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Abstract 
 

This essay intends to examine how three Swedish newspapers report about religion. The 

research has been undertaken about spirituality, religion and secularism relating to the years 

2010 until 2015. The study also has the aim of investigating the Swedish ambivalence, both in 

the past and currently, to religious questions. The study demonstrates that even if secularity is 

strong in Sweden, many Swedish people are bound to the Church and embrace a personal 

faith.   

 

Keywords 
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1. Inledning 
 

1.1 Disposition  
 

Uppsatsen börjar i första kapitlet med en introduktion. Därpå följer teoridelen och en 

beskrivning av studiens syfte. Efter det tas frågeställningarna upp, metod, urval och tidigare 

forskning. En presentation av källmaterialet följer, som består av de undersökta sökorden, 

övriga webbsidor samt andra texter. Dessa följs av en redogörelse av hermeneutik/ 

diskursanalys. Kapitel två inleds med ett försök till religionsdefinition och fortsätter med hur 

religion och sekularisering utvecklats i Sverige. Skillnaden mellan begreppen religion och 

andlighet tas upp och därpå diskuteras populärreligiositet. Kapitlet avslutas med en 

idéhistorisk översikt. I kapitel tre problematiseras orden religion, andlighet och ateism i 

Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Aftonbladet och avslutas med tabelluppställningar. 

Kapitel fyra innehåller jämförande analyser och den sammanfattande utvärderingen av de tre 

tidningarna samt slutord. I femte kapitlet presenteras källförteckningen. 

 

1.2. Svenskar och pressens inflytande  

Kan man hävda att svenskar är religiösa, ateistiska eller smygkristna, andliga o.s.v. - eller 

finns det alltför få belägg för dessa påståenden? Tesen att Sverige är sekulärt är en sanning 

med modifikation. Många är tveksamma till att kalla sig religiösa, eftersom ordet religion är 

kopplat till kristna traditioner och stelnade läror. Kyrkan har förlorat ensamrätten till religiösa 

frågor, men det är få som är helt sekulariserade. Sekularisering betyder den process i 

samhället där lagar och andra icke-religiösa områden inte baseras på religion. 

Sekulariseringen har istället lett till intresse för ockultism, andlighet och mystik.1 Det är också 

mindre pretentiöst att kalla sig andlig eller troende. Endast dem som djupt tror på Jesus kallas 

numera kristna.2 Ann af Burén kallar i sin avhandling svensken för semisekulär: å ena sidan 

ointresserad av kristna ritualer och kyrkobesök, å andra sidan ofta medlem i ett religiöst 

samfund och med en obestämd tro utan dogmer (kallad den svenska paradoxen). Det som är 

utmärkande för de semisekulära är ett både-och-perspektiv: man blandar friskt idéer från olika 

religioner och utesluter inte en tro för en annan.3 I min undersökning tas olika ståndpunkter 

och uppfattningar upp från media, som visar ambivalens i ett samhälle som är sekulärt och 

                                                 
1 Frisk 2013: 212-213 
2 http://www.dn.se/insidan/svenskar-tror-men-inte-pa-gud/ 150227 
3 af Burén 2015: 217-218 

http://www.dn.se/insidan/svenskar-tror-men-inte-pa-gud/
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rationellt men ändå inte utan religion. Dessa motsatta utgångspunkter brukar massmedia ta 

upp i olika artiklar. Media spelar en väsentlig roll för synen på religion. Dess inflytande har 

ökat med internet och snabba uppkopplingar. Media är sällan en objektiv eller neutral 

informationskanal, utan journalisterna fungerar som etiska budbärare, en sorts 

moralentreprenörer. Deras personliga förförståelse, erfarenheter och fördomar påverkar flödet 

av nyheter, vilket i sin tur inverkar på läsarnas uppfattning av religion. I samspel med 

opinionen både påverkar och avspeglar media samhället. Enligt den hermeneutiska cirkeln 

skapas således nya tolkningar vilka leder till ny förförståelse o.s.v. 

1.3 Teori och metod  

1.3.1 Syfte och frågeställningar 

 

Jag har valt att undersöka ord och begrepp med religion och religiösa föreställningar i 

centrum. Analysen avser dagspress, som är väl etablerade mötesplatser för åsikter med ett 

tidsdjup. I de dagliga tidningarna sätts agendan för åsiktsutbyten, och där pågår en bred, 

allmän debatt om hur religion uppfattas. Syftet med min uppsats är att få kunskap om hur 

media rapporterar om religion och områden som tangerar religion.  

 

Ett annat ändamål med denna uppsats är att undersöka svenskars föreställningar om vad 

religion är, och om de anser sig vara religiösa/andliga. Hur ser människor på religion/ 

andlighet/ateism? Det föreligger en diskrepans mellan vad människor säger sig tro på – eller 

rättare sagt vad de inte tror på – och vad de uttrycker med känslor och i handlingar. Många av 

dessa handlingar kan ses som religiösa uttryck. 

 

Frågeställningarna lyder: 

  

* Hur framställs religion, andlighet och ateism i Svenska Dagbladet, Dagens 

Nyheter och Aftonbladet? 

* Hur uppfattas dessa bland svenskar? 

* Hur kan man förklara sekulariseringsprocessen i Sverige? 

 

1.3.2 Metod och urval 

 

Jag har valt att fokusera på människors livsåskådning och upplevelser av tro och existentiella 

frågor. Texter har valts från så skilda sidor som Idagsidan, Insidan, Under strecket, debatt, 

näringsliv, kultur, världen, nyheter, ledare, Sverige, Stockholm, nöje, livsstil, hälsa, näringsliv 

och livsåskådningssidan Wendela m.fl. Sociala medier (facebook, google, instagram, 

snapchats m.fl.) förefaller mig flyktigare, dock har några bloggar tagits med för att de 

berikade materialet. Enkätsystem tycktes för obekvämt och för snävt att använda i 

undersökningen. Hur och till vem kan man skicka enkäter? Intervjuer valdes bort av liknande 

skäl. Jag ville ha ett brett, aktuellt och djupt urval att arbeta med. Detta gjordes möjligt genom 

analys av svensk press under en avgränsad period. Valet föll på två stora dagstidningar och en 

kvällstidning, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Aftonbladet. De två stora 

morgontidningarna når mycket folk och rapporterar från den kommersiella storstaden. Det 

krävdes också en tidning som Aftonbladet för att undersöka huruvida religionsrapportering 

skiljer sig åt. Medan morgontidningar är mer konventionellt formella anlägger Aftonbladet ett 

personligt tilltal med fokus på det sensationella. För att ytterligare begränsa pressutbudet 

sattes avgränsningen till åren 2010-2015. I tabellsystemet har vissa sidor hopfogats för att 

materialet inte ska spreta för mycket. T.ex. har ord som ”böcker” eller ”relation” varit alltför 
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få för att ge egna rubriker. Således hamnar nöje/bok/kultur i samma grupp och 

Wendela/wellnes/hälsa/ livsstil/trend/relation samsas i en annan. Sverige/världen/Stockholm 

har fått en egen förteckning och så även Insidan och Idagsidan. Dessa rubriker har förts in i 

cirkeldiagrammet, som visar var det skrivs om religion/andlighet/ateism. Sökorden har 

utgjorts av religion, andlighet och ateism. Eftersom många svenskar verkar skilja på religion 

och andlighet valdes dessa jämte ordet ateism, av det skälet att mycket av debatten i svensk 

media handlar om ateism. När jag har sökt på dessa ord har det relativt ofta handlat om 

kristendom, antroposofi, teosofi, new age, nyreligiösa rörelser, healing, mindfulness och 

spiritualism. Dock är det bara de tre rubrikerna religion, andlighet och ateism som används i 

tabellsystemet. Detta visar hur artiklarna om dessa ämnen är fördelade i de tre tidningarna. 

Undersökningen innebar att söka information från den manuella sökdatabasen Mediearkivet, 

som är ett arkiv med artiklar från över 700 tidningar. Mediearkivet har kapacitet att begränsa 

och göra exakta sökningar, vilket är användbart när man vill gallra i materialet. Förutom dessa 

finns webbkällor, bloggar och etermedia. Jag har även använt Google-sökningar och läsning 

av papperstidningar. Från dessa samlades ett antal artiklar. 

 

1.3.3 Tidigare forskning 
 

Många av de vetenskapliga undersökningarna om media och religion som jag har läst är 

utländska. Även om en del fakta överensstämmer med hur svensk press behandlar ämnen som 

andlighet och religion, gäller de inte specifikt för svensk massmedia. Lars Ahlin utreder i sin 

doktorsavhandling från 2001, New Age – konsumtionsvara eller värden att kämpa för? 

Hemmets Journal och Idagsidan (Svenska Dagbladet).4 De analyseras utifrån Mary Douglas 

grid/group-modell och Pierre Bourdieus fältteori.5 Ahlins avhandling berör new age, fysik, 

politik och psykologi. Religionssociologen Marta Axner har studerat artiklar om religion från 

DN debatt, SvD Brännpunkt och Expressen. (Public religions in Swedish media: a study of 

religious actors on three newspaper debate pages 2001–2011)6 Robin Gustavsson och Jesper 

Hagel, studenter på Södertörns högskola, har skrivit en uppsats om religionsrapporteringen i 

den kristna tidskriften Dagen och i den liberala morgontidningen Dagens Nyheter. (Tro och 

text – En analys av religionsrapporteringen i Dagen och DN).7 Analysen visar på tydliga 

olikheter i rapporteringen om religion, beroende på religionstillhörighet eller inte. Tidskriften 

Dagen låter präster och imamer göra sig hörda, medan DN oftare skriver om religion i 

samband med utrikesnyheter. Dagen betonar den kristna aspekten, men DN är mer benägen 

att anmärka på och ifrågasätta alla religioner.8 DN betonar den politiska aspekten framför den 

religiösa. Cora Alexa Döving och Siv Ellen Kraft resonerar om religionens plats i det 

offentliga rummet i Religion i pressen.9 Thorleif Pettersson å sin sida har analyserat det 

sekulariserade Sverige i Religion och Samhällspraktik: En Jämförande Analys av det 

Sekulariserade Sverige och tillför fakta om det sekulariserade Norden. Han har kommit fram 

till att det numera är legitimt att kritisera kyrkans tro på den traditionella, transcendenta 

guden. Istället ses ”personlig integritet, självförverkligande och individuell autonomi som 

okränkbara värden och därmed utgör en grund i en sociologiskt motiverad religion.”10 Sven-

                                                 
4 Ahlin 2001 

5 Mary Douglas grid/group-modell: Symboliska skiljelinjer som skiljer ett kollektiv från ett annat (group: sociala gränser mot yttervärlden) 

och differentierar olika subgrupper och individer inom kollektivet (grid: mellanmänskliga relationer inom en grupp). Pierre Bourdieus 

fältteori: Ett socialt fält är en grupp av människor som förenas där genom ett gemensamt intresse.  
6 Axner 2013 
7 Gustavsson & Hagel 2014 

8 Gustavsson och Hagel 2014: 2 

9 Döving & Kraft 2013 

10 Pettersson 2009: 234 
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Eric Morhed bidrar med sin avhandling Att förklara det oförklarliga. En livsåskådningsstudie 

om människors tolkningar av paranormala fenomen i en vetenskaplig tidsålder.11Slutligen 

sätter Ann af Burén, i Living Simultaneity: On religion among semi-secular Swedes, fokus på 

den semisekulära svensken, som är sekulär och troende på samma gång.12 

 

1.3.4 Källmaterial 
 

Material som används utgörs först och främst av artiklar från Svenska Dagbladet, Dagens 

Nyheter och Aftonbladet. De har som innan nämnts publicerats på många skiftande sidor. Jag 

har försökt hålla den totala mängden artiklar till ungefär 80 st. per tidning. (DN 80, SvD 85, 

AB 76 = 241 st.) Sekundärlitteraturen består av ovan nämnda forskningar samt böcker och 

artiklar av bl.a. Johan Lundborg, David Thurfjell, Richard Dawkins, Liselotte Frisk och Ann-

Christine Hornborg, som forskar om nyreligiösa rörelser. Förutom artiklarna och böckerna har 

information om specifika områden hittats på internet, t.ex. Harmonimässan, Diakonia och 

Sveriges Radio. 

 

1.3.5 Hermeneutisk analys 
 

Den hermeneutiska cirkeln innebär att se helheten genom det enskilda. Tolkningar skapas i en 

cirkelformad rörelse mellan den egna förförståelsen och nya uppfattningar. Dessa teser leder 

till ny förståelse som kan tolkas vidare. Inga människor, forskare eller lekmän, kommer undan 

sina egna förväntningar, och alla bär med sig sin egen förförståelse. Även om intentionen är 

att vara neutral, tolkas världen runt omkring oss genom gissningar och en benägenhet att se 

mönster som eventuellt finns eller inte finns. Det hermeneutiska förhållningssättet är alltid 

aktuellt och användbart att tillämpa på undersökningar av massmedia, som innehåller stora 

utbud med makt att påverka. Den hermeneutiska metoden identifieras som grundlig läsning av 

texter. Enligt Ingvild Sælid Gilhus består hermeneutik av läsning som rör sig fram och 

tillbaka mellan de olika delarna och hela texten, bland struktur och mening, via läsarens och 

textens horisonter och i förhållande till det skrivna och kontexten. Dessa processer är olika 

varianter av den hermeneutiska cirkeln.13  
 

Professor Olav Hammer och lektor Jesper Sørensen skriver: 

 
                          Vetenskapen om religion kan, grovt talat, ses som en lång och mycket segdragen 

kamp att frigöra sig från fördomar, och som ständigt nya försök att utveckla  

allmängiltiga metoder och teorier och inte minst en värdeneutral terminologi.  

Historien visar att den värderande attityden faller oss naturlig, medan den  

religionsvetenskapliga blicken kräver att man att avstånd från några av sina  

mest automatiska impulser.14  

 

Det är viktigt att bli medveten om sig själv och att läsa med ett kritiskt sinne, reflektera om 

egna förutfattade meningar och fördomar. I egenskap av vit, svensk kvinna från ett sekulärt 

medelklasshem påverkar detta givetvis min undersökning. 

 

  

                                                 
11 Morhed 2000 
12 af Burén 2015: 218-221 
13 Sælid Gilhus 2001: 275 
14 Hammer & Sørensen 2010: 9 
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1.3.6 Diskursanalys 

 

Som metod för att analysera artiklarna har diskursanalys valts. Diskursanalys innebär att 

noggrant undersöka hur ord kan användas och vad man kan göra med dem. Enligt 

diskursanalytikerna är det enda som verkligen existerar språket. Språket är en konstruktion, 

där textens struktur och hur media skildrar orden är lika viktigt. På vilket sätt påverkas 

allmänheten om media t.ex. rapporterar om muslimska terrorister men aldrig om kristna 

sådana?15 Diskursanalysen undersöker hur identiteter, relationer, doktriner och kunskaper är 

konstruerade i det använda språket. Kritisk diskursanalys belyser språkbruk, texter, realiteten 

vi lever i och hur vi skapar och förändrar omvärlden genom språket. Intentionen är att tolka 

text och språk med ett kritiskt förhållningssätt till hur makten i samhället är fördelad. Inom 

diskursanalys förutsätts att det finns många olika verkligheter som är avhängiga den kontext 

man undersöker.16 
 

Det sägs att det finns en verklighet oberoende av subjektet, men i kvalitativa studier lyfts 

subjektivitet fram. Kvalitativa metoder försöker besvara frågorna vad, hur och varför, medan 

de kvantitativa ger svar på hur mycket och hur många. I de kvantitativa utredningarna söker 

man efter allmänna slutsatser för att bekräfta de teorier man utformar utifrån kvalitativa, 

enskilda fall. Genom kvalitativa metoder kan man få insikt i hur saker hör ihop. I den 

kvantitativa analysen har antalet artiklar räknats ihop och grupperats i tabeller och 

cirkeldiagram. Även om materialet inte varit så omfattande, har det underlättat att kunna 

redovisa artiklarna i objektiva tabeller och diagram. 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Religionsdefinition 

 

De flesta människor har en idé om vad termen religion står för. Det kan vara en föreställning 

om gud, övernaturliga väsen eller tron på livet efter döden. Denna inställning är för snäv och 

teologisk för buddhister, som inte tror på en gud, eller för judar som mer bryr sig om riter än 

tron i sig. Ett flertal människors uppfattningar begränsar sig till världsreligionerna som 

hinduism, buddhism, judendom eller islam, men att sätta gränsen till tron på gud eller gudar är 

inte heltäckande. Istället undersöker många forskare religionens ändamål och helighet.17 

Religion är den sanning som springer ur människors allra angelägnaste. Både praktik och tro 

ingår i denna.18 Det finns alltså sinsemellan motstridiga religionsdefinitioner, men de skulle 

kunna delas upp i substantiella (inriktade på religionens innehåll) och funktionella (vad 

religionen gör). Ingen definition är optimal, eftersom de filosofiska, substantiella begränsar 

religioner och de funktionella, samhällsvetenskapliga i stället lätt blir för breda.19  

 

Liselotte Frisk menar att det är svårt att dra upp gränser för vad som ska benämnas religiöst 

eller inte, eftersom religion/religiös kan betyda skilda saker i olika kulturer. Ett kritiskt 

förhållningssätt till religionsbegreppet är önskvärt, eftersom det skapades i en europeisk, 

kolonialistisk och imperialistisk kontext. Där inbegrips aspekter av kristendomens dominans 

över andra folks kulturer (med påhittade drag som t.ex. vidskepelse, perversioner, magi och 

                                                 
15 Hjelm 2001: 134 
16 Winther Jørgensen & Philips 2000: 117 
17 Pals 2006: 12-15 
18 Schilbrack 2013: 313 
19 Svensson & Arvidsson 2010: 12 
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övertro).20 Liksom Frisk menar religionssociologen Meredith McGuire att begreppet 

utvecklades ur västerländsk kristendom, och det är en konstruktion man bör hålla sig kritisk 

till. McGuire har forskat i hur levd religion skiljer sig från människors uppfattningar om vad 

religion är. Hon menar att protestantismen har format föreställningar om vad religion är, men 

de föreställningarna stämmer illa med hur religion levs. Levd religion är något som i många 

kulturer vävs in i det dagliga livet, som blandas med det heliga. Den är en hybrid, den 

förändras och är icke-stabil, ett hopkok av tro och tillämpning. Dock skiljer många religioner 

på vad som är heligt och profant. Vissa drag ges högre rang och andra nedvärderas.21 Religion 

existerar inte i ett vakuum, den påträffas alltid i en social kontext, i par som t.ex. 

tro/vidskepelse, religiös/sekulär eller förnuftig/vidskeplig. Religion som kategori är en 

modern, religionsfientlig uppbyggnad med syfte att dela in tillvaron i de goda (sekulära) och 

de dåliga (religiösa).22 I diskursanalysen är språket väsentligt för skapande av diskurser. 

Kontraster och skillnader i grammatiken och motpoler som nämnda motsatspar ger liv åt 

texten.   

 

2.2 Religion i Sverige 

 
2.2.1 Hur ser religion ut i Sverige idag? 

 

Under 1600-talet kom begreppet religion att stå för kristen teologi. Kristendomen 

representerade den rationella civilisationen, medan främmande religioner representerade 

motsatsen: det irrationella, onda och primitiva. Enligt McGuire gav förr klass, politik och 

militärt överläge vissa grupper rätten att definiera vad korrekt religion var. Föreställningen att 

ens egen religion är beständig och genuin används för att stärka och ena samhället och att stå 

emot yttre tryck.23  

 

Thorleif Pettersson, professor i religionssociologi vid Uppsala Universitet, menar att dagens 

svenskar är extremt individualistiska samtidigt som de visar ointresse för kyrkoorienterad 

religion. De är oengagerade i kyrkan och negativa till att blanda religion och politik. Staten 

har av hävd varit stark i Sverige, och detta tillsammans med ett folkligt bondesamhälle 

utvecklade ett demokratiskt samhällsskick. Traditionellt gifte sig nordiska kvinnor relativt 

sent, och de och barnen framstod som självständiga och oberoende. Trots den starka och 

uppenbara sekulariseringen i Sverige har inte religionen förklingat. De sista tiotal åren tror 

man inte lika fast på religionens utdöende. Teorierna om religionens tillbakagång har fått ge 

vika för en mer nyanserad bild. Även om det trygga Sverige leder till en sekulär befolkning, 

ger välståndet människor frihet att välja i den religiösa mångfalden. Ökad immigration och 

resor har också förändrat attityderna till religion. De österländska religionerna är mer 

accepterade i samhället, kanske för att man är trött på kristna dogmer men ändå söker efter en 

djupare mening med livet. Inställningen till buddhismen är välvillig, och människor letar efter 

romantiska alternativ till kristendomen. Många svenskar tror att buddhismen är fredlig och 

antihierarkisk, men det stämmer illa med verklighetens mångskiftande buddhism. De bildar 

sig en uppfattning om buddhismen vid utlandsresor och via litteratur, men istället för att lära 

känna en urgammal och genuin religion möter de den västerländska formen av buddhismen 

och sin egen förförståelse.24 Det finns dock många olika sanningar, och den realitet som en 

svensk lever i är lika sann som för en person från Sri Lanka. Den ”självklara kunskapen”, som 

                                                 
20 Frisk 2013: 13 
21 McGuire 2008: 6, 21-24, 187 
22 Schilbrack 2013: 107-112 
23 McGuire 2008: 22 
24 http://www.svd.se/andligheten-blir-allt-mer-likriktad 150227 

http://www.svd.se/andligheten-blir-allt-mer-likriktad
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ifrågasätts inom diskursanalysen, är att den genuina buddhismen är mer äkta än den 

västerländska varianten.  

 

Margareta Skog genomförde en stor religionssociologisk undersökning om Sverige vid 

millenniumskiftet år 2000. Då framkom en betydande religiös aktivitet bland frikyrkliga och 

ett par invandrarkyrkor.  Detta även fast medlemstalen bland frikyrkorna har minskat från 

253 815 år 1985 till 202 251 år 2005. Sydvästskåne och Mälardalen är de mest sekulära 

områdena i Sverige och profana tankemönster, men även nya trosinriktningar, sprids 

därifrån.25 Svenskar verkar mest utnyttja kyrkans verksamheter och för att känna tillhörighet. 

År 2012 hade Svenska kyrkan 6,5 miljoner medlemmar (eller 68 % av befolkningen). Det är 

en minskning med 9 % sedan 2004.26 Låga besökssiffror i kyrkan uppvisas, de har minskat 

med hälften de sista femtio åren. År 2000 var det totala antalet gudstjänstbesök 21 411 494 

stycken. Det kan jämföras med år 1990 års 24 220 159 och 2014 års 15 431 261. Den 

undersökning som Skog genomförde helgslutet 24-26 september 1999 visar att 550500 

personer deltog i 11600 gudstjänster och samlingar.27 Den religionssociologiska 

undersökningen är från år 2000, alltså över 15 år gammal, och samhället har förändrats. De 

två sista decennierna (från 1980 till år 2000) skedde flest förändringar, och det är troligt att 

dessa har fortsatt. Skogs utredning visar inte på någon betydande nyreligiös aktivitet, men det 

betyder inte att den inte existerar. Snarare beror slutsatsen på hennes metoder. 

Undersökningen inskränks av att den omfattar en helg, men alla religiösa aktiviteter 

genomförs inte under veckoslut. NRR28 är heller inte begränsade till de sammanhang vi är 

vana vid, de är mer individbaserade och privata. Det enkätsystem som användes skickades till 

kyrkosamfund och andra religiösa föreningar, och de kanske inte attraherar de nyreligiösa.29  

 

En annan syn på religion i dagens Sverige, och som snarast utgår från dikotomin heligt-

profant, står Nils Uddenberg för. Enligt Nils Uddenberg har Moder Natur tagit över de 

kristnas gud. Människan har vänt sig mot naturen och riskerar nu på gamla testamentets vis att 

drivas ut ur paradiset. Industrialiseringen påminner om syndafallet och bidrar till svenskars 

ödmjukhet inför naturen, och dess egenvärde används som en källa till estetiska upplevelser 

och kraft. Människans obetydlighet både lockar och skrämmer. Med våra rötter i traditionell 

kristendom uppstår lätt korsningar av olika trosinriktningar. Personliga upplevelser och 

kroppslighet står i fokus. Religion i Sverige är individcentrerad och många skiljer på religion 

och andlighet.30  

 

Frisk menar att det ökande välståndet under 60- och 70-talen skapade asketiska 

proteströrelser, medan religiösa idéer idag tvärtom bejakar materialismen i vårt samhälle.31 

Kanske är individualismen, och den till synes motsägelsefulla inställningen till religion, 

viktigare för svensken än att delta i offentliga ritualer. Man kan fråga sig om sekularitet är en 

trend i samhället eller om den kommer att bestå. 

 

 

 

 

                                                 
25 Skog 2001: 51, 69, Halvardsson 2001: 135, Alwall 2001: 168 
26 https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Departementsserien/Trossamfundens-sociala-insatse_H3B43/?html=true 

160110 
27 Skog 2001: 15 
28 Nyreligiösa rörelser 
29 Frisk 2001: 169-182  
30 Uddenberg 1995  
31 Frisk 2013: 219 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Departementsserien/Trossamfundens-sociala-insatse_H3B43/?html=true
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2.2.2 Sekulära svenskar 

 

Ordet sekularism skapades på 1800-talet som ett självständigt påstående, som var obundet till 

kristendomen. Enligt religionsvetaren David Thurfjell är betydelsen idag av ordet kristen 

beroende på kyrkans svårigheter att stå emot, både de frikyrkligas och de sekuläras, 

uppfattning av vad det innebär att vara kristen. Det verkar vara blygsammare att kalla sig 

troende än religiös. Många svenskar har svårt att identifiera sig med stereotypen ”innerligt 

engagerade som försanthåller vissa trossatser.”32 

 

Enligt professor Phil Zuckerman finns det tre huvudskäl till sekulariseringen: Martin Luthers 

långvariga inflytande på det svenska folket, den skyddade tillvaron och kvinnors verksamhet 

utom hemmet. I Sverige finns heller inte behovet av att skydda/bevara den egna kulturen, i 

alla fall hitintills. I ett samhälle med en statligt sanktionerad religion (den protestantiska, 

lutheranska kyrkan) är intresset och engagemanget för kyrkan lågt. Däremot ökar 

engagemanget för religion i splittrade samhällen eller med många religiösa aktörer. Även 

människors högre utbildningsnivå och socialdemokraternas långa regeringstid har påverkat 

religionens nedgång. Trots detta är en majoritet av svenskarna medlemmar i Svenska 

kyrkan.33  

 

Ann af Burén menar att svenskar tillhör utan att tro, till skillnad mot britter som är troende 

utan att tillhöra. Med detta menar hon att svensken automatiskt blir medlem i Svenska kyrkan 

vid födseln och måste göra ett medvetet val för att gå ur. Den svenska identiteten är starkt 

kopplad till staten och nationen. Det långa bandet mellan statskyrkan och nationen har format 

den svenska identiteten.34  

 

Enligt Thurfjells undersökning om kristna och icke-troende bland 60 - och 70-talister anses 

kristna personer vara naiva och bakåtsträvande. Särskilt när de här generationerna växte upp 

var det genant att bli förknippad med de troende, som inte ansågs ha reflekterat över sin 

tillvaro. 60 - och 70-talsgenerationernas utmärkande drag är ironi och självdistans. Thurfjell 

kallar Sverige ”postkristet” och använder ordet esoterism för att namnge den tro på ockultism, 

andlighet eller holism som många svenskar ansluter sig till idag.35 Under 70-talet lades också 

kristendomsundervisningen ned. Istället började den individuella utformningen med etik, 

moral och livsåskådningar bli viktigare.36 Traditioner i förskola och grundskola blir mer och 

mer avkristnade. Det kan bero på att man inte vill stöta sig med avvikande religiösa grupper 

och en eftergift åt de sekulära, politiskt korrekta krafterna i samhället.  

 

Liselotte Frisk menar att kristendom verkar som norm i Sverige. Svenskar må vara omedvetna 

om det kristna inflytandet, världen omkring betraktas ändå genom dessa glasögon. I andra 

delar av världen delas inte tillvaron in i religiöst/sekulärt på samma sätt som i Skandinavien, 

utan dessa integreras i tillvaron som en helhet. Frisk fann till skillnad mot Skog ett stort utbud 

av nyreligiös aktivitet i sin rapport om Dalarna.37 Numera ligger fokus på individens 

välmående och spiritualitet. Det privata och enskilda står i centrum, och aldrig förr har 

utbudet av andlighet varit så stort. Behovet av religion har alltså knappast minskat utan 

                                                 
32 Thurfjell 2015: 52, 65, 74 
33 Zuckerman 2009: 55-69   
34 af Burén 2015: 217-218 
35 Thurfjell 2015: 184,  http://www.dn.se/insidan/svenskar-tror-men-inte-pa-gud/ 150227 
36 Kittelmann Flensner 2015: 280 
37 Frisk 2013 

http://www.dn.se/insidan/svenskar-tror-men-inte-pa-gud/
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möjligen ändrat inriktning. Dock finns en tendens bland akademiker att se andlighet som 

mindre genuin än religion. 

 

Media och IT spelar huvudroller i spridning och återskapande av religion. Deras val av 

artiklar, ämnen, författare och intervjuobjekt påverkar människors uppfattningar om religion. 

Kanske är svenskar religiösa på ett annat sätt, inte mindre, än befolkningar i den övriga 

världen. I en artikel från 2012 skriver Schnell att hälften av befolkningen i nordvästra Europa 

trots allt anser sig vara religiös och bara 9 % kallar sig ateister.38 Idag sätts individen i fokus, 

man är fri att plocka ihop olika delar till en egen tro. Tillgängligheten av olika religioner har 

ökat med resor, internet och invandring. Religionen är följaktligen högst levande i vårt 

samhälle. Vid ett besök på HARMONI-expomässan i Solna noterade jag ett hus fullt av 

människor engagerade i aktiviteter.39 Där fanns allt från healing och förbön till heliga 

kristaller och tarotkort. För de jag talade med (5-7 slumpmässigt utvalda personer) var det 

viktigt att inte bli kategoriserade som religiösa, utan de framställde sig som ”spirituella eller 

andliga sökare”. Jag kunde också notera en misstänksamhet och ett förakt för akademiska 

studier av religion. Att hänge sig åt myter och fantasier anses vara mer insiktsfullt än att 

använda sin analytiska förmåga.40 Det verkar vara centralt att lösgöra sig från den materiella 

världen (naturvetenskapen) och närma sig intuition och känslor. Det viktiga är inte teori och 

abstrakt fakta utan vanliga människors subjektiva upplevelser. Det var svårt att hålla sig 

neutral i denna (enligt mig) nyreligiösa cirkus med tingeltangel, schamaner och 

handpåläggning. Förförståelse, kristna normer och mediepåverkan inverkar enligt 

hermeneutisk analys på det man studerar. För att försöka hålla en saklig syn på detta 

evenemang, har anteckningar från besöket noga studerats och minnena bevarats levande.  

 

HARMONI-expomässan är lika angelägen för vissa som en gudstjänst i Svenska kyrkan är för 

andra. En artikel om HARMONI-expomässan (som är från 2016) har skrivits av Hanna 

Mellin, reporter på DN.41 Texten förflyter i en muntert skämtsam ton, som antagligen inte 

skulle användas vid ett besök vid en högmässa i en kyrka eller synagoga. Flera gånger nämner 

Melin att det kostar pengar att anlita någon av aktörerna på mässan. Hon bortser från att 

Svenska kyrkan får inkomster via skattsedeln och inte behöver ta betalt för sina tjänster. De 

besökare Mellin talar med är uteslutande kvinnor, men vid mitt besök på HARMONI-

expomässan noterade jag många män. Diskursanalys belyser hur makten är fördelad i 

samhället. DN:s publicering av artiklar av denna sort visar på maktstrukturer i samhället, där 

nyandlighet och kvinnlighet inte tas på allvar. Några liknande artiklar i SvD och Aftonbladet 

har inte kunnat finnas. 

 

2.2.3 Religiös eller andlig? 

 

Ordet andlighet användes under lång tid som en motsättning till det världsliga men senare 

som ett alternativ till traditionell kristendom.  Historiskt sett skedde en uppdelning av religion 

och andlighet under 1700- och 1800-talen. Då kom andlighet att stå för individens subjektiva 

närmande till gud, och religion representerade den protestantiska kyrkan.42 Enligt forskare 

Ann-Christine Hornborg kallas den holistiska religiositeten i vår tid för nyandlighet, energi, 

den inre potentialen eller urkraften.43 Saroglous & Munoz-Garcias visar i en artikel från 2008 

                                                 
38 Schnell 2012: 34 
39 http://www.harmoniexpo.com/ 150505 
40 Hammer 2002: 223 
41 http://www.dn.se/sthlm/full-panik-pa-harmonimassan/ 160718 
42 Sorgenfrei 2013: 18-19 
43 Hornborg 2012: 21-27 

http://www.harmoniexpo.com/
http://www.dn.se/sthlm/full-panik-pa-harmonimassan/
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att dagens människor värderar spiritualitet högre än religiositet. Andliga människor kan sägas 

vara hälften religiösa och liberala – de följer inte auktoritära värderingsmönster som de 

religiösa men är inte heller så progressiva som de liberala.44 Sven-Eric Morhed skriver att var 

tredje svensk litar på kristaller, zonterapi och healing som botemedel. Denna grupp avvisar 

dock inte naturvetenskapen utan tolkar tvärtom gärna in företeelserna tillsammans med den.45  

 

Tatjana Schnell visar i en undersökning att somliga människor anser att religion och andlighet 

hör ihop, medan andra skiljer på dessa begrepp och t.o.m. anser dem vara oförenliga. Till de 

senare hör de som anser att religion är en alltför institutionaliserad och förstelnad form av 

andlighet. (Denna inställning hade också de flesta av de personer jag intervjuade på 

HARMONI-expomässan). De andliga, men ej religiösa, menar att det andliga och det 

materiella är två sidor av samma sak. I dag finns också många rörelser som balanserar på 

gränsen mellan religion och terapi, där utövarna inte med nödvändighet söker något andligt. 

Från naturvetenskapligt håll tas kopplingar mellan mystik och fysik sällan på allvar. Frågan är 

dock om människor i praktiken lyckas hålla de två områdena helt separerade. I Amerika är det 

vanligare än i Sverige och England att uppleva sig vara både spirituell och religiös. I flera 

kvantitativa undersökningar där informanter självskattade sig på olika skalor, framkom att de 

”andliga-men-inte-religiösa” människorna var mer neurotiska, olyckligare, hade mer ångest 

och var ledsnare än de ”religiösa-och-spirituella”. De var också mer neurotiska än de flesta i 

det övriga samhället. Det kan delvis förklaras med att de spirituella är sökare som inte har nått 

förtröstan och tillförsikt i en religiös tro.46  

 

Olav Hammer kallar religiösa människors egna beteckningar för insidertermer och forskares 

begrepp för outsidertermer. Han menar att ordet andlighet, eller spiritualism, historiskt sett 

varit sammanbundet med kristendom och går att härleda 500 år tillbaka. I och med denna 

ålderdomliga beteckning kan ordet kopplas till ett kristet insiderbegrepp. Det verkar vara svårt 

att definiera ordet andlighet, både uppslagsverk författade av experter och lekmän ger det en 

diffus betydelse. Det klarlägger människors sätt att förhålla sig till kosmos. Ordet står för det 

transcendenta och illustrerar människans själsliga letande och religiös förtröstan, och det kan 

betyda att människan går upp i något annat, större.47   

 

I svenskan förknippas ord automatiskt till känslostämningar. Glosor som religion, rit, kult och 

sägen förbinds med kristendomen, som i många nyreligiösas öron innebär något negativt. Det 

associeras med stela dogmer och inskränkta troende. I stället plockas en egen religion ihop 

från det andliga smörgåsbordet för att passa den personliga verkligheten. Detta gjordes även 

förr i tiden, men skillnaden är dagens frihet utan risk för bestraffning. I förhållande till 

naturvetenskapen intar new age en paradoxal ställning. Det är vanligt med en föraktfull attityd 

till vetenskap och samtidigt använda vetenskapliga ord på ett vetenskapslikt sätt. Syftet är att 

driva religiösa idéer. De nyreligiösa använder naturvetenskapliga fackuttryck som energi, 

frekvenser och fysik för att formulera tankar hemmahörande i panteism och vitalism.48 

 

 

 

                                                 
44 Saroglou & Munoz-Garcia 2008: 88, 98 
45 http://www.sydsvenskan.se/arkiv/reportage/manga-tror-pa-paranormala-fenomen/ 151012 
46 Schnell 2012: 34-35 
47 Hammer 2013: 105-107 
48 Hammer 2004: 246 

Panteism: en gudsuppfattning där hela universum är besjälat av ett transcendent, andligt väsen, i vilket allting är ett. vitalism: en 

grundläggande skillnad mellan det organiska, levande och det oorganiska.   

http://www.sydsvenskan.se/arkiv/reportage/manga-tror-pa-paranormala-fenomen/
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2.2.4 Populärreligiositet 

Många nyreligiösa idéer sprids via olika medier som litteratur, internet, film, musik och 

reklam. I dessa informationskanaler är det viktigt med personliga och starka upplevelser där 

realitet och fantasi blandas. I denna ”religionens gränstrakter” ses religion mer som 

underhållning än traditionell tro. Nöjesindustrin avdifferentierar religion, den blandas upp 

med populärkulturen. Ingenting är riktigt heligt eller alltigenom profant, och skillnaderna 

mellan religiöst och sekulärt avtar och blir oväsentligt.49 Postmodernismen uppstod som en 

reaktion mot modernismens sökande efter förnuft och absoluta sanningar. Den utmärks av en 

misstro mot generella förklaringar av hur världen är beskaffad, såsom inom religion och 

vetenskap. Postmodernisterna förhåller sig kritiska till sanningsanspråken i dessa berättelser 

och menar att det inte finns någon universell kunskap. Istället florerar inom populärkulturen 

idag ett lapptäcke av åsikter och trender. I globaliseringens tidevarv söker man sig till 

alternativa kulturer där fantasy och sagor blomstrar. Denna populärkultur är lättåtkomlig och 

vänder sig till vanliga människor, och är kanske särskilt lockande för ”belonging without 

believing”- svenskarna. 

Enligt Pierre Wiktorin finns det två typer av populärkultur - populärkultur i religionens tjänst 

och religion i populärkulturens tjänst. Eftersom populärkultur så lätt sprids genom 

globalisering och teknologi, kan den utnyttjas för att driva religiösa syften. Däremot är det 

kommersiellt framgångsrikt att använda magiska symboler och liknande när man vill sälja en 

vara i populärkulturens tjänst. Oftast är inte upphovsmannen religiös eller specialiserad som 

inom religionens tjänst. Hur konsumenterna uppfattar verket går ofta stick i stäv med 

författarens syfte.50  

2.3. Idéhistorisk översikt 
 

Enligt Steve Bruce beror sekularisering på flera faktorer som samverkar. I de romerska och 

grekiska gudavärldarna fanns ingen klar avskiljning mellan det heliga och profana, gränserna 

var suddiga, och gudarna blandade sig med människornas angelägenheter. Gudarna var 

nyckfulla och mycket kraft och tid gick åt till att blidka dem. I de abrahamitiska religionerna 

däremot, med sin monoteism, framställdes gud som transcendent, och det gick en klar 

skiljelinje mellan honom och människorna. Monoteismen inom judaism, kristendom och 

islam gav upphov till rationalism. 

 

Kristnandet av det blivande Sverige startade under 800-talet, och år 1593 accepterades endast 

den ”rena evangeliska lutherska” läran. Luthers katekes kom att bli kittet för den svenska 

identiteten.51 Medlemskap i Svenska kyrkan har sedan reformationen varit det samma som att 

ingå i nationen, och kyrkan har medverkat till att vidmakthålla folkets identitet. Kyrkan och 

protestantismen hade stor makt.52 Under 1800-talets urbanisering och industrialisering ökade 

religionsfriheten. Varken inom arbetarrörelsen eller i frikyrkorörelsen ville man längre 

använda Luthers katekes.53 I Sverige skildes kyrkan från staten år 2000 (jämför Frankrike 

1905). Inte förrän 1952 var det tillåtet att gå ur Svenska kyrkan utan att ingå i ett annat 

religiöst samfund. Industrialismen har gett oss en rationell syn på världen, och många 

                                                 
49 Frisk 2001: 176-181 

50 Lindgren 2009: 170  
51 Kittelmann Flensner 2015: 279 
52 http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/husforhor-kyrklig-kontroll-och-vackelserorelsernas-framvaxt 150908 
53 Kittelmann Flensner 2015: 280 

http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/husforhor-kyrklig-kontroll-och-vackelserorelsernas-framvaxt
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specialister har tagit över kyrkans roll (t.ex. Läkare utan gränser). Reflexiviteten i dagens 

samhälle ger också människor frihet att ompröva och välja, och att gå ur Svenska kyrkan är ett 

av dessa beslut.54  

 

Protestantismen öppnade en dörr mot rationalism och en ny, moralisk attityd till arbete: 

genom mycket möda och lidande kunde man betala av sina synder. Enligt den tyske 

sociologen Max Weber utvecklades kapitalismen ur den stränga kalvinismen. Genom att leva 

strävsamt och återhållsamt kunde man räkna med frälsning och evigt liv.55 Människan skulle 

individuellt svara inför gud. Däremot gick det inte att muta gud, ödet var förutbestämt. 

Plikterna, som var lika för alla, blev senare fröet till de mänskliga rättigheterna. Attityden till 

arbetet som ett kall ledde efter hand till kapitalism (man kunde lita på protestanter när det 

gäller bankaffärer). Genom att skilja på det offentliga och privata kunde så småningom 

industrialismen utvecklas ur den ekonomiska tillväxten, och ur detta föddes den sekulära, 

liberala demokratin.56   

 

3. Media 
 

3.1 Begreppet religion i media 

Stycket inleds med en ordförklaring och historik, medan tidningarnas artiklar om ämnena tas 

upp i kapitel 3.4 – 3.6. 

Inom det komplexa område som är religion, (där det är svårt om inte omöjligt att bevisa vad 

som är sant eller falskt) är det lätt för massmedia att påverka människor. De åsikter, 

ståndpunkter och attityder individer bygger upp kommer utifrån. Media som dagspress, radio, 

tv och internet utövar inflytande på människors tankar, föreställningar och känslor. Även om 

de tänker självständigt och protesterar mot att bli kallade indoktrinerade eller lättledda, har 

media betydande makt att påverka. Vi är omgivna av information utifrån, fakta som kan 

vinklas och förvrängas till någons fördel eller nackdel. Medias motiv varierar, men ett av 

huvudskälen är att sälja en bra historia och att behålla/utöka läsekretsen och tittarsiffror. Ett 

sätt att attrahera läsare är att undvika att skriva om det ”normala” och positiva i religioner som 

t.ex. NRR. Det sensationella får företräde på bekostnad av information som inte utlöser 

invändningar. Vetenskapsmän arbetar under forskningsetiska regler, något som journalister 

inte behöver ta hänsyn till i samma utsträckning. Reportrarna har också en deadline att 

förhålla sig till, de har inte heller de resurser eller den tid som religionsforskare lägger på 

faktainsamling. Tidsbristen gör att de inte prioriterar att jämföra olika fenomen. I och med att 

det skrivna ordets utrymme är begränsat, skapas en förenklad andrahandsversion av 

verkligheten. Detta är svårt för den vanliga läsaren att kontrollera.57 

 

I stora drag ger mer text i artiklarna en mer mångfasetterad bild av religion. Nyheter ges en 

viss vinkel, tas upp för diskussion eller utesluts även beroende på medias politiska inriktning. 

Det spelar också roll om nyhetsbladet är en morgon - eller kvällstidning. Medierepresentanter 

har svårt att bevaka minoritetsreligioner på ett neutralt sätt, men ett sätt att öka förståelsen är 

att söka information från olika håll och genom att gå utbildningar. Många av 

minoritetsreligionerna har upplevt att de inte fått en rättvis bedömning av media. Erfarenheter 

                                                 
54 Bromander 2003: 11-12, 15 
55 Hammer & Sørensen 2010: 152 -153 
56 Bruce 2002: 1-21  
57 Barker 2003: 16-17 
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har lärt dessa grupper att ingen är verkligt intresserad av vad de har att säga och tror på. De är 

politiskt svaga och impopulära, vilket gör dem till måltavlor för okunniga journalister som 

bara vill sälja en bra historia. Reportrars bristande erfarenhet ger till resultat att 

katastrofjournalistik, som svarar mot läsarens brist på kunskap, är lätt att sälja och inbringar 

stora läsarsiffror. Den misstänksamhet mot kulter och sekter som journalister har tillskansat 

sig härrör oftast inte från vetenskapliga studier utan från anti-kultrörelser.58  

 

Hur religion framställs i pressen har stort inflytande på människor. Den framställs antingen 

som skrämmande och farlig eller tvärtom som underhållning. Den skildras som helig och 

okränkbar och den är alltid politiskt aktuell. Religionsfrihet och hotet mot den avhandlas ofta i 

media. Det skrivs t.ex. om att angrepp mot moskéer utgör ett hot mot religionsfriheten, 

eftersom detta får folk att stanna hemma i stället för att använda sin religiösa helgedom.59  

 

Enligt statsvetare Andreas Johansson Heinö och religionshistorikern Eli Göndör har 

religionsfriheten förvandlats till ett verktyg för att bekämpa rasism, medan de troende bedöms 

med misstro. Vanliga människors ”vardagsreligiositet” är individens eget sätt att skapa 

trygghet i en föränderlig värld. Enligt Johansson Heinö och Göndör kan man se tre attityder 

till religion i det offentliga rummet – den sekulära, som avvisar religion från den offentliga 

sfären, islamkritikerna, som motverkar islam och slutligen de som menar att religiös mångfald 

är sunt. Öppna debatter om religion förekommer bland både vänster - och högerorienterade 

politiker. Utmärkande för dessa i massmedia är att man vill inskränka och kontrollera 

religionen.60  

 

Det verkar vara muslimerna som först och främst diskuteras kritiskt i media. Svenskar 

maskerar sin religionsutövning med svenska seder och bruk, medan muslimer med deras 

traditioner och klädedräkter anses vara extremt religiösa. Luther satte fokus på hängivenheten 

till gud, medan andra religioner många gånger värderar ceremonier, utseende, ritualer och 

grupptillhörighet högre än tron.61 Pluralismen har gjort svenskarna mer vidsynta, men trots 

den ökande toleransen delar svenskar upp religioner i goda och dåliga. (läs islam) De kristna 

anses vända sig till sin religion i stället för muslimernas varande i islam. Oberoende av om 

skandinaver försöker acceptera andra genom att känna sina kristna rötter, ses muslimer som 

motståndare till humanismen. Från 50- och 60-talens fokusering på ordet färgad, via ras på 

80-talet och etnicitet under 90-talet, kom etniciteten (t.ex. att vara syrian eller marockan) att 

ersättas med muslimen. Under 00-talet stod ordet religion i centrum. Trots att muslimer endast 

utgör 3 % av befolkningen i Norge, förekom år 2009 ordet muslim i pressen betydligt oftare 

än ordet svininfluensa, som var högaktuell just då. När ordet islam figurerar i pressen kopplas 

det ihop med (misslyckad) integrering.62 Bilden av muslimer är onyanserad; antingen är de 

överbeskyddade eller tvärtom utsatta för spott och spe. I väst råder inställningen att religion 

och politik inte hör ihop, men demokrati innebär människors fria val att göra just detta.63  

 

Genom åren har ett negativt massmedialt fokus förflyttats från katolicism och olika sekter via 

11 september till islam. Kraven på en balanserad nyhetsrapportering har dock ökat med tiden. 

Utbildning i religion och etnicitet är högre bland journalister som rapporterar om religion än 

                                                 
58 Richardson & van Barend 1997: 116-136  
59 http://www.svd.se/forskare-hot-mot-religionsfriheten 150930 
60 http://www.svd.se/sarstallning-for-religion-fel-vag 151011  
61 http://www.aftonbladet.se/kultur/article20988167.ab 150625 
62 Döving och Kraft 3013: 95, 123, 126, 130 
63 http://timbro.se/bokhandeln/bocker/religionen-i-demokratin-ett-politiskt-dilemmas-aterkomst 151109 

http://www.svd.se/forskare-hot-mot-religionsfriheten
http://www.svd.se/sarstallning-for-religion-fel-vag
http://www.aftonbladet.se/kultur/article20988167.ab
http://timbro.se/bokhandeln/bocker/religionen-i-demokratin-ett-politiskt-dilemmas-aterkomst


17 

 

bland journalister i allmänhet.64 Medier som tekniska verktyg bidrar sannolikt inte omedelbart 

till konflikter, utan det är de budskap och tolkningar som görs via dem som är avgörande. 

Media formar alltså en sorts andrahandskonflikter.  

 

SvD är allmänt mer positiv till religion än de andra två. Det är också möjligt att förklaringen 

till toppåret 2011 kan förklaras med den arabiska våren och Anders Behring Breiviks 

massaker i Norge. Frågan är om SvD skriver mer om Breivik för att tidningen är mer positivt 

inställd till religion än DN och AB. Genom den hermeneutistiska metoden, som definieras av 

noga granskning av texter utan värdering, genomlästes artiklar om Breivik och rättegången. 

Breivik kallar sig kristen i kulturellt avseende men saknar en personlig gudsrelation. Han 

stöder asatron mer än kristendomen, eftersom han föraktar dess svaghet och internationalism. 

Han längtar efter en militant kyrka, en version av kristen al-Qaida.65 Jag kan dock inte se att 

SvD skriver mer om Breivik på grund av tidningens positiva inställning till religion.  

 

Vid sökningar av orden ”Religion allmänt” i KB:s databas den 17 september 2015 gällande 

artiklar från 2010-15, visar det sig att 92 artiklar är fördelade på Svenska Dagbladet, 

Aftonbladet och Dagens Nyheter. 50 st. är publicerade i SvD och resterande är uppdelade på 

AB (12) och i DN (30). Året 2011 är framträdande med 15 artiklar i Svenska Dagbladet, 

vilket står i kontrast mot de andra två tidningarna, som har 8 tillsammans.  

 

3.2 Begreppet andlighet i media 

Även detta stycke inleds med en ordförklaring och historik, medan tidningarnas artiklar om 

ämnena tas upp i kapitel 3.4 – 3.6. 

De norska forskarna Döving och Kraft har undersökt hur media rapporterar om nyandlighet i 

media. Rapporten gäller Norge, men sannolikt överensstämmer sakförhållandet nog också 

med Sverige. De tar bl.a. upp hur journalister skriver om prinsessan Märtas Änglaskola. 

Många norrmän är skeptiska till Änglaskolan, medan de är mer accepterande mot den ingifta 

Mette-Marit.  Där Märta ses som underlig och svekfull mot norska traditioner, accepteras 

Mette-Marit, eftersom hon framstår som en kristen, moderlig kvinna. Hon är ”flickan som har 

fallit men bekänt”. Mette-Marit är den syndiga flickan som gick Golgata i pressen, sökte Jesus 

och blev förlåten av det norska folket (jämför med prinsessan Diana i England). Märthas 

nyreligiositet ses däremot med misstro, kanske för att NRR har oklara gränser till 

kristendomen. Religion står för dogmer och underkastelse inför auktoriteter, medan andlighet 

står för religiösa aktiviteter. Märtha provocerar: hon är en kvinna som inte använder doktriner, 

hon är inte speciellt moderlig eller norsk. Inte heller verkar hon i en gammal tradition. Norska 

journalister är kunniga i islam och kristendom men inte i NRR. Följden blir att media omöjligt 

kan rapportera sakligt om NRR.66 I Norge skildes kyrkan från staten inte förrän år 2012 (i 

Sverige år 2000). 

Som tidigare nämndes verkar akademiker ge andlighet lägre rang än religion. Detta och 

trycket från antikultrörelsen påverkar hur media rapporterar om NRR. Det finns en 

benägenhet att sammanföra alla NRR i en klump illasinnade kulter, men man måste ta hänsyn 

till hur verkligt få extremistiska rörelser (som t.ex. Soltempelorden) det finns i jämförelse med 

de flesta andra.67 Ahlins undersökning visar att före 1990-talet framställdes new age i positiva 

                                                 
64 Nistor & Beuran 2014: 178-194 
65 http://www.svd.se/breivik-hade-accepterat-dodsstraff 160718 
66 Döving & Kraft 2013: 49 
67 Dawson 2003: 126  
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ordalag på Idagsidan. Senare blev new age förknippat med bluffmakare och saluföring av 

tveksamma behandlingar. Konceptet new age ändrades då till ”den inre potentialen”. Den 

typiska läsaren av Idagsidan är en medelklasskvinna, verkande inom ett socialt arbete. Till 

skillnad från Hemmets Journal-läsare, som i större utsträckning tillhör arbetarklassen, tar 

Idagsidans läsare mer ansvar för sin inre potential och självutveckling. De är inte offer för 

yttre omständigheter (som spöken eller andar) utan har kraft att förändra sitt liv.68 Om 

arbetarklassens kvinnor är naiva och utan resurser att omforma sina liv kan diskuteras. 

Måhända använder dessa kvinnor magi och spöken som förströelse eller för att berika sina liv. 

Att oreflekterat se arbetarklassen som offer är tveksamt.  Det är också en till synes ”självklar 

kunskap” som behöver omprövas. De sista årtiondena har gjorts en åtskillnad mellan religion 

och andlighet för att beskriva egen eller andras religion, och en pågående debatt syns i media. 

En sådan inställning kan användas för att eliminera oacceptabla trosuppfattningar.69  

 

En övervägande del av de undersökta artiklarna hamnar inom kategorin andlighet.  Dessa 

artiklar dominerar i Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Färre publicerades i Dagens 

Nyheter, som har ett större fokus på ateismen. 

 

3.3. Begreppet ateism i media 

Också stycket om ateism i media inleds med en ordförklaring och historik, medan 

tidningarnas artiklar om ämnena tas upp i kapitel 3.4 – 3.6. 

Religionskritik har funnits sedan de gamla grekernas dagar. Ordet ateism hade från början en 

vidare betydelse än vi ger det idag. Under 1500-talet stod termen ateist både för en person 

som var irreligiös och en som trodde på fel gudar. Tron på kopplingen mellan ateism, 

avgudadyrkan och sodomi var stark. Inte förrän på 1700-talet omvärderades ordet och skildes 

från de andra begreppen. Tiden mellan franska och ryska revolutionen sägs vara ateismens 

glansdagar.70 

Inflytandet från Ingemar Hedenius och boken Tro och Vetande hade en avgörande betydelse 

på sekulariseringsprocessen i Sverige. Kyrkan hade försvagats under en lång tid i skarven 

mellan bonde - och industrisamhället. Skandalen med biskop Dick Helander, som 1952 

dömdes för att ha skickat anonyma, kränkande brev om rivaliserande kandidater till 

biskopsförordnandet i Strängnäs, och motståndet mot kvinnliga präster förstärkte denna 

nedgång. Kvinnorörelsen var i huvudsak sekulär.71 Den makt som kyrkan hade över skola och 

universitet var dock fortfarande stark. Inte förrän år 1952 var det möjligt att gå ur Svenska 

kyrkan utan att tvingas ingå i ett annat trossamfund. I luckan mellan andra världskrigets slut 

och starten på kalla kriget uppstod ett vakuum där Hedenius bok slog ner som en bomb, helt 

rätt i tiden. Hedenius hade en själsfrände i Dagens Nyheters dåvarande chefredaktör Herbert 

Tingsten, och han publicerade många artiklar i tidningen. Tingsten hade själv startat drevet 

mot kyrkan, och bilden av Hedenius som den kraftfulle debattören spreds som en löpeld.72 

Den fullkomliga människan är, enligt Hedenius, en person som är fri att välja själv utan att 

snegla åt vare sig präster eller andra samhällets stöttepelare. Den vill varken följa föreskrifter 

eller rättesnören.73 Tidsåldern och Hedenius skarpa kritik av kristendomen ledde, förutom 

                                                 
68 Ahlin 2001 
69 McGuire 2008: 6 
70 Thurfjell 2015: 80-82  
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72 Lundborg 2002: 30, 33-34, 301 
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separationen mellan teologi och religionsvetenskap, till ett minskat kyrkligt inflytande över 

skolan. Det vi idag anser vara vår självklara rätt till religionsfrihet var en gång inte lika given.   

I media förs i våra dagar högljudda diskussioner om huruvida vetenskap och tro går att 

förenas. Å ena sidan har vetenskapen nått betydande framgångar under de senaste 

decennierna, vilket har lett till att ateisterna har fått mer kött på benen. Å andra sidan är 

religion och andlighet på frammarsch, och ateisterna är de som oftare får förklara sina 

ståndpunkter. Biologen Richard Dawkins har rönt stora framgångar med sin 

populärvetenskapliga bok Illusionen om Gud, och ateism är ett tema som ofta behandlas i 

svensk dagspress. Dawkins tar i sin bok upp skillnaden mellan länderna. Han menar att USA, 

vars ursprung vilar på sekulär grund och inte har anknytning till ett särskilt samfund, är mer 

fundamentalt kristet än England med sin statskyrka och sina långa, ecklesiastiska traditioner. 

Även om orsakerna inte är klarlagda, tros britternas blodiga förflutna vara en av orsakerna. 

Våldet mellan protestanter och katoliker har fått många att vända religionen ryggen. 

Kristendomsutövning har i stället blivit en behaglig förströelse för alla och en var. 

 

I invandrarlandet USA däremot har enligt Dawkins religion blivit konkurrensutsatt, och den 

mest framgångsrika trosläran renderar förmånligast bidrag. Kyrkorna ger också mycket hjälp 

till människor. Många amerikaner, som utvandrat från Europa, strävar efter att bevara sina 

rötter och blodsband från den gamla världen, och att vara medlem i ett samfund stärker deras 

identitet och trygghet.74  I USA är också religion mer invävt i kulturen. Dawkins har länge 

varit en ledande figur bland gudsförnekarna. Många tycker att han är oförsonlig i sin kritik av 

religionen, men man kan också invända mot den rigida attityden till allt som inte passar hans 

livsåskådning. I Dawkins sätt att avfärda intuition som bluff, kvinnor klädda i burka som 

förtryckta och olika urbefolkningars kvinnosyn som föråldrad tyder jag ett manligt, vitt, 

kristet perspektiv. En del av det Dawkins föraktar kan tillskrivas kvinnlighet och fantasi. Hur 

luktar hoppet? 75 frågar Dawkins sarkastiskt, men många med intuition skulle kunna ge honom 

ett svar på det.  

 

I Sverige är det Humanisterna, under ledning av Christer Sturmark, som tagit sig rollen som 

en provokatör i debatten och därför ofta står i skottgluggen. De beskylls för att vara de nya 

fundamentalisterna, som sägs inta en oförsonlig och obeveklig inställning till religion. Det 

skiljer mellan Ingemar Hedenius tankar om religion och Humanisternas åsikter. Hedenius såg 

sig som en ensam kämpe mot den starka kyrkan och kristendomen, medan Humanisterna 

verkar i en global värld med en vetenskaplig livsåskådning. Människosynen är positiv hos 

Humanisterna. Individen ses som självständig och fri att leva sitt liv, men denna människosyn 

är inte oproblematisk, för samtidigt ställs krav på allas ansvar för samhället. Det finns många 

förbud, t.ex. mot omskärelse och religiösa friskolor i den obligatoriska skolan. Man är emot 

att använda ovetenskapliga metoder i offentliga sammanhang. Den enda livsåskådningen som 

accepteras är den förnuftiga kunskapen som utgår från människan.76 I Humanisternas värld 

ses staten som god och endast vetenskapliga skäl till sanningen godtas. Det skrivna 

programmet är vagt och oprecist (manifest) medan det som uttalas framförs mer nyanserat 

(latent).77 

 

Scientism innebär enligt Sven-Eric Morhed att delar av livet som inte räknas till 

naturvetenskapen förenklas och tolkas inom ramen för denna. Dessa livsåskådningar kan 
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utvecklas inom epistemologi, rationalitet, ontologi, värden och existentiella frågor.78 Att 

ateismen skulle vara en sorts tro (scientism) avvisas av Humanisterna, som menar att världen 

varken rymmer gudar eller magi. Eftersom deras inställning är ateistisk (icke-troende) är det 

orimligt att kalla humanismen för en tro. Ordet ateism har uppkommit genom religionens 

normativa ställning i världen. I en text från 2014 skrivs om ordet humanism: ”Humanism ger 

människan själv det fulla ansvaret för sin moral och andlighet.”79 Ordvalet andlighet är 

problematiskt, eftersom det innebär motsatsen till det materiella och ”naturliga”, som 

Humanisterna värnar om. Förenade humanister är en rörelse som bröt sig ur Humanisterna 

med motiveringen att de inte är ”ett förbund för livsåskådning”. De lämnar frågor om t.ex. 

humanistisk konfirmation till andra och fokuserar i stället på åsiktsutbyte och dialoger.80 

 

Vid en jämförelse mellan de tre tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och 

Aftonbladet ligger ateismen på topp i DN, medan den hittas på tredjeplats för både SvD och 

AB. Varför ateismen ligger högst i DN kan bero på det historiska arvet och 

religionsmotståndarna Hedenius och Tingsten, som hade ett betydande inflytande under 

mitten av 1900-talet. Humanisterna är också aktiva i debatter i radio, tv och press med en 

ledare som syns och hörs. De håller möten, fortbildningar, bokbord och har många 

lokalavdelningar och ungdomsförbund runt om i landet. Många av deras ambassadörer är 

kända och respekterade i samhället (t.ex. Björn Ulvaeus och P C Jersild). Humanismen talar 

till folks förnuft, och vem vill inte framstå som förståndig?  Humanisterna har ca 4500 

medlemmar.81 

 

3.4. Svenska Dagbladet 

Jag har förutom granskningen av religion och ateismen i massmedia undersökt hur pressen 

rapporterar om andlighet. Här ingår bl.a. spiritism, kanalisering, teosofi och antroposofi. 

esoteriska rörelser, healing, mindfulness, seanser, coaching och kroppsterapier. Många 

författare kritiserar olika aspekter av NRR. En artikel bedömer att självhjälpsindustrin flödar 

över, en annan anmärker på att många utövare är olegitimerade och att nyandliga rörelser 

fokuserar för mycket på egot. En av de kritiska rösterna tillhör Ann-Christine Hornborg, 

professor i religionshistoria. Ett flertal av artiklarna är skrivna av journalisten, författaren och 

tecknaren Anders Mathlein. Han har formulerat många reseskildringar från olika länder runt 

om i världen. År 2010 publicerade SvD en artikel av Mathlein med rubriken ”Positivt 

tänkande har ersatt bönen”.82 Han har också uttalat sig kritiskt till livscoacher och positivt 

tänkande. Var hans kunskaper om religion härrör från framgår inte.  

För övrigt handlar artiklarna om nyandlighet i termer som helhet, guds inneboende i 

människan, individualitet och att religion kan vara ”något så simpelt som trädgårdsarbete”.83 

År 2015 lanserades lyxhippien på modehimlen. Hippietrenden är inte ny, men flärd plus 

flower-power är något nytt.  Detta sägs bero på att 80-talisterna, som nu är de som anammar 

hippietrenden, uttrycker besvikelse på livet. De är frustrerade över sina föräldrars falska löften 

om att allt är möjligt, och istället vänder de sig inåt för att leta efter meningen med livet. I 

USA, där trenden först skönjdes, sätts givetvis hippien i förbindelse med köp och sälj-
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mentalitet. Det passar new age-andan som alltid varit materialistiskt inriktad. Rörelsens barn 

från 1980-talet har nu själva blivit självständiga, köpstarka individer.84  

Det är tänkvärt att alla artiklar om religion/ andlighet på Insidan är positiva. Artiklarna om 

andlighet är mer filosofiskt och holistiskt inriktade, medan texterna som hittades under ordet 

religion innehåller direkta frågor till olika intervjuade personer. Även samtliga artiklar om 

mindfulness belyser de goda sidorna. En del av artiklarna som handlar om spöken och 

medium närmar sig Aftonbladets sätt att skriva (enligt mig okritiskt och att degradera 

läsaren).85  

Jag har undersökt hur de olika tidningarna skriver om ateism, och vem som får skriva. I 

Svenska Dagbladet dominerar de negativa kommentarerna om ateisterna. Av nitton studerade 

artiklar inriktade på ateism handlar tio om ateism och vetenskap. Av dem är åtta kritiska till 

ateisternas åsikt att tro och vetenskap inte går att förena, varav en är en artikelserie med 

övervägande positiva synpunkter på tro och vetenskap. Den kallas Darwin kontra Gud och 

innehåller intervjuer av bl.a. en präst och en biolog. Den enda texten som inte binder ihop tro 

och vetenskap är positiv på det begränsade viset att ”även ateister kan vara andliga.”86 En 

artikel är en recension av Humanisternas ordförande Christer Sturmarks bok Upplysning i 

21:a århundradet, vilken i stora drag är positiv.87 De övriga artiklarna om ateism är mer 

beskrivande och jämförande utan att tillfoga synen på vetenskap. Flera av de artiklar som är 

kritiska mot ateisterna är skrivna av medlemmar av Stiftelsen Claphaminstitutet, som är en 

kristen organisation. Föreningen ”verkar enligt stadgarna för den kristna trons tillämpning på 

kultur, tros och samhällsförhållanden både inom och utom Sverige.” Institutet sägs vara en 

tankesmedja bestående av människor som bedriver forskning, som de offentliggör.88 En av 

författarna är Börje Peratt, producent, regissör och författare. Av de negativa artiklarna har 

fem skrivits av Claphaminstitutets medlemmar. Tuve Skånberg, riksdagsledamot för KD och 

direktor för Claphaminstitutet, ifrågasätter ateisternas orubbliga inställningar till att tro och 

vetenskap inte går att förena. Han säger att: 

 
 Det som är dyrbarast i livet kan inte vetenskapen bevisa. Det ligger 
 utanför dess kompetens att yttra sig om en tavlas skönhet, om ett 

 musikstycke är vackert, om kärlek finns eller om Guds omsorg.89 

 

Skånberg menar att människor med funktionsnedsättningar, bl.a. empatistörningar eller 

tondövhet, aldrig skulle förneka att känslor, musik eller kärlek existerar. Trots att de har ett 

handikapp och inte kan uppleva dessa sinnesförnimmelser, accepterar de detta oberoende av 

om det går att bevisa att sinnesstämningar och toner existerar. Men dessa ”insikter” är enligt 

mig inte erfarenheter som grundar sig i faktiska upplevelser utan är inlärda beteenden. 

Skånberg anser, att eftersom 96 % av världens befolkning tror på ett högre väsen, måste 

ateisterna ha fel och en värld utan gudstro inte är något att sträva efter. Det kan ju även en 

gudsförnekare medge, men ateisterna menar att behovet av tröst och att finna meningen med 

livet är så starkt att t.o.m. jordnära naturvetare tvekar inför tanken att gud inte finns. Även om 

människor behöver gud och en värld utan honom inte är att föredra, behöver det inte vara sant 

att han existerar.  
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Att använda diskursanalys innebär att studera hur ord sätts in i olika sammanhang, och inom 

hermeneutiken analyseras texten för att få fram författarens synvinkel. Guds existens kan inte 

vetenskapligt bevisas, men Skånberg drar in respekterade författare och vetenskapsmän i sin 

artikel för att söka stöd från läsaren. Orden får då en annan innebörd än om Skånberg inte 

hade nämnt dessa namn. De vetenskapliga bevisen för guds existens fattas således, men 

Dawkin hävdar att fokus ändå ligger på ateisterna att förklara sin ståndpunkt när det borde 

vara de religiösas sak.90 Även många insändare i SvD angående debatten om ateism-religion 

tar upp detta. Signaturen Ssargon skriver på SvD:s blogg Brännpunkt:  
 

Bevisbördan ligger på den som påstår något. Ateism betyder att man inte  

tror på en gud. Den som tror på en gud har på grund av detta bevisbördan  

i ämnet om den vill föra debatt.
91

 

 

När SvD istället väljer att publicera religionsdebattörerna Per Ewert och Mats Selanders syn 

på nyateisterna känns kritiken mer befogad. Ewert och Selander menar att ateisterna i Sverige 

har många negativa drag, som maktfullkomlighet, stridslystnad och inskränkthet. Dessa 

egenskaper kan knappast förknippas med vidsynthet och vetenskaplighet.92 Artikelförfattarna 

är, liksom ovan nämnda Börje Peratt, också knutna till Claphaminstitutet. Peratt går på samma 

linje som Ewerts och Selanders och menar att Humanisternas verksamhet ”exemplifieras av 

en väldokumenterad elakartad aggressiv intolerans” och rörelsen beskrivs som ”militäriskt 

uppbyggd.”93 Man kan undra om de hårda ordvalen används eftersom nyateisterna vägrar 

kompromissa? Denna aggressiva intolerans kan ju också hittas bland religiösa, som vill sända 

Christer Sturmark till helvetet för att brinna i evighet. Eller handlar det om att ateisterna har 

kidnappat ordet humanism? På vilket sätt tro och vetenskap går att förena tas inte upp 

närmare. Börje Peratt har en fil. kand. i psykologi och magisterexamen i pedagogik. En annan 

artikel negativ till ateisterna är återigen skriven av en medarbetare vid Claphaminstitutet. 

Ämnet aktualiserades vid det årets utdelning av nobelpriset i naturvetenskap. Författaren, som 

sägs vara forskare i naturvetenskap, menar att man kan förena vetenskap och tro med 

argumentet att ”där vetenskapen tar slut tar tro och filosofi vid.”94 Till skillnad mot i DN gick 

två slutrepliker om ateismen till troende (Claphaminstitutet). 

 

I serien Darwin kontra Gud intervjuas ett antal personer, alla avbildade i färg på stort uppslag. 

Fotografierna och samtalen skänker ett mänskligt och personligt drag åt de utfrågade. Sara 

Blom är doktoranden i fysik som sadlade om och blev präst – med stark övertygelse på en 

förening mellan tro och vetenskap.95 Hon ger i tidningen ett sympatiskt intryck och verkar 

med sina båda skilda arbetsområden veta vad hon talar om - eller? En artikel uppvisar 

forskare i evolutionsteknik och en annan skildrar en musiklärare och medlem av förbundet 

Humanisterna. Ytterligare en artikel består av kommentarer från ett antal läsare. Dessa 

intervjuer ger varierade synpunkter från olika personer: vanliga människor, forskare, troende 

och ateister. 

 

En förklaring till SvD:s historiskt sett positiva inställning till religion och andligheter, är att 

chefredaktör Gustaf von Platen tillsatte Marianne Fredriksson i mitten av 70-talet för att 

uppdatera tidningens damsida. Fredrikson var nyskapande med att införa Idagsidan, som då 
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publicerade artiklar om bl.a. livsåskådningsfrågor.96 I början fick hon utstå mycket kritik och 

hån för sina psykologiserande artiklar och ”mjuka” ämnesval, men numera har Idagsidan hög 

status som prestigeredaktion. Idagsidan på SvD.se skriver om ”livet, relationer, vänskap, 

kärlek, sex, samlevnad, hat, våld, lycka, olycka, längtan, hopp och förtvivlan.”97 Kulturdelen i 

SvD ger dagligen ut en artikel i något vetenskapligt ämne publicerade Under Strecket. 2007 

utsåg Föreningen V o F98 (i en artikel från tidningen Forskning & Framsteg) 

redaktionsmedarbetarna på Idagsidan till Årets förvillare, detta för enligt V o F sina 

synnerligen otillförlitliga uppgifter om s.k. energimedicin. Artiklarna om energimedicin 

behandlades enligt V o F ovetenskapligt och borde ha offentliggjorts som bedrägeri.99 På sista 

tiden har dock V o F själva blivit utsatta för hård granskning och fått kraftig kritik. Idagsidan 

fick sin hämnd när föreningen News Voice hedrade V o F med samma titel.100 News Voice 

kallar sig för ”alternativ nättidning som samlar kunniga bloggare och analytiker på en 

plats.”101 Även denna nättidning knyter an till ovan nämnda Börje Peratt, vilket ger intryck av 

rundgång i debatten. 

 

När prinsbröllopet i Sverige ägde rum sommaren 2015 var pressen entusiastisk till prinsparet, 

som anses vara moderna och självmedvetna unga människor. Internationell press framställer 

prinsessan Sofia Hellqvist ”som en vanlig tjej” som ägnar sig åt filantropi. Den brittiska 

tabloiden The Guardian pekar på den paradox som svenskarna lever i: att det ateistiska, 

jämställda Sverige hyllar den reaktionära, kristna kungaätten vilken inte har utsetts på ett 

demokratiskt sätt.102 Trots sekularisering och misstro mot kyrkan finns fortfarande krav på att 

kungafamiljen måste vara medlemmar i Svenska kyrkan. Traditionen om tronföljd medför att 

Sveriges statschef ska tillhöra evangelisk-lutherska kyrkan. Om svenskar, danskar och 

norrmän är så irreligiösa, varför engagerar gudstro, kristna traditioner och religiösa frågor så 

starkt? Påståendet om det religiöst likgiltiga Norden bedrar således. Filosofen Fredrika 

Spindler menar att Sverige inte är så avkristnat som vi intalar oss.103 Den kristna religionen 

håller, trots sekulariseringsprocessen, svenskarna i ett järngrepp. Vi tänker, pratar, värderar 

och väljer utifrån en kristen grundsyn vare sig vi är medvetna om det eller inte. 

 

I Svenska Dagbladet publiceras 8 % av alla artiklar Under strecket. Leif Carlsson, som var 

chef för SvD kulturavdelning under 70-talet, förklarar varför en understreckare är att föredra: 

 
Vad en understreckare är kan inte så lätt formuleras. Först kan sägas att den inte 

 är som denna: den får inte handla om sig själv eller sin författare. Det viktigaste 

 med understreckaren är att den står under strecket. Denna banalitet har en mycket  

 allvarlig innebörd; den som framträder på denna plats är – om han så önskar  –  

 klart skild från tidningen i övrigt, dess redaktion, åsikter och ståndpunkter. 104 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att i SvD dominerar de negativa artiklarna om ateismen, 

förvånande många publicerade av medlemmar av Clapmaninstitutet. Frågan är om Marianne 

Fredriksson starka inflytande på Insidan under 70- och 80-talen fortsätter att påverka valet av 

utgivna texter och intervjuade personer. Fredriksson, som inte var akademiker, menade att 
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hennes popularitet berodde på intuition för högaktuella frågor. Hon ville nå ut till de ordinära 

och vardagliga. Hon berättar i en intervju i SvD från mars 2002: 

 
Den naturvetenskapliga myt som är rådande i dag: Att världen skulle ha  

skapats av en stor Big bang – och att några splitter från denna explosion  

har gett upphov till vår jord, till oss människor och till vårt medvetande.  

Vad är det för en världsbild att ge till människor? Hur ska den kunna  

förmedla känslan av att varje liv har en mening? För det har det ju!105 

 

Marianne Fredriksson uttrycker här tvärsäkert att varje liv har en mening. Varför det måste 

vara meningsfullt tas inte upp till diskussion. Det finns inga vetenskapliga bevis för en 

mening med livet, och för vissa människor har livet inte någon mening överhuvudtaget. För 

Fredriksson verkar det vara känslan av meningsfullhet som är det centrala. I intervjun 

används många adjektiv såsom slösande, flödande, barfota, vitrosa, grå, blå, allvarlig, djupt, 

duktig, förtvivlad, outhärdlig m.fl. Dessa ord får Fredriksson att framstå som en 

känslomänniska som känner sig själv. Detta verkar vara eftersträvansvärt i SvD:s artiklar på 

Idagsidan. Det är stor skillnad på denna frågestund och den uppdiktade intervjun med Jesus 

som Lena Andersson publicerade i DN. I hennes artikel påträffas endast 6 adjektiv. Det kan 

betyda att DN använder mer förnuftiga argument, och att SvD är mer öppen för andra 

tolkningar om tro och religiösa föreställningar.  

 

Samma kritiska inställning till vetenskapen kan man se i de artiklar SvD har publicerat under 

den femårsperiod jag har studerat. Man kan ana Fredrikssons holistiska världsåskådning som 

bakgrund till texterna, och det finns en samstämmig syn på religion och andlighet som 

europeisk. I USA tar sig ateismen mer extrema former än i Skandinavien. Gudlöshetens 

framfart drar in som en våg över den i övrigt så mycket mer religiösa kontinenten. Hans 

Ingvar Roth, professor i pedagogik och mänskliga rättigheter vid Stockholms universitet, har 

publicerat en artikel om religiös mångfald i Amerika. Han menar att Europa har mycket att 

lära från Amerika, men inte någonstans skriver han om det förtryck och förföljelse som 

ursprungsbefolkningen utsattes för. Fokus sätts på muslimer och islam.106 

 

3.5. Dagens Nyheter 
 

Under samma tidsperiod som SvD gav ut dessa företrädesvis negativa artiklar om ateismen, 

publicerade DN ett mer varierat utbud av texter kopplade till religion, ateism och vetenskap. 

Medan SvD:s fokus låg på Sverige tog DN upp händelser och tankar om dessa ämnen från så 

skilda länder som USA, Nigeria och UK. En övervägande del av artiklarna i SvD var skrivna 

av Clapmaninstitutets medlemmar, men i DN varierade författarnas tillhörighet och ursprung. 

 

Elisabeth Gerle, präst och professor i etik, anser att det är fel av ateisterna att bunta ihop 

människor i grupper som ateister eller muslimer m.fl. Hon tycker att Humanisterna visar 

likheter med Sverigedemokraterna, som bägge framför krav på att införa ett homogent 

samhälle. Båda uppvisar enligt henne nostalgiska drag och ett tillbakablickande, och bägge 

aktörer använder sig av generaliseringar för att beskriva en komplex verklighet.107 

Humanisterna upprörs å sin sida av liknelsen med Sverigedemokraterna. Metaforen med SD 

tycks långsökt men passar möjligen in i föreställningen att både SD och Humanisterna 

framstår som kompromisslösa.108 En annan aktör som kan synas obeveklig i sin kritik av 
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religionen är nämnda Lena Andersson, skribent på DN, medarbetare på SvD och författare. 

Andersson har upprört många läsare och kristna genom sina artiklar om Jesus, som hon 

framställer som en despot och tyrann. Den uppdiktade intervjun med Jesus, publicerad under 

en påskvecka, har mött klander.109 Andersson har blivit kritiserad för att vara politisk korrekt. 

Hennes artiklar publiceras på ledaren, som är en sektion där tidningens och redaktionens 

politiska ståndpunkter ventileras. 

 

Nyhetsinnehåll och en lagom textmassa sägs vara det väsentligaste vid val av artiklar till DN 

debatt. En lång ordväxling försiggick i början av 2015 mellan Jonas Svensson, docent i 

religionsvetenskap, och professor Bo Rothstein gällande moral. Medan Rothstein menade att 

människor blir mer moraliska när religiositeten hålls nere, ansåg Svensson att det inte är 

bevisat och skulle kunna vara tvärtom.110 Denna dispyt sträckte sig över fem artiklar på 

debattsidorna. Rothstein ifrågasattes också av en samling kristna teologer, bl.a. den första 

kvinnliga ärkebiskopen Antje Jackelén. Diskursanalys innebär att undersöka vad man kan 

göra med ord. I den här artikeln gäller det också ord som undviks. När författarna påstår att 

”individualismen i Sverige enligt många studier har varit en bidragande orsak till 

depressioner” 111, utelämnas var studierna härrör ifrån. Debatten avslutades med slutreplik på 

DN debatt av Rothstein. Han konstaterar där att de troende inte presenterar övertygande bevis 

om en kristen värld som mer moralisk än en sekulär, än mindre utan korruption och med tillit 

människor emellan. Att slutrepliken gick till Rothstein kan möjligen tyda på att DN stödjer 

Rothsteins åsikter. Bo Rothstein har tidigare ifrågasatt Göran Hägglund, dåvarande partiledare 

för Kristdemokraterna, som uttryckte liknande åsikter som Sveriges interreligiösa råd.112 
 

En diskussion fördes i början av 2015 på kultursidorna mellan Anita Goldman, journalist och 

författare, och Christer Sturmark. Humanisterna hade publicerat en annons i DN om barns 

religionsfrihet.113 Goldman anklagade Humanisterna för att vägra barn religionstillhörighet, 

varvid Sturmark kände sig missförstådd. Efter en debatt i P1 var det fortfarande svårt för 

Goldman att se Sturmarks synvinkel: att barn har rätt till religionsfrihet och inte ska sättas i 

religiösa friskolor.114 Sturmark menade att man inte ska stämpla barn som kristna, muslimer 

m.m. och att man aldrig skulle komma på tanken att kalla ett barn marxistiskt därför att deras 

föräldrar hyser marxistiska åsikter. Goldman ansåg att många barn lever i ett kulturellt 

vakuum utan kunskap om sina historiska rötter. Hon har som judinna och boende i Jerusalem 

en annan utgångspunkt. Judendomen som minoritetsreligion riskerar ständigt att krossas av 

hot utifrån, och att vara judisk är mindre ett övertänkt beslut än en nedärvd tradition. Detta 

togs inte upp eller nämndes varken i radioinslaget eller i debatten. 

 

I en artikel i DN från maj 2015 intervjuas filosofie doktorn David Rönnegard, som är döende i 

lungcancer. I egenskap av ateist menar han att religion har monopol på filosofiska samtal om 

döden, och att det inte går att finna något liknande service inom sekulära organisationer.115 

(Dock tas dessa ämnen upp i många olika forum som Filosofiska rummet i P1, Filosofi-cafét 

och under filosofiska samtalskvällar i Humanisternas regi.) En annan artikel som DN har 

publicerat innehåller Christer Sturmarks redogörelse för Humanisternas synpunkter att 

ateismen inte är en religiös tro.116 Ytterligare en text beskrev hur en känd medlem av samma 
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organisation ser på trosfrågor. Denna medlem menar att han är ateist och inte ser någon 

motsättning i att besöka kyrkor, sjunga psalmer eller bevittna skolavslutningar eller 

begravningar där.117 Den inställningen till religion tyder på en europeisk, kristen konstruktion, 

som ovan nämnda Meredith McGuire och Liselotte Frisk redogör för. På andra ställen i 

världen skulle en sådan motsägelsefull inställning te sig underlig, eftersom religionen där tar 

sig andra uttryck som levd religion.118 Detta uppmärksammas inte av DN i den publicerade 

artikeln. Medlemmen är en känd person, som många respekterar. Diskursanalys innebär att 

applicera ett kritiskt förhållningssätt till hur makten i samhället är fördelad, och att DN 

publicerar en känd persons åsikter visar just detta. Denna syn genomsyrar för övrigt alla 

granskade artiklar.  

 

Även DN värderar religion via kristna glasögon. I intervjuerna tas det västerländska 

perspektivet för givet. Trots detta är alla artiklar som kommenterar kristendomen negativa 

eller neutrala, och man kan skönja en nedlåtande attityd mot USA:s bibeltrogna. Däremot är 

arton artiklar av tjugonio i Dagens Nyheter om andlighet inklusive mindfulness119 positiva. 

Det tilltalande och värdefulla är enligt dessa skrifter andlighetens inverkan på våra relationer 

med djur, natur, yoga, konst - och världen som en helhet. De intervjuade reserverar sig från 

begreppet religion. För många människor betyder följaktligen andlighet/spiritualism mer än 

”individens subjektiva närmande till gud” som Sorgenfrei nämner ovan. Eller rättare sagt 

visar det på en utveckling sedan 1800-talet.  

 

I fråga om mindfulness är alla artiklar utom en positiva. De är sammanbundna med arbetslivet 

och publicerade i ekonomidelen eller under rubriken näringsliv. Den negativa texten är 

egentligen både positiv och negativ. Den framhåller att mindfulness hjälper mot ångest och 

social fobi men kan försvåra inlärningen.120 Mindfulness tycks vara mer förbundet med 

psykologi än religion, och det är antagligen därför den är socialt accepterad i det sekulära 

Sverige. Det finns en mindfulnesskola, som ska undervisa medborgare i att vara här och nu. 

En del människor reagerar på den övervägande positiva inställningen till mindfulness, som de 

menar kan utnyttjas av arbetsgivare för att få anställda att rensa bort negativa tankar och 

känslor. Lite mindfulness spar in på dyra terapiräkningar, och det är positivt med människor 

som kan vända sig inåt en stund för att bli mer effektiva på jobbet. Med denna metod slipper 

chefer strejker och högljudda diskussioner rörande oenigheter på arbetsplatsen, och de kan få 

anställda att acceptera ohållbara förhållanden. Dessa sägs bero på individen istället för 

omvärlden. 

 

Vad gäller coaching och healing är inte pressen lika positivt inställd. Dessa fenomen verkar 

mer vara ihopkopplade med ”flum”, något man skyr och håller distansen mot. Nyreligiositet 

ses med misstänksamhet medan gamla värden består. I en artikel från oktober 2015 kritiserar 

en dansk psykolog coacher och självhjälpsindustrin. Han menar att många människor mår 

sämre av att leta efter sin inre potential och skulle vara mer hjälpta av att lyssna till sina 

medmänniskor.121 Efter många års skrivande om coaching, den inre rösten och hitta-dig-själv 

kanske trenden börjar svänga mot ett mer kritiskt förhållningssätt mot denna modefluga. 

 

                                                 
117 http://www.dn.se/insidan/ateisten-som-finner-ro-i-kyrkan/ 150802 
118 Enligt McGuire människors tro och praktik i vardagen.  
119 Mindfulness betyder att vara medveten om sin närvaro, d.v.s. att försöka vara i nuet utan att fördöma omgivningen och i stället vara 

observant.   
120 http://www.dn.se/insidan/goda-vanor-forsvaras-av-mindfulness/ 151025 
121 http://www.dn.se/insidan/psykologiprofessor-gor-upp-med-sjalvhjalpstrenden/ 151008 

http://www.dn.se/insidan/ateisten-som-finner-ro-i-kyrkan/
http://www.dn.se/insidan/goda-vanor-forsvaras-av-mindfulness/
http://www.dn.se/insidan/psykologiprofessor-gor-upp-med-sjalvhjalpstrenden/
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En text var neutral och nio uttalat negativa till andlighet under den aktuella perioden. De 

negativa texterna behandlar andlighet ur ett vetenskapligt perspektiv: genom att eliminera 

oklarheter och flummeri ökar hälsoperspektivet på yoga, kunskaper om hjärnan kan förklara 

upplevelser av andlighet. DN har haft en serie med artiklar om Vidarkliniken i Järna. Olika 

meningar har kommit till tals om antroposofins för- och nackdelar. De flesta var negativa till 

antroposofernas syn på läkemedel och andlighet. Skribenterna är läkare som menar att 

mediciner måste vara vetenskapligt testade och godkända innan de får kallas läkemedel. 

Antroposofernas teosofiska livsåskådning har också blivit utsatt för kraftig kritik. En del av 

inläggen i DN tar upp att intresset för metafysiska frågor som seanser, healing och teosofi ofta 

tilltar i bistrare ekonomiska tider. En reporter som DN ofta anlitar är Peter Letmark, fil kand. i 

litteraturvetenskap som kallar sig socialreporter med fokus på drogmissbruk och kriminalitet 

m.m. Hans koppling till religion går inte att finna. 

 

Insidan tar enligt DN upp hälsa, relationer, psykologi och välmående. Insidans experter består 

av psykologerna Liria Ortiz och Martin Forster från Karolinska Institutet. De lämnar svar på 

problematik gällande utveckling, relationer, familjeliv och barn i skolan. Även självhjälp, 

livsstil, hem, hälsa, psykologi och friskvård tas upp av dessa terapeuter. En del av dessa 

ämnen tangerar religion. 

 

3.6 Aftonbladet 

  
Undersökningen av Aftonbladets publikationer om ateism visar att de i huvudsak är något 

färre och kortare än Svenska Dagbladets och Dagens Nyheters. AB använder ett mer 

känsloladdat språk i rapportering om ateism och religion överhuvudtaget. I kombination med 

intentionen att föra ”arbetarnas” talan ger det en mustigare ton och en upprorisk känsla åt 

materialet. AB nyttjar också gärna bloggar, och det informella och vardagliga språket i 

webbkrönikorna passar av allt att döma AB:s läsare. AB använder en mer gäckande och 

underhållande ton: syftet verkar i första hand gå ut på att roa läsaren. Där SvD och DN kan 

vara lite torra och sakliga ger sig Aftonbladet in på emotionernas arena. Det är problematiskt 

eftersom god journalistik kräver saklighet. En artikel sticker ut som särdeles ovetenskaplig. 

Den är skriven av reportern Niklas Eriksson och skildrar ”ateisten Crystal, 36, som dog och 

träffade gud”.122 Niklas Eriksson har tidigare varit i blåsväder med kontroversiella utlåtande 

om interner i svenska fängelser. Eriksson verkar representera en sorts populistisk 

skvallerjournalism som man förknippar med kvällspressen. Dock kilar Aftonbladet emellanåt 

in en och annan seriös artikel på debattsidorna, skrivna av forskare.  

 

Aftonbladet går ut hårt för att stoppa kristendomsreklamen i public service, t.ex. har SvT fått 

ta emot kritik för sin reklam för religion. En debattör från tankesmedjan Timbro menar, att 

svenskar ska slippa betala skatt för kristen propaganda i Sveriges Radio. Han tycker det är 

gammaldags att sända gudstjänster i radio och tv. Enligt skribenten tror inte hälften av 

svenskarna ”på någon gudomlighet alls.”123 Det rimmar illa med undersökningar som är 

presenterade ovan. Aftonbladet har också publicerat en debatt på debattsidorna om huruvida 

statsfinansierade föreningar ska bedriva kristen välgörenhet eller inte. Patrik Lindenfors, som 

är forskare i evolutionsbiologi vid Stockholms universitet, ifrågasätter detta i en artikel men 

får svar på tal från Svenska kyrkan och Diakonia.124 Diakonia är en sammanslagning av 

Alliansmissionen och Equmeniakyrkan, det är en religiös organisation som ger bistånd och 

                                                 
122 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17735841.ab1500803 150802 
123 http://www.aftonbladet.se/debatt/article18994748.ab 150824 
124 http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/varlden/article14462649.ab 150819 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHusi2mfDKAhViM5oKHfMpCa4QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dn.se%2Finsidan%2F&usg=AFQjCNGBqtQPmuyZohTiV-Yy3ae7jW7ItQ
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alliansmissionen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Equmeniakyrkan
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17735841.ab1500803
http://www.aftonbladet.se/debatt/article18994748.ab
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/varlden/article14462649.ab
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erhåller medel från Sida. Den säger sig ”arbeta med fem temaområden: mänskliga rättigheter, 

demokrati, social och ekonomisk rättvisa, jämställdhet samt konflikt och rättvisa.”125  

Frågan som jag ställer mig är om inte svenskar är mer religiösa än vad journalister och 

debattörer tror. Varför tolererar de annars fenomen som tv-sända gudstjänster, kristna 

välgörenhetsaktiviteter och kyrkliga sedvänjor? Även om tron på den ende guden har 

förskjutits mot pluralism, yin & yang, healing och nyandlighet finns det i Sverige en lojalitet 

mot det kristna samfundet. Många är fortfarande medlemmar i kyrkan. Beroende på hur 

begreppet religion värderas och bedöms, kan det svenska kulturarvet med sina traditioner vara 

tecken på religiositet. 

 

Aftonbladet anlitar emellanåt den polska frilansjournalisten Natalia Kazmierska. I en artikel 

beskyller hon ateisterna för att vara flummiga och att inte ha uträttat något betydande gott för 

samhällets svaga och mindre besuttna. Själv hävdar Kazmierska att hon är katolik.126 I ett 

utskick till hushållen i Stockholm från Svenska Kyrkan raddas ett pärlband upp av kommande 

engagemang för människor i kris, barn, unga, tvivlare, äldre, som alla kan utnyttja kyrkans 

tjänster för en ringa penning.127 Dock kan man hitta liknande engagemang bland sekulära 

organisationer, t.ex. Röda korset, Amnesty international och Läkare utan gränser, och jag har 

inte hittat belägg för att religiösa föreningar hyser mer sympati och solidaritet med 

nödlidande. För övrigt skriver Aftonbladet mer än de andra om religion i skolan: en debatt om 

antalet timmar i religionskunskap och en annan om skolavslutningar i kyrkan med eller utan 

präst. Tro och skola är ett problemområde som rör upp starka känslor och är således ett 

tacksamt material för Aftonbladet att tackla för att öka läsarsiffrorna. 

 

Aftonbladets artiklar verkar fokusera mer på personerna själva i konflikten än de olika 

ståndpunkterna. I Aftonbladet rasade i början av 2015 en debatt mellan Alex Schulman och 

Regina Lund. Lund anser sig vara klärvoajant och påstår att hon kan tala med de döda. Hon 

har en frågespalt i veckotidningen Hänt Extra där hon svarar på läsarfrågor och ger råd utifrån 

sin synska begåvning. Schulman anklagade Lund för att ”vara tokig” och krävde att Lund 

skulle stoppas från att publiceras.128 Detta ledde till många insändare från läsare och ett 

försvarstal från Lund själv. Aftonbladet har också publicerat en artikel om när Måns 

Zelmerlöv blev helad av Lund innan han vann eurovisionsfestivalen.129
 Tidningen har inte 

problematiserat detta eller tagit upp det till vidare diskussion Det finns något som kallas 

förnedrings-tv, men jag anser att det också förekommer förnedring i form av texter. Artikeln 

om Zelmerlöv är ett exempel på man inte respekterar eller värdesätter läsarnas intellekt.  

 

Aftonbladet använder sig av en leg. psykolog/psykoterapeut som heter Eva Ruzc. Ruzc 

besvarar läsarfrågor och säger sig bl.a. använda kognitiv terapi i sina behandlingar av 

klienter.130 Hon talar om att människan kan nå sin fulla potential. Både kognitiv terapi och 

yttrandet om den fulla potentialen är essentiella i NRR. Aftonbladet skriver om hälsa och kost 

och drar då gärna in spiritualism i ett område som inte är religiöst. I en artikel om råkost 

berättas att många Hollywood-kändisar använder denna diet med goda resultat. Det sägs att 

denna kost ger ”viktminskning, vackrare hy och hår, ökad energi, mental klarhet, emotionell 

balans, spirituell uppkoppling och minskade cravings”131 Ett antal kändisar nämns med namn 

                                                 
125 http://www.diakonia.se/Sa-arbetar-vi/ 150830 
126 http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/nataliakazmierska/article14393610.ab 150802 
127 http://www.svenskakyrkan.se/vastermalm/verksamheter 150923 
128 http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/alexschulman/article20214971.ab 150802 
129 http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/melodifestivalen/article20886983.ab 150802 
130 http://www.evarusz.se/mottagning/ 150807 
131 http://www.aftonbladet.se/wellness/matvikt/article19329401.ab 150625 cravings = begär 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sida_(myndighet)
http://www.diakonia.se/Sa-arbetar-vi/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/nataliakazmierska/article14393610.ab
http://www.svenskakyrkan.se/vastermalm/verksamheter
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/alexschulman/article20214971.ab
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/melodifestivalen/article20886983.ab
http://www.aftonbladet.se/wellness/matvikt/article19329401.ab
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och visas på bild. Vad som menas med ”spirituell uppkoppling” talas det inte vidare om eller 

utreds. Det är utmärkande för new age att ”spirituell uppkoppling” omnämns tillsammans med 

viktminskning och vackrare hy/hår, en andlig anpassning till det kommersiella samhället. 

 

En annan kändisartikel handlar om skådespelaren Laura Prepon, som tackar scientologikyrkan 

för sina framgångar.132 De flesta artiklarna var antingen negativa eller positiva till NRR. 

Några av artiklarna var dock obestämbara – då menas små berättelser om reportern som 

provar på det andliga smörgåsbordet utan att varken direkt kritisera eller hylla det. I dessa 

artiklar problematiseras inte frågan om nyandlighet, utan man kan skönja en munter 

anstrykning och ett skämtande tilltal, det viktiga är att underhålla läsaren. De negativa 

texterna väger upp med friska idéer: Gunnar Fredriksson, teoretisk filosof, tvivlar på att någon 

kan ta nyandlighet på allvar. I en annan artikel är en pensionär misstänksam mot att vi matas 

med religiös propaganda, och slutligen publiceras en text av den eviga ateisten Christer 

Sturmark som ifrågasätter att lokaler uthyres till nyreligiösa idkare. 

 

Aftonbladet använder sig mer än SvD och DN av närgången och intim journalistik genom att 

oftare intervjua kändisar publicerade med namn och fotografier. Ofta rycks den religiösa 

beståndsdelen ur sin ursprungliga kontext, t.ex. när yoga används för att ”komma in i ett 

lugnare tillstånd. Genom att kontrollera andningen kan du också kontrollera sinnet, och kan då 

också glömma bekymmer”.133 Det ytliga dominerar, man ska förbise ledsamheter och 

svårigheter, gå ner i vikt och vara spirituellt uppkopplad. Det diskutabla i Aftonbladets 

artiklar är att ord och termer inte utreds, att texter om religiösa rörelser som t.ex. 

scientologkyrkan är abrupt förkortade och utan att förklara innebörden. Det kan vara 

problematiskt att pressen nämner kända personer i samband med religion på ett ytligt sätt, 

eftersom media har sådan makt att påverka. När Aftonbladet publicerar artiklar av det slaget 

som ”Ateisten Crystal som dog och träffade gud” är det på ett oreflekterat, okritiskt vis. 

Läsaren invaggas i tron att det abnorma är naturligt.  

 

Endast en artikel i Aftonbladet under sökordet andlighet har tagit upp scientologin.134 Enligt 

Håkan Järvå, psykolog och f.d. medlem i Scientologikyrkan, har deras karriärfokuserade, 

personfixerade teologi inte slagit rot bland svenskar. Han säger att ”den inte passar riktigt med 

den svenska mentaliteten.”135 Hur den svenska mentaliteten är eller på vilket sätt den inte 

passar Sverige förklaras inte, den frågan lämnas därhän till läsaren av fundera ut. Däremot 

märks den negativa inställningen till Scientologikyrkan på andra artiklar som jag fann under 

sökorden ”DN scientologi”, men jag har valt att endast behandla religion, andlighet och 

ateism. 

 

Frågan är om det är sekularisering och nyateister som dominerar i vår tid, eller om religionen 

är ett för evigt helgarderat territorium, som ingen får klampa in på. De undersökta texterna 

visar på en blandning och utrymme för båda sidors åsikter och ståndpunkter.  

 

 

 

 

 

                                                 
132 http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/article21093191.ab 150814 
133 http://www.aftonbladet.se/wellness/traning/article19582460.ab 150625 
134 http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/article21093191.ab 150914  
135 http://www.dn.se/kultur-noje/sa-snarjs-hollywoodstjarnorna-i-scientologins-nat/ 151012 

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/article21093191.ab
http://www.aftonbladet.se/wellness/traning/article19582460.ab
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/article21093191.ab
http://www.dn.se/kultur-noje/sa-snarjs-hollywoodstjarnorna-i-scientologins-nat/
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3.7 Tabeller & diagram  

 
Tabellen nedan visar hur sökorden andlighet, ateism och religion relaterar till Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet och Aftonbladet från valda artiklar 2010-2015. Två artiklar 

påträffades både under sökorden religion/andlighet (DN). Tre artiklar påträffades under både 

andlighet/ateism (AB). Kristendom har samsats med religion och mindfulness med andlighet. 

Detta ger siffrorna 49 % andlighet i SvD och 35 % respektive 53 % i DN och AB. Ateism tas 

upp i 24 % av SvD:s artiklar och i 39 % av DN:s. AB skriver om ateism i 20 % av artiklarna. 

Vad gäller sökordet religion är siffrorna mer likartade, 27 % för SvD, 26 % för DN och 27 % 

för AB.  

 

 

3.7.1. Figur 1 

 

 

 

 

 

Andlighet Ateism Religion Totalt 

antal 

artiklar 

Svenska Dagbladet: 42 20 23 85 

Dagens Nyheter: 29 32 21 80 

Aftonbladet: 42 16 21 76 

Totalt: 113 68 65 241 

 

 

3.7.2 Figur 2 
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Tabellen nedan visar de tre tidningarnas inställning till religion/andlighet. SvD är positiv till 

68 % medan DN och AB är positiva till 48 respektive 50 %. SvD är negativ till endast 21 % 

medan DN är till 43 och AB 38 % kritisk till religion. Neutrala artiklar skriver SvD i 11, DN i 

10 och AB i 12 %. 

 

 

3.7.3 Figur 3 

 

 

 

 

Positiv Negativ Neutral Totalt antal 

artiklar 

Svenska Dagbladet: 58 18 9 85 

Dagens Nyheter: 38 34 8 80 

Aftonbladet: 38 29 9 76 

Totalt: 134 81 26 241 

 

 

3.7.4. Figur 4 

 

 

 
 

 

 

 

 

Diagrammet nedan visar spridningen av valda artiklar i DN, SvD och AB under 2010-2015. 

En del artiklar har sammanförts till en och samma rubrik. En övervägande del av artiklarna, 

26 %, är publicerade på debattsidor. Det gör religion till ett hett debattämne i Sverige. 

Insidan/Idagsidan står för 16 %, med mer fokus på livsåskådning och andlighet, och 

kultur/bok/nöje för 14 % följt av Stockholm/Sverige/Världen med 12 %. 
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3.7.5 Figur 5 

 

 

 

 
 

 

 

4. Sammanfattande analys 
 

4.1 Artiklar om religion, jämförande analys 

 

Gustavsson och Hagel visar i sin uppsats att DN rapporterar om religion övervägande via 

utrikesnyheter och med en kritisk attityd. Av de 13 artiklar som jag fann under rubriken 

Nyheter i DN hade 8 underrubriken Världen, 4 underrubriken Sverige och en underrubriken 

Vetenskap. Alla texter var positiva utom de 8 som handlade om utrikesnyheter, de var 

övervägande negativa/neutrala och bara en positiv (den handlade om att terror inte är islam). 

Man kan ana föraktet mot USA och de bibeltrogna i en del artiklar. Min undersökning 

stämmer alltså med Gustavssons och Hagels rapport. Det är dock värt att begrunda varför DN 

rapporterar positivt om religion i Sverige men inte i utlandet. Kan det bero på svenskarnas 

positiva inställning till integritet och självbestämmanderätt, som Thorleif Pettersson skriver 

om? Mina siffror korresponderar med David Thurfjells text om de postkristna sekulära 

svenskarna som både blygsamma och överlägsna. Trots långtgående sekularism och 

oberoende av kyrkan bär svenskar med sig sitt kristna arv i synen på Sverige och den övriga 

världen. Svenskar tror sig vara bäst i världen på ”jämställdhet, mänskliga rättigheter, 

sekularism, demokrati, välfärdsbyggande”136 och detta vill de gärna sprida till resten av 

jordklotet. Enligt mig anser många människor utomlands att svenskar är självbelåtna, och inte 

utan grund.  

                                                 
136 Thurfjell 2015: 247 
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Prästen och religionssociologen Marta Axner har undersökt debattartiklar i de stora 

tidningarna.137 Hon konstaterar att hinduism och buddhism är klent representerade, däremot 

har kristendom och islam fått stort utrymme. Även judendom, folkreligion och nyreligiositet 

tas upp, men judarna och muslimerna själva får relativt lite plats i det publicerade materialet. 

När de väl får skriva handlar det nästan alltid om en viss typ av ämnen. Många gånger är det 

de kristna som styr debatterna, medan judar och muslimer har fullt upp att försvara sin tro. 

Också Thurfjell har kommit fram till att ingen verkar vilja lyssna på muslimerna åsikter.138 

Eftersom många av mina undersökta artiklar publicerades på debattsidorna, verkar begreppet 

religion innebära problem, som ska lösas i svenska medier. Debatt signalerar konflikt och 

försök att övertyga en motståndare. Det verkar som de självgoda även kan hittas i debatterna. 

 

Hösten 2015 skildras islam huvudsakligen i negativa ordalag, men man kan även finna 

motsatta artiklar i tidningarna. Ofta porträtteras integrerade svenska muslimer på ett 

personligt sätt, de avbildas som Goda Muslimer, de som fördömer IS, talibaner och terrorister. 

Samarbeten mellan representanter för de tre världsreligionerna kristendom, islam och 

judendom tas upp som goda exempel.139 Det är alltför lätt som svensk, och med tillhörighet i 

en av de abrahamitiska religionerna, att acceptera de goda exemplen utan vidare. 

Diskursanalys innebär att använda kritisk inställning till självklar kunskap, såsom varför just 

de tre världsreligionerna tas upp i pressen som föredöme på samarbeten. Den självklara 

kunskapen skapas många gånger av medierna själva, och det är inte ofta som de ifrågasätter 

sin egen funktion och betydelse i skapandet och upprätthållandet av makt. De svenska 

tidningarna för med sig det förflutna, och journalister har egna fördomar och personlig 

förförståelse. Detta påverkar hur svenska tidningar skriver idag, och vad som till slut hamnar i 

tryck. 

 

Axner menar vidare att de religiösa representanterna ofta anpassar sig efter den sekulära 

omgivningen, och att de avstår från att predika i sina artiklar för att omgivningen inte förstår 

dem.140 Genom att läsa Clapmaninstitutets artiklar i SvD kom jag fram till ungefär samma 

resultat som Axner, d.v.s. att de troende rättar sig efter det icke-religiösa samhället. Möjligen 

beror anpassningen till den sekulära omvärlden mer på att man vill bli tagen på allvar och inte 

förlöjligad. Diskursanalys innebär att ta reda på hur ord kan användas och vad man kan göra 

med dem, därav intresset för ordet predikan. Ordet är föråldrat, och många moderna svenskar 

vill nog inte bli predikade för av någon religiös representant. Följande synonymer till ordet 

predikan hittas på internet: förkunnelse, utläggning, betraktelse, profetia, förutsägelse, 

strafftal, förmaningstal, uppläxning.141 Jag har inte hittat några kommentarer om 

Claphaminstitutets många artiklar i de böcker jag läst. 

 

Karin Kittelmann-Flensner har skrivit om elevers tankar om religion/andlighet i skolan. Det 

moderna samhället, med fokus på individualism och pluralism, har skurit av människan från 

sin historia och traditioner. Ungdomar verkar informera sig om religion via media och skolan, 

och den har blivit en i raden av alla fria val. Individualismen står högre i kurs än religion, som 

ses som omodern och hopplöst ute.142 I små grupper är ungdomarna dock mindre benägna att 

fördöma religion och mer villiga till diskussioner. Skolan speglar samhället i stort, och i 

många av mina artiklar ses andlighet som något bra och religion som förlegat.  

                                                 
137  http://www.dagen.se/religi%C3%B6sa-st%C3%A5r-sig-sl%C3%A4tt-i-debatten-1.104645 151019 
138 Thurfjell 2015: 207 
139 Dagens Nyheter 1509 
140 http://www.dagen.se/religi%C3%B6sa-st%C3%A5r-sig-sl%C3%A4tt-i-debatten-1.104645 151019 
141 http://www.synonymer.se/  
142 Kittelmann-Flensner 2015: 45, 51, 56 
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4.2 Artiklar om andlighet, jämförande analys 

 

Redogörelserna från krigshärdar runt om i världen skiljer sig från Idagsidans och Insidans mer 

psykologiserande artiklar, som främst vänder sig till den enskilde individens sökande efter det 

existentiella i tillvaron. Man kan tala om ett sorts lyxproblem som är typiskt för västvärlden. 

Om människor inte behöver oroa sig för sin dagliga försörjning finns tid över för 

frågeställningar om meningen med livet. Livåskådningsfenomenet kan ses som en modern 

företeelse, och under 1970-talet slutade man benämna människan religiös.  

 

Liselotte Frisk skriver om enkätundersökningen från Enköping. I de ställda frågornas svar 

hittade hon olika framställningar av andlighet. Enligt de intervjuade kan andlighet betyda en 

stunds avskildhet från vardagslivets stress, en fredad zon, ”att känna sig hel och levande och i 

kontakt med något större”143 I sin egen studie kom hon bl.a. fram till att individualism, 

kreativt skapande och helande spelar in i den populärreligiösa miljön.144 Dessa tolkningar av 

begreppet andlighet stämmer överens med det material som jag har studerat. I SvD används 

t.ex. ord som helhet, trädgårdsarbete och individualitet. Både journalister och intervjuade 

verkar ha denna syn på andlighet. Eftersom svenskar ofta har en välvillig inställning till 

buddhismen, är det inte förvånande att alla artiklar (utom en) i SvD och DN om mindfulness, 

är positiva. Frisk menar att mindfulness, som har sin grund i buddhismen, numera godtas och 

används inom vården och på andra platser.145 

 

Intressant är att de norska författarna Döving & Kraft skriver att journalister har djupa 

kunskaper i islam och kristendom men inte i NRR. Enligt dem kan inte journalister i Norge 

förhålla sig neutrala till NRR. Min analys indikerar att SvD är mer insatt i de nyreligiösas 

föreställningar om världen. Artiklarna om andlighet i SvD är många, välvilliga och 

välformulerade. (se figur 1-4) SvD:s fokusering på andlighet skiljer sig från DN. SvD tar parti 

för andlighet, möjligen ett arv från Marianne Fredrikssons tid. Det märks på den positiva och 

öppna inställningen till andlighet som genomsyrar artiklarna. AB publicerar också många 

artiklar om andlighet, men attityden till andlighet är mer blandad. (se figur 1-4) 11 artiklar om 

andlighet publicerades på Wendela/wellnes/hälsa och nöje. (se figur 5) Termer som används 

bland de nyreligiösa som yoga, minskade begär och att vara spirituellt uppkopplad är oftare 

relaterade till ord som viktminskning, hy och hår. Detta kan jämföras med Frisks 

undersökning, som visar att det religiösa späds ut med det världsliga och uppträder i allt fler 

delar av samhället.146 

 

4.3 Artiklar om ateism, jämförande analys 

 

Ann af Burén menar att semisekulära svenskar kan relatera en enskild händelse både till 

naturvetenskapen och till det övernaturliga. De ser sig inte som exceptionella utan mer ”som 

folk är mest.”147 DN publicerade 2015 en intervju med af Burén i samband med publikationen 

av hennes avhandling.148 Intervjun är hållen i en neutral ton och hittades under båda sökorden 

religion och andlighet. Denna (till synes) paradoxala inställning till vetenskap och 

övernaturliga fenomen finns i flera artiklar, särskilt i de från SvD. Den långa debatten i SvD, 

där fem artiklar skrevs av Claphaminstitutets medlemmar, är exempel på detta. Det är 

                                                 
143 Frisk 2013: 85  
144 Frisk 2013: 225-226 
145 Frisk 2013: 152 
146 Frisk 2001: 182 
147 af Burén 2015: 218-219 
148 http://www.dn.se/insidan/svenskarna-ar-religiosa-och-sekulara-pa-samma-gang/ 160105 

http://www.dn.se/insidan/svenskarna-ar-religiosa-och-sekulara-pa-samma-gang/
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anmärkningsvärt att Claphaminstitutet, vars representanter är flitiga skribenter i både DN och 

SvD, inte diskuteras i någon av de publikationer jag har läst. Sven-Eric Morheds slutsats i 

avhandlingen från 2000 innebär, att många människor är öppna både för paranormala 

företeelser och vetenskaplig fakta.149 Det finns alltså ingen motsättning bland svenskar i att 

tro på båda. 

 

Sedan dess har dock Dawkins gett ut sin omdiskuterade bok Illusionen om gud (2006) och 

Humanisternas ordförande Christer Sturmark har publicerat sin Upplysning i det 21:a 

århundradet, tro och vetande. (2015) Enligt Kevin Schilbrack används begreppet religion för 

att sära på de goda ateisterna från de dåliga troende. Sturmark är aktiv i debatterna med bl.a. 

Claphaminstitutet och journalisten Anita Goldman. Det har antagligen inverkat på vad som 

skrivs och hur det framställs i massmedia. Både personer som stödjer tesen att tro och 

vetenskap kan förenas, och de som är emot den, får komma till tals. 

 

4.4 Slutord 
 

Min avsikt har varit att studera de olika artiklarna så objektivt som möjligt, men att förhålla 

sig sakligt är omöjligt, eftersom alla människor har förutfattade meningar, fördomar och 

förförståelse som färgar tolkningarna. Flitiga debatter i media om t.ex. islam och invandring 

påverkar. Inom vissa vetenskapliga områden anses inte förförståelse tillföra betydelsefull 

information, men i hermeneutiken anses den vara en förutsättning för tolkning. Genom att 

vara medveten om fördomar, t.ex. mot islam, kan de bekämpas. Det hermeneutiska synsättet 

strävar efter att bevara harmoni mellan olika delar, inte den enda existerande sanningen, och 

det visar sig i dagens press.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att sekulariseringsprocessen beror på en mängd 

samverkande faktorer. De undersökta artiklarna åskådliggör en brokig blandning av olika 

synsätt åsikter och uppfattningar om religion, andlighet och ateism. Analysen visar på både 

likheter och avvikelser i sättet att rapportera om dessa begrepp. En torrare och sakligare ton 

kan skönjas i de bägge stora dagstidningarna medan kvällspressens AB oftare ger sig in i ett 

känslomässigare klimat. Många svenskar verkar inta en både-och-attityd till 

religion/andlighet/ateism. De är inte bundna till en speciell lära utan blandar och väljer 

individuellt till sin egen livsåskådning. 

 

                                                 
149 Morhed 2000: 233  
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