dem”- tänk där “vi” i nationen förväntas bry oss om den 

svenska kungen (32, 34). Ett liknande tänk och en liknande läsare går att finna i artikeln om skattepengarna, 

där ett vi bildas i användandet av ”svenska skattepengar”. Det blir ett ”vi” som betalar skatt och ”de” som 

tar emot skattepengarna. I artikeln om Pettersson finns tydlig dramatisering vilket gör att läsaren som i syns 

texten är mer intresserad av drama än av fakta i och med vinklandet på person (35).   

7.3.2.6 Val av personer och syften  
Lundgren menar som sagt att en bör titta på vem som kommer till tals i en artikeln, men även med vems röst 

(Lundgren 1997, s. 71). I en av artiklarna är det ingen som kommer till tals med talminus. Dock kommer 

hovets presschef Elisabeth Tarras-Wahlberg till tals utan talminus och hon försäkrar att kungen inte stödjer 

Narconon (32). I en annan artikel är det bara Tarja Vulto som kommer till tals (34). I båda dessa artiklar är 

det inte de direkt berörda som uttalar sig utan personer ansvariga för att hantera kontakter med medier. I 

artikeln om Weine Petterson är det i princip bara han som kommer till tals och artikeln baseras på hans 

uttalanden, inga andra nämns vid namn. Journalisten kommer till tals i denna artikel, exempelvis när hen 

beskriver rummet där ”vi sitter” (35). I artiklarna där personer bara beskrivs kan det ses som att de får 

komma till tals med skribentens röst.  

 Till sist har vi en artikel där Cecilia Lind och Michael Pattinson får komma till tals. Denna artikel 

bygger till stor del på information från SVT:s Uppdrag Granskning som blir den främsta källan. Denna 

artikel är mer balanserad i och med att den hör två sidor. Lind framstår inte som representant för Narconon 

eller scientologin men hennes uttalande balanserar artikeln i och med att det inte är negativt för rörelsen 

(33).  

 Syftet med dessa artiklar skiljer sig åt. En artikel ska informera om att scientologerna gjort fel och att 

kungen inte stödjer Narconon (32). En annan ska sända budskapet att det är fel att skänka skattepengar till 

scientologin. Även om detta budskap försvagas lite med Linds uttalande blir det grundbudskapet. Conboy 
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menar att upprepning är suggererande och i denna artikel upprepas att det gäller många kommuner och 

mycket pengar (33) (Conboy 2007, s. 144). En artikel är dramatiserad, vinklad på individ och ensidig vilket 

leder till tolkningen att denna artikelns syfte är att underhålla samt att sända ett budskap (35). Även dessa 

artiklar har en kärna av information men två av artiklarna är främst informativa och två ska främst sända 

budskap även om dessa sänds relativt implicit (Conboy 2007, s. 9).  

 Artiklarna som är informativa kan även benämnas proportionella i och med att de vill framhålla 

något om hur saker förhåller sig (32, 34). Artikeln om Pettersson kan även benämnas som övertalande då 
innehållet vill få läsaren till en viss ståndpunkt samt expressiv då texten förmedlar en stämning (Dahlgren 

2000, s. 87). Detta syns främst i styckena där skribenten är synlig: ”Stillheten i rummet där vi sitter. Katten 

som sover med ryggen mot elementet…Tidens tidlösa tickande. Och så denna omskakande berättelse” (35). 

Detta stycke har lågt informationsvärde men överför en stämning till läsaren. Här karakteriseras berättelsen 

öppet i och med användandet av ordet ”omskakande” och detta är suggererande (Conboy 2007, s. 144).  

7.3.2.7 Sammanfattning 
Som tidigare nämnt har vi inte funnit tillräckligt utmärkande skillnader för att göra en jämförande studie. Vi 

har istället genom vår analys kunnat göra följande sammanfattning: I artiklarna om Narconon porträtteras 

scientologin på olika sätt. I artiklar där fokus ligger på Narconons koppling till scientologin blir verkligheten 

negativ, i de där scientologin hamnar i bakgrunden blir bilden av verkligheten neutral eller positiv. 

Narconon blir bovar när de sägs lura kändisar att göra reklam för scientologin exempelvis, men de blir 

hjältar när de sägs rehabilitera missbrukare och rädda människors liv. Det finns även positiva, negativa och 

neutrala rubriker och användandet av värdeladdade ord varierar. Ord med negativa konnotationer 

förekommer dock, som ”utnyttjade” och ”sekt”. Vissa artiklar är baserade på schabloner och befäster 

stereotyper, andra motverkar stereotyper. Dessa artiklar agerar som motbilder till varandra, vilket även kan 

orsaka tolkningstvister, men det finns även motbilder inom artiklarna. Exempelvis när scientologen och 

grundaren av RDS Åsa Graaf får komma till tals och besvara kritik. Många olika personer får komma till 

tals men det är främst människor som talar utifrån sina yrkesroller. Majoriteten av artiklarna är informativa, 

även om vissa är expressiva eller syftar till att sända budskap. Vissa av artiklarna innehåller scener och 

dramatisering medan andra är neutrala och raka. Skribenterna är oftast osynliga men i vissa artiklar syns de 

genom att vara närvarande i texten, skriva ur frågor eller uttala personliga värderingar. Sammantaget är det 

en varierande bild av scientologin som framkommer i artiklarna om Narconon. 

 

8. Diskussion och slutsats 
Syftet med denna uppsats har varit att utforska och beskriva hur scientologin beskrivs i medierna utifrån tre 

ämnen och fyra tidningar. I denna uppsats har vi sett att bilden av scientologirörelsen som förmedlas i de 

undersökta tidningarna är negativ. Vi har undersökt materialet ur olika perspektiv och teoretiska vinklar för 
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att se till att resultatet blir så representativt som möjligt. Genom att presentera detaljrikedom i materialet 

samt grundlig och fördjupad analys menar vi att det står utom rimligt tvivel att journalistiken i de medier vi 

undersökt presenterar en vinklad bild av verkligheten.  

  Artiklarna som analyserats har handlat om olika saker och en variation i analysmaterialet har 

eftersträvats för att skapa en bild av rörelsens porträttering. Även i artiklar där fokuset hade kunnat läggas på 
någonting annat hamnade scientologin i rampljuset, exempelvis i artiklar om Katie Holmes och Tom Cruises 

skilsmässa eller i artiklar om Narconons behandlingar. Det är en viss version av verkligheten som framförs 

och ofta är artiklarna baserade på intressevinkel snarare än verifierbara fakta. Det är inte nödvändigtvis 

lögner som framförs, men verkligheten är vinklad i artiklarna så att scientologin framstår som någonting 

negativt. Mycket av det som skrivs är det rimligt att skribenterna vet, även om det finns undantag. Men trots 

detta blir den verklighet som presenteras inte en spegling av verkligheten utan verkligheten har skapats i 

textfabriken, i diskurserna. Det finns spekulation i många artiklar. Flera artiklar öppnar för tolkningstvister 

mellan scientologer och icke-scientologer, till exempel angående priserna för scientologernas kurser. Alla 

dessa artiklar skapar verkligheter som kan tänkas vara sanna för vissa men inte för andra. Urval har även 

påverkat i verklighetsbilden som skapas.  

 Scientologin blir ofta bovarna i dessa artiklar medan dess medlemmar blir offer, speciellt de som valt 

att lämna organisationen, som Katie Holmes eller Weine Petterson. Det finns undantag där Narconon blir 

hjältar för att de hjälpt människor med sina missbruk. Ofta används ord med negativa konnotationer, som 

”sekt”, ”hjärntvätt” och ”destruktiv”. Att använda bildspråk som metaforer och liknelser är mindre vanliga 

men förekommer. I artiklarna om scientologibibeln förekom metaforer som ”krig” och ”strid”. Flera artiklar 

är abstrakta och utelämnar detaljer, även om det även finns konkreta artiklar eller delar av artiklar där 

siffror, citat och detaljer används. Artiklarnas rubriker är varierande men gemensamt har många att de vill 

locka läsarna till texten genom dramatisering och värdeladdade ord.  

 I flera av artiklarna förekommer det även dramatisering, även om många artiklar är relativt raka. I de 

dramatiserade artiklarna är det sällan scientologin framställs positivt. Scener finns i några av artiklarna men 

i majoriteten finns de inte. Dramatisering är vanligare, saker får tala för sig själva, karakteristiska citat 

återges, rörelse och händelseförlopp redogörs för och individer får blir representanter för större saker. Det är 

sällan scientologer får komma till tals och när det händer gäller det oftast Tarja Vulto, scientologernas 

presstalesman i Skandinavien. Många myndighetskällor syns i artiklarna. Artiklarna har ofta en kärna av 

information men sedan varierar dess syfte. Flera artiklar syftar till att underhålla, andra till att sända dolda 

budskap. Vissa artiklar är proportionella och några få är expressiva. I majoriteten av artiklarna flyter dessa 

syften samman och de olika funktionerna blandas i artiklarna. När artiklarna ska sända budskap är 

argumentationen ofta dold och budskapet är sällan positivt, med undantag för artiklar som lyfter fram det 

positiva med Narconon. Källorna syns sällan i dessa artiklar, när de gör det är de främst intervjuer och 
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sekundärkällor, men det förekommer även att skribenten varit på plats och det som skrivs baseras på 
förstahandsinformation.  

 Det är sällan scientologin som ideologi förklaras och beskrivs för tidningarnas läsare. Det tas för 

givet att läsaren är någorlunda insatt. När beskrivning väl sker hamnar fokus ofta på kursmaterialet OT3 

som involverar utomjordningar. Detta kan ses relevant till viss del i och med att det var materialet som 

Zenon Panoussis publicerade, men framställningen är ofta förlöjligande och vinklat. Även i andra artiklar 

som inte handlar om det stulna materialet nämns tron på utomjordingar. Artiklarna framför ofta en stereotyp 

bild av scientologin, en schabloniserad framställning. Det finns få motbilder i artiklarna och scientologin blir 

avvikande. Den dominerande framställningen är att scientologin är farlig, men rörelsen framställs även som 

löjlig, misstänkt och ibland neutral. Det framkommer kritik om hjärntvätt och ekonomi i artiklarna. Ibland är 

kritiken uttalad men ofta framförs kritiken implicit, mellan raderna. Det blir normaliserat att misstänka 

rörelsen utan att förklara varför och urval bidrar till att befästa fördomar om rörelsen. Det är inte heller 

ovanligt att scientologin kallas för ”sekt”, ett ordval som kan anses vara vinklat. Att skribenten väljer att 

använda ordet ”sekt” är ett ställningstagande som förstärker stereotypen om scientologerna. Ordet ”sekt” 
används av både dags- och kvällspress när de skriver om scientologin och det förekommer ingen diskussion 

om scientologerna definieras som en sekt eller inte. En sammanräkning visar att ordet används i nästan 

hälften av artiklarna i såväl kvälls- som dagspress.  

 Läsarna och skribenterna som kan utläses ur texterna är inte scientologer och inte heller positiva till 

scientologin. Detta syns i urval, ordval och vinkel. Artiklarna är inte avsedda att läsas av scientologer eller 

de som sympatiserar med scientologin. Artiklarna med underhållnings- och kändisfokus riktar sig till läsare 

som är intresserade av kändisars privatliv och förfasas över scientologernas kritiserade beteenden. Läsarnas 

intresse kan grunda sig i misstänksamhet. Läsare kan känna igenkänning i att ta avstånd från scientologerna 

och Narconon när de porträtteras negativt samt när andra kritiserar eller tar avstånd från Narconon. 

Skribenterna är ofta osynliga i texterna, men deras perspektiv syns i att de kallar rörelsen för sekt eller 

använder källor som är kritiska mot rörelsen exempelvis. I mer objektiva texter blir journalistens roll mer 

informerande och mindre synlig. 

 Slutsatsen är att majoriteten av dessa artiklar befäster och rentav producerar fördomar om 

scientologirörelsen snarare än utmanar dem. Läsarna erbjuds igenkänning men mindre nya kunskaper. Att 

bilden av scientologin är negativ i dessa artiklar är enligt oss inte förvånande, men vi hade inte förväntat oss 

att bilden skulle vara så tydligt vinklad. Slutsatserna vi kommit fram till i denna analys är endast 

applicerbara på de tidningar, artiklar och ämnen vi valt. Det finns visserligen skäl att tänka att 

framställningen inte skiljer sig markant i andra tidningar, ämnen eller artiklar i och med att tidsperioden var 

lång och tidningarna var både kvälls- och dagspress.  
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9. Vidare forskning 
Som sagt syftar denna uppsats till att beskriva hur scientologin porträtteras och inte att jämföra hur de 

porträtteras i olika tidningar, ämnen eller artiklar. Vi tror däremot att det finns potential att utveckla en 

jämförande studie. Trots att de flesta skillnader vi såg i porträtteringen av scientologin var små har vi sett 

flera intressanta saker i analysen som hade kunnat undersökas vidare, som att bilden av scientologin blir mer 

positiv i artiklar som handlar om Narconon än i artiklar som handlar om skilsmässan eller 

”scientologibibeln”, och att de få artiklar som varit positivt inställda till scientologin och Narconon främst 

återfinns hos kvällspressen. Det är även mer fokus på underhållning och kändisar i artiklar publicerade av 

kvällspressen medan dagspressen inte skrev om Katie Holmes och Tom Cruises skilsmässa. Aftonbladets 

och Expressens artiklar innehöll även fler scener medan Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets artiklar 

satte högre krav på läsarens utbildningsnivå i och med att svåra ord användes. Kvällspressen använde sig av 

ordet ”sekt” en aning mer, men i stora drag var användandet jämnt. Detta har dock inte varit relevant för oss 

att undersöka vidare och det är därför ett förslag till vidare forskning, för att se om det finns skillnader i hur 

scientologerna porträtteras över tiden eller i olika mediekanaler samt hur dessa skillnader kan förstås.  
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