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1 Inledning 
 

Under loppet av en vecka i mitten av juli visar Sveriges television[sic] tre deckare. Alla med 

för mordintrigen viktiga anspelningar på den kristna religionen. Mörka kyrkogårdar, en nunna 

med rinnande blod likt Jesu sårmärken, ett altare i en skog där brott begås och bedjande 

människor som sedan mördar homosexuella. Kan dessa tv-deckare påverka vår syn på 

kristendomen?
1
 

 

Jag sitter i köket hemma hos min farmor. Hon är en ungersk invandrare med en stark kristen 

tro. Beklämt berättar hon om någonting hon hade hört i radioprogrammet Klarspråk samma 

morgon. I programmet hade de pratat om kristendomen på ett nedvärderande sätt och hon 

berättade hur kränkt hon hade känt sig: ”Vi kristna borde betraktas lika mycket värda som 

alla andra”.  

 

En annan aspekt min farmor anmärkte på var att journalisten i radioprogrammet hade tagit en 

sådan stark ställning till vad som var rätt och fel. En journalist har som syfte att förmedla 

information på ett kritiskt och granskande sätt och de strävar efter att vara så opartiska som 

möjligt. En TV-reporter eller tidningsjournalist ska exempelvis inte uttalat visa sin 

subjektivitet utan ska försöka framstå som samhällets representant. Ändå beskylls ofta 

journalister för deras subjektivitet
2
, och det var ju precis det som hände när min farmor 

lyssnade på radion den där morgonen.  

 

Det inledande citatet kommer från artikeln Varför ständigt lyfta fram stereotyper? i 

Sydsvenska Dagbladet. Författaren, Helena Myrstener, är präst och har tröttnat på de 

stereotypa bilderna som visas av kristna i media. Hon ställer sig frågan om denna bild kan 

påverka vår syn på kristendomen. Det var ungefär här, och efter samtalet med min farmor, 

som min uppsatsidé väcktes till liv.  

 

Sverige sägs ju vara ett av världens mest sekulariserade länder. Sekularisering betyder att 

kyrkan är skild från staten och religionskritiker hävdar att det också leder till att kristendomen 

spelar allt mindre roll för hur samhället fungerar.
3
 Samtidigt finns det statistik som visar att 

allt färre besöker en kyrka i Sverige och på frågan ”Tror du på Gud?” svarade 18 procent ”Ja” 

                                                      
1
 Helena Myrstener, ”Varför ständigt lyfta fram stereotyper?”, Sydsvenskan, 2010-07-28  

2
 Jesper Falkheimer, Medier och kommunikation – en introduktion(Lund, 2001), s. 73f 

3
 Inger Furseth & Pål Repstad, Religionssociologi – en introduktion(Malmö, 2005), s. 110-114 
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i en undersökning gjord av Sifo år 1999.
4
 Om det nu är så att allt färre är kristna idag så 

betyder det ju att majoriteten av befolkningen i Sverige inte är det. Om en reporter eller 

journalist, eller vilken skribent som helst också för den delen, har i syfte att vara samhällets 

representant så betyder det ju att de representerar ett Sverige som inte är kristet. Den kristna 

minoriteten skulle här bli ”de andra”. 

 

Vilka bilder är det egentligen som visas av kristendomen i media? Är det dessa förlöjligande 

bilder som både prästen Helena Myrstener och min farmor har beskrivit? Eller är det kanske 

en mer komplex bild? Med avstamp i sekulariseringsteorier och teorier om ”den andre” och 

med hjälp av en kritisk diskursanalys, börjar mitt arbete.  

2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med undersökningen har varit att få en bild av hur kristendomen som religion samt hur 

kristna identiteter framställs i svensk press. Undersökningen är en textanalys av ett antal 

artiklar där jag har undersökt vilka olika, eller lika, bilder som dags- och kvällstidningar ger 

av kristendomen och kristna i Sverige idag. Utifrån teorier om ”den andre” har jag undersökt 

om artiklarna framställer någon form av ”vi”- och ”de”- perspektiv mellan kristna och “icke-

kristna”. Syftet har också varit att försöka utskilja vilka retoriska grepp som används i 

framställningen av kristendomen och kristna. 

 

Undersökningens frågeställningar är: 

 Hur framställs kristendomen i artiklarna? 

 Hur konstrueras kristna identiteter i artiklarna? 

 Hur ser relationen ut mellan skribent och läsare? 

 Vilka retoriska grepp används i framställningen av kristendom och kristna? 

 

 

 

 
 
                                                      
4
 http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/senaste-undersokningarna/1999/allmaenheten-om-sin-

livsaaskaadning besökt 2010-12-08 

http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/senaste-undersokningarna/1999/allmaenheten-om-sin-livsaaskaadning
http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/senaste-undersokningarna/1999/allmaenheten-om-sin-livsaaskaadning
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3 Tidigare forskning 

 
För att bilda mig en uppfattning av vad som har gjorts inom det här fältet har jag granskat 

tidigare forskning. Någonting som slog mig var att det fanns väldigt lite forskning som 

handlar om hur kristendomen framställs i media. Det jag har hittat är två uppsatser som båda 

granskar skapandet av verkligheter och identiteter i media, ingen med direkt fokus på 

kristendomen, och en studie som handlar om hur vi i västvärlden förhåller oss till de kristna 

rötterna.   

3.1 Konstruktionen av verkligheten 

 
Jukka Nylund skriver, som titeln avslöjar, i sin magisteruppsats Creating people and places - 

How the journalistic narrative shapes our image of the world hur media skapar en bild av en 

viss händelse eller plats genom att ge olika bilder av verkligheten som därmed ger olika 

förståelse av världen. Nylund granskar skapandet av händelser, identiteter och platser under 

1900-talets forna Jugoslavien genom att granska nyhetsrapporteringen i Sverige under två 

specifika händelser, nämligen mordet på Stepjan Radic i juni 1928 och den bosnisk-serbiska 

ockupationen av staden Srebrenica i juni 1995.  Fokus i uppsatsen ligger på hur journalisten 

använder sitt berättande för att skapa en historia och konstruera en verklighet. När människor 

träffas i sociala sammanhang skapar de en förståelse av varandra genom att antingen 

identifiera sig med varandra eller inte. En identitet kan skapas utifrån någonting man är men 

också utifrån någonting man inte är, ”den andre” är någonting annorlunda än sig själv. Att 

skapa förståelse av människor, platser och verkligheter man inte mött går då genom 

journalistens förståelse av människorna, platsen eller verkligheten. Att som journalist ge en 

objektiv bild av verkligheten är omöjlig eftersom journalisten aldrig kan bortse från sin 

sociala kontext. Verkligheten, som ”vi” känner den, existerar genom journalistens ögon.
5
  

3.2 Konstruktionen av islam och muslimer 

 
Carl Leo gör i sin magisteruppsats, Det orientaliska i fokus – En studie kring vad tryckt 

svensk media förmedlar för bilder av islam och ”muslimer”, en diskursanalys av svensk 

nyhetsrapportering under 2007 innehållande orden islam och muslim. Leo granskar 

nyhetstexter, debattartiklar och reportage där den största delen av nyhetstexterna ger en 

                                                      
5
 Jukka Nylund, Creating people and places - How the journalistic narrative shapes our image of the 

world(Linköpings Universitet, 2006) 
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negativ bild av muslimer och islam och där reportagen istället är en motbild till 

nyhetstexterna och en positiv bild av människor som lever som muslimer. Leo konstaterar att 

tryckta medier trots allt cementerar bilden av islam som våldsam och annorlunda och menar 

att muslimska identiteter framställs som en enhetlig identitet till skillnad från hur kristna 

västerlänningar framställs: som en komplex identitet där den kristna identiteten bara är en av 

många.
6
 

3.3 Dekonstruktionen av kristendomen 

 
Filosofen Jean-Luc Nancy, författare till texten The Deconstruction of Christianity, menar att 

vi aldrig kan se bortom våra kristna rötter. Nancys forskning bygger på tidigare filosofiska 

texter och verk där han inspireras av bl.a. filosoferna Jacques Derrida och Martin Heidegger. 

I väst är vi så bundna till kristendomens hegemoni och strukturer utan att vi själva kan se det, 

menar Nancy. Hela västvärldens framfart vilar på kristendomens grund och den är så 

inbunden i allt vi gör. Han skriver att den enda aktuella formen av kristendom är den som är 

medveten om att den också kan förnekas. Som svar till detta skriver han också att den enda 

formen av ateism är den som beskådar faktumet av sina egna kristna rötter. Kristendomens 

uppenbara roll i väst har minskat men faktumet att kristendomen fortfarande existerar kan 

man inte bortse från. Kristendomen har blivit ett sätt att leva i väst, ett sätt att leva i en värld 

av mening. Mening är inte individuellt, utan något generellt som bottnar i kristendomens 

grund. Kristendomen har gått från att vara en tydlig religion till att bli någonting mindre 

uppenbart som omsluter vårt samhälle. Argumentationen vilar på tre självklarheter som han 

lyfter fram, det första är att kristendomen är knuten till västvärlden. Det andra är att ju mer 

synlig kristendomen blir, desto mer knutna blir vi (i väst) till kristendomens strukturer. Att 

ifrågasätta vårt förhållande till kristendomen tar oss till kristendomens yttersta gränser. Det 

tredje är att vi måste nå dessa gränser för att kunna dekonstruera kristendomen. Han ställer 

sig frågan om vi, genom att se till grunden till våra rötter, kan gå mot någonting mer 

ålderdomligt än kristendomen. Trotsallt är anledningen till kristendomens minskande roll i 

västvärlden ett resultat av en modern evolution av ett rationaliserat, sekulariserat och 

materialiserat samhälle. Det moderna samhällets framväxt grundar sig dock på kristendomen 

och förnekandet av den.
7
  

                                                      
6
 Carl Leo, Det orientaliska i fokus – En studie kring vad tryckt svensk media förmedlar för bilder av islam och 
”muslimer”(Linköpings Universitet, 2008)  
7
 Jean-Luc Nancy, ‘The Deconstruction of Christianity’, i Religion and Media, Hent de Vries & Samuel Weber(red.),  

(Stanford, 2001), s. 112-130  
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3.4 Perspektiv 

 
Mot bakgrund av tidigare forskning, främst Nancys forskning, och de hegemoniska

8
, kristna 

strukturer som finns i vårt samhälle, lämpar det sig faktiskt att ifrågasätta min position som 

uppsatsförfattare. Jag är född och uppvuxen i ett västerländskt samhälle där de kristna 

strukturerna finns inbundna, vilket givetvis påverkar min analys. Min kontext kan vara 

avgörande för vad jag kan se, och inte se, i de analyserade artiklarna vilket är viktigt att ha i 

åtanke. Det finns väldigt lite forskning om kristendomen vilket kanske beror på att det kan 

vara svårt att med en kristen bakgrund, göra en rättvis analys av kristendomen. Jag anser 

dock att det finns en relevans i att göra denna undersökning eftersom kontexten också kan 

vara fördelaktig så länge man är medveten om den. Därför ska jag åtminstone ge mig på ett 

försök.  

4 Teoretisk referensram  

4.1 Diskursanalys som teori 

 
Diskursanalys kan betraktas som ett helt paket med en teoretisk bakgrund och ett 

metodologiskt tillvägagångssätt. Diskursanalys kan inte användas om man inte accepterar de 

grundläggande filosofiska premisserna(teori) när man använder diskursanalysen som metod.
9
 

 

Betydelsen av ordet diskurs är ibland ganska oklart men oftast rymmer ordet en föreställning 

om att språket är strukturerat i olika mönster som vi följer när vi verkar i olika sociala 

sammanhang.
10

 Många angreppssätt inom diskursfältet, bl.a. Faircloughs kritiska 

diskursanalys som jag har använt mig av, har en syn på språket som stammar från 

strukturalistisk och poststrukturalistisk språkteori och en individuppfattning som kommer 

från strukturmarxismen.
11

 Strukturalistisk och poststrukturalistisk språkteori menar att vi 

skapar representationer av verkligheten genom språket. Språket är inte en spegling av den 

existerande verkligheten utan en representation av den. Representationen av verkligheten är 

en verklighet i sig vilket betyder att betydelsen av den fysiska världen bara får sin mening 

genom diskursen.
12

  

 

                                                      
8
 Mer om ”Hegemoni” se: http://www.ne.se/lang/hegemoni besökt 2010-12-06 

9
 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod(Lund, 1999), s. 10 

10
 Ibid. s. 7 

11
 Ibid. s. 9 

12
 Ibid. s. 15 

http://www.ne.se/lang/hegemoni
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Diskursanalys har som syfte att bedriva kritisk forskning för att kartlägga och förändra 

maktrelationer i samhället.
13

 Jag ska kort redogöra för de grundläggande filosofiska 

premisserna som ligger till grund för den diskursanalytiska forskningen, baserat på Vivien 

Burrs karaktäristik av socialkonstruktionismen:  

 

1. En kritisk inställning till självklar kunskap. Vår kunskap om världen ”därute” ska inte 

betraktas som en objektiv sanning utan en produkt av våra sätt att kategorisera 

världen.  

2. Historiskt och kulturell specificitet. Kunskapen om världen är beroende av yttre 

faktorer och varierar därför i tiden. Sättet att handla är beroende av sociala 

sammanhang och kunskap, identiteter och sociala relationer konstrueras därför av 

socialt handlande. Det sociala sammanhanget konstruerar också vårt sätt att handla.  

3. Samband mellan kunskap och sociala processer. De sociala processerna upprätthåller 

vår kunskap om världen och i de sociala processerna bygger man därför upp 

gemensamma sanningar.  

4. Samband mellan kunskap och social handling. De gemensamma sanningarna bidrar 

till att göra vissa handlingar naturliga och andra otänkbara. Olika världsbilder leder 

därför till olika handlingar.
14

 

 

Diskurs bidrar alltså till att skapa sociala relationer, sociala identiteter och kunskaps- och 

betydelsesystem som ingår i det större sociala sammanhang som diskursen är en del av.
15

 

Förenklat kan man säga att diskurs är: ”/…/ett bestämt sätt att tala om och förstå världen(eller 

ett utsnitt av världen)”.
16

 

4.2 Sekularisering och senmodernitet 

 
Man brukar säga att Sverige tillhör ett av världens mest sekulariserade länder. Det religiösa 

engagemanget i Sverige är svagt och likaså är gudstjänstbesöken få.
17

 Sekulariseringen sägs 

vara ett resultat av modernitetens tilltro till vetenskap och rationalitet, vilket sällan går ihop 

med religiösa förklaringar om existens och samhälle.
18

  

                                                      
13

 Jørgensen & Phillips, s. 8 
14

 Ibid. s. 10-12 
15

 Norman Fairclough, Media Discourse(London, 1995), s. 55 
16

 Jørgensen & Phillips, s. 7 
17

 Ingvar Svanberg & David Westerlund, Religion i Sverige(Stockholm, 2008), s. 34 
18

 Fredrik Zimmerman, Det moderna samhället ur tre klassiska perspektiv(Stockholm, 2009), s. 139-140 
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Modernitetens era sägs ha vuxit fram någon gång under 1600-talet.
19

 Modernitetens särdrag 

handlar om tron på framsteg, frihet, vetenskap och metod och kännetecknas bland annat av 

sekularisering och förnuft
20

 som står i kontrast till det traditionella.
21

  

4.2.1 Sekularisering  

 

Sekularisering är ett begrepp som betyder att kyrkan är skild från staten, och har kommit att 

handla mycket om kristendomens minskade roll i det västerländska samhället. Det finns 

många skilda meningar bland sekulariseringsteoretiker och religionssociologer om huruvida 

vi lever i ett sekulariserat samhälle eller inte. Det beror oftast på att de använder olika 

betydelser av orden religion och sekularisering. Antingen pratar man om religion i dess 

traditionella, snäva betydelse och undersöker därefter antalet kyrkobesök som har minskat 

under de senaste årtiondena, till exempel, och kan därefter utläsa en sekulariseringstendens. 

Eller så anser man att religion är någonting som handlar om livsåskådning och tron på det 

andliga i bred mening och då är det meningslöst att undersöka minskade antal kyrkobesök.
22

 

Det betyder alltså att samhällen till synes kan vara sekulariserade utan att ett stort antal 

människor är ateister.
23

  

 

De sekulariseringsteoretiker, bl.a. Peter L. Berger och Bryan Wilson, som hävdar att 

samhället är sekulariserat menar att religionen har fått allt mindre betydelse för 

samhällsutvecklingen och därmed blivit mindre viktig för hur det sociala livet fungerar. 

Religionen blir en privatsak där varje enskild individ utövar religionen avskilt från samhället 

eftersom det lätt kan uppfattas kränkande för människor att bli påtvingad en trosuppfattning. 

Religiositeten minskar dessutom när samhället inte förmedlar religion.
24

 Kritiker till 

sekulariseringsteoretikerna menar att intresset för religion istället ökar när samhället drar sig 

tillbaka.
25

 En av dem är socialantropologen Mary Douglas. Inger Furseth och Pål Repstad 

redogör i sin bok Religionssociologi - en introduktion(2005) för Douglas teorier som menar 

att sekulariseringen inte alls behöver vara ett resultat av moderniteten. Religionen förändras 

                                                      
19

 Anthony Giddens, Modernitetens följder(Lund, 1996),  s. 13 
20

 Furseth & Repstad, s. 102-104 
21

 Giddens, s. 42 
22

 Furseth & Repstad, s. 26-39 
23

 Ibid. s. 110 
24

 Ibid. s. 111-129 
25

 Ibid. s. 129 
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men försvinner inte. Douglas anser att det kommer att finnas religion och religiösa företeelser 

så länge det finns sociala relationer eftersom religionen skapas i socialt samspel.
26

  

4.2.2 Senmodernitet 

 

Begreppet modernitet är inte lika starkt idag som för hundra år sedan och människor tvivlar 

på att vetenskapen verkligen kan besvara allt.
27

 Många samhällsvetare hävdar att vi har 

lämnat moderniteten bakom oss och ingått en ny era, postmoderniteten.
28

 En av dem är 

sociologen Anthony Giddens. När Giddens studerar postmodernitet föredrar han istället att 

använda termen senmodernitet och det kommer jag fortsättningsvis också att göra. Giddens 

menar att människors tvivel till vetenskap och förnuft bäddar för att religionen återigen kan få 

stort inflytande i samhället, inte bara när det gäller den traditionella religionen utan också 

”nya former för religiöst liv och intresse för det andliga”.
29

  Men det organiserade 

religionsutövandet har svårt att få plats i ett senmodernt samhälle där man sällan tar något för 

givet utan reflektion och eftertanke. Att utöva religion i ett senmodernt samhälle handlar mer 

om att testa på något nytt eller göra att det av funktionella anledningar som att det vore bra 

för familjen etc.
30

  

4.3 Orientalism – ”den andre” 

 
Teorin om ”den andre” grundar sig bland annat i litteraturteoretikern Edward Saids 

Orientalism(1978) som handlar om kolonialismens påverkan på maktförhållandet mellan 

Västerlandet, främst Europa, och Österlandet, ”det orientaliska”. Europa har sedan slutet av 

1700-talet betraktat sig överlägsna orienten.
31

 Bilderna av ”Det Annorlunda” har bidragit till 

att skapa definitionen av Europa genom att vara dess motidé, dess motbild och dess motsatta 

personlighet. Grunden är att undersöka orientalismen, eller teorin om ”den andre”, som en 

diskurs som är skapad utifrån att vara någons motsatta idé.
32

 Orientalism är ett begrepp som 

grundar sig i kolonialismen och dess påverkan på maktförhållandet mellan öst och väst och 

används främst i dessa sammanhang. Min användning av orientalism kommer istället att 

                                                      
26

 Furseth & Repstad, s. 116 
27

 Ibid. s. 102-104 
28

 Giddens, s. 13 
29

 Furseth & Repstad, s. 93 
30

 Ibid. s. 107 
31

 Edward W. Said, Orientalism(Stockholm, 1995),  s.3ff 
32

 Ibid. s.3-5 
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handla om ett makt- och dominansförhållande mellan binära parter där den ene betraktar ”den 

andre”
33

 samt konstruktionen av kristna identiteter i förhållande till ”okristna” identiteter.  

4.4 Andraism 
 

Termen Andraism är den svenska motsvarigheten till den väletablerade engelska termen 

Otherism och en vidareutveckling av Saids Orientalism. Masoud Kamali, professor i socialt 

arbete, skriver i sin rapport Ett europeiskt dilemma om den strukturella och institutionella 

diskrimineringen i Europa. I likhet med Said använder han termen andraism som en teori 

bakom rasism och förtryck hos grupper med invandrarbakgrund, eller människor från 

orienten. Men andrafieringen har många dimensioner och kan likväl användas när det gäller 

diskriminering av någon som bara är annorlunda än majoriteten i ett land, exempelvis vad 

gäller religion. Andrafieringsprocessen fokuserar på olikheter mellan ”vi” och ”de”.  

Skapandet av ett gemensamt ”vi” är beroende av skapandet av ”de andra” som en grupp 

annorlunda människor. Andrafieringen behöver inte vara en medveten diskriminerande 

handling utan kan vara en oavsiktlig konsekvens av majoritetssamhällets till synes 

”objektiva” handlingar. Den strukturella och institutionella diskrimineringen skapar en 

ordning som gör det normalt och alldagligt att förtrycka grupper vilket resulterar i en 

särbehandling av de minoritetsgrupper som diskrimineras. Massmedias ”objektiva” 

rapportering upprätthåller skillnaden mellan ”vi” och ”de” eftersom medierna styrs av 

majoritetssamhällets normer. Media har således makten över ”de andra” eftersom de också är 

beroende av skapandet av ”de andra” för att behålla sin egen identitet.
34

   

 

 

 

 
 
 
 

                                                      
33

 W. Said, s. 2-7 
34

 Masoud Kamali, ’Ett europeiskt dilemma’, i Bortom Vi och Dom - Teoretiska reflektioner om makt, 
integration och strukturell diskriminering, Paulina de los Reyes & Masoud Kamali(red.), (Stockholm, 2005), s. 
29-68  
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5 Metod  

5.1 Kritisk diskursanalys 

 
Jag har använt mig av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som metod. Metoden 

bygger på Norman Faircloughs Media Discourse(1995) och kompletteras med Marianne 

Winther Jørgensens och Louise Phillips Diskursanalys som teori och metod(1999).  

 

Diskurs, som jag tog upp i teoriavsnittet, är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, 

eller delar av världen. I en diskurs finns det kunskaps- och betydelsesystem med vissa givna 

sanningar. Den kritiska diskursanalysen kallas för kritisk eftersom den har i syfte att 

uppmärksamma människor om hur relationen mellan språk och makt ser ut i sociala 

sammanhang
35

. Enligt Fairclough besitter media en enorm makt och för att kunna förändra 

och komma åt det språkliga och diskursiva i media behövs en kritisk diskursanalys göras.
36

  

Jørgensen och Phillips sammanfattar det på följande sätt: 

 

Kritisk diskursanalys är kritisk i den meningen att den ser det som sin uppgift att klarlägga den 

diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld, inklusive de sociala 

relationer, som innebär ojämlika maktförhållanden. Syftet är att bidra till social förändring i 

riktning mot mer jämlika förhållanden i kommunikationsprocessen och i samhället som 

helhet.
37

 

 

När man analyserar diskurs fokuserar man på två dimensioner, den kommunikativa händelsen 

vilket i mitt fall handlar om ett antal artiklar, och den diskursordning som artiklarna är en del 

av. En diskursordning är ett bestämt sätt att använda diskurser och genrer inom en social 

institution, i detta fall mediediskursordningen.
38

   

 

När jag har analyserat texterna fokuserar jag på den kommunikativa händelsen som i sin tur 

kan analyseras utifrån tre dimensioner: textens egenskaper, den diskursiva 

praktiken(kommunikation och konsumtion av texter) och den sociala praktiken(det större 

sammanhanget som texten är en del av). Varje text bidrar till att skapa sociala identiteter, 

                                                      
35

 Fairclough, s. 54 
36

 Ibid. s. 2-3 
37

 Jørgensen & Phillips, s. 69 
38

 Ibid. s. 73 
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sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem som en del av ett större socialt och 

kulturellt sammanhang.
39

 

 

I analysen har jag tittat på textens egenskaper. Jag har kombinerat Faircloughs modell med 

kommunikationsvetaren Jesper Falkheimers modell av de tre vanligaste retoriska instrument 

som man ofta tittar på i en textanalys. Jag skriver utförligare om de retoriska greppen under 

avsnittet Kommunikation och retorik. Jag har undersökt författarens språk som en del av att 

skapa kunskaps- och betydelsesystem, konstruktionen av författarens och läsarens identiteter 

genom att länka samman identitet med vissa utmärkande egenskaper i texten och 

konstruktionen av relationen mellan författare och läsare.
40

 Jag har tittat på den diskursiva 

praktiken och de diskurser och genrer som produktionen och konsumtionen av texterna 

bygger på.
41

 Sist men inte minst försöker jag urskilja vilket större socialt sammanhang texten 

är en del av. Den diskursiva praktiken förbinder relationen mellan text och social praktik. Det 

är genom konsumtionen och produktionen av texterna som den sociala praktiken formas och 

tvärtom.
42

 I analysen har jag inte analyserat specifikt hur konsumtionen och produktionen av 

texterna ser ut utan jag har fokuserat på vilka diskurser texten bygger på.  

 

Enligt Fairclough är textanalysen ensam otillräcklig för att koppla samman textens 

förhållande till det större sociala sammanhanget som den är en del av.
43

 Här har jag använt 

mig av teorierna kring orientalism, andraism, senmodernitet och sekularisering.  

5.2 Kommunikation och retorik 
 
Texterna jag har valt skiljer sig åt vad gäller både textens format och vem som ligger bakom 

den. Under Material och urval diskuterar jag vilken typ av tidning som står bakom artikeln 

men det är också relevant att diskutera skribentens roll i de olika artiklarna. Alla skribenter i 

de valda artiklarna är inte journalister. En del är privatpersoner som svarar på insändare eller 

skriver debattinlägg, andra är präster, filosofer, politiker eller andra ämbetsmän, och ibland är 

skribentens titel okänd. Jag har inte gått in djupare på vilken typ av skribent som står bakom 

en viss text utan istället diskuterar jag här skribentens roll genom att jag är medveten om att 

skribenternas befattningar varierar.  

                                                      
39

 Fairclough, s. 55 
40

 Fairclough, s. 57-58 
41

 Jørgensen & Phillips, s. 75 
42

 Ibid. s. 75 
43

 Ibid. s. 71-72 
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Kommunikationsvetaren Jesper Falkheimer skriver i boken Medier och kommunikation – en 

introduktion(2001), att det finns två sätt att definiera kommunikation. Det ena är att 

kommunikation ses som ett meddelande som överförs från en sändare till en mottagare med 

en viss effekt och det andra är att kommunikation ses som ett utbyte av mening som i sin tur 

ger en viss förståelse av världen. Sammanfattningsvis handlar kommunikation om att 

gemensamgöra någonting.
44

 Kommunikationen kan ske på olika sätt där ett sätt är genom 

Masskommunikation. Masskommunikation betyder bl.a. att budskapet i processen formuleras 

av professionella kommunikatörer, att processen är indirekt och är relativt snabb och att 

budskapet riktar sig till och når en stor publik.
45

  

 

Sändaren är den person som sänder ett meddelande till en mottagare, oavsett om det är en 

journalist eller privatperson. För att kommunikationen ska kunna ske måste meddelandet nå 

fram till mottagaren. I professionella sammanhang pratar man ofta om att avsändarens, t.ex. 

journalistens, avsikt eller intension ska nå fram till mottagaren. Men även i andra 

kommunikationssammanhang där avsändaren inte är en professionell kommunikatör behöver 

intentionen nå mottagaren. Skillnaden när en professionell skribent och en privatperson 

sänder ett meddelande kan vara den källa som styr processen. En professionell kommunikatör 

eller skribent har alltid en reklambyrå, massmedier, tidning eller annan arbetsgivare som styr 

avsändarens roll. Eftersom texterna jag har valt alla är publicerade i tidningar och därför har 

en källa, i detta fall en tidning, som står bakom skribenten räknar jag också de s.k. 

”oprofessionella” skribenterna till att vara en del av den kommunikation som sker inom 

massmediets ramar. Tidningen har alltid ett ansvar för de texter de publicerar oavsett vem 

som står bakom texten.
46

   

 

Alla texter har olika motiv och använder olika former av retorik. Den klassiska retoriken 

används fortfarande i stor utsträckning i media.
47

 De tre vanligaste retoriska greppen är:  

1. Trovärdighet och auktoritet hos författaren, vilket handlar om den auktoritet 

författaren i texten har. Är texten skriven av en professor eller läkare ifrågasätts den 

mer sällan än om den är skriven av en titellös skribent. Även språket i texten vittnar 

om trovärdighet och auktoritet.  

                                                      
44

 Falkheimer, s. 13-20 
45

 Falkheimer, s. 23 
46

 Ibid. s. 35-36 
47

 Ibid. s. 37 
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2. Förnuftiga argument som tilltalar den logiska sidan hos läsaren. Skribenten använder 

en logisk argumentationsteknik för att övertyga läsaren om någonting som skribenten 

menar är sunt förnuft. Argumenten behöver nödvändigtvis inte vara sanna.  

3. Känsloargument som spelar på läsarens känslor genom att antingen göra läsaren 

upprörd eller skapa medlidande.  

 

Dessa tre instrument finns till för att påverka läsaren på något sätt
 
.
48

 Den övertygande 

funktionen sägs vara närvarande i alla former av kommunikationsprocesser och därmed 

används retorik av professionella journalister såväl som titellösa skribenter.
49

 Därför har jag 

valt att granska dessa tre retoriska grepp i samtliga texter oavsett avsändare.  

6 Material och urval 
 

För att undersöka hur kristendomen och kristna identiteter framställs i tryckt press har ett 

urval gjorts. Jag ville få en så aktuell bild som möjligt och därför har jag valt artiklar som 

publicerats mellan perioden 2010-07-11 och 2010-10-11, det vill säga de tre senaste 

månaderna från undersökningens början. Under sökperioden har det varit riksdagsval i 

Sverige vilket betyder att de valda artiklarna förmodligen inte är helt representativa för hela 

året. Debatter och diskussioner ökar i allmänhet i samband med val vilket jag också har haft i 

åtanke.  Jag har använt sökmotorn Retriever när jag har sökt efter artiklarna. Sökorden har 

varit Kristendom och Kristna och antal träffar har varit 270 respektive 2595. Jag avgränsade 

mig därefter ytterligare och läste endast artiklar med sökordet Kristna mellan perioden 2010-

09-11 och 2010-10-11 där antalet träffar istället var 465.  

 

När jag har valt artiklar har innehållet varit avgörande i urvalsprocessen, jag har valt bort en 

stor del artiklar som inte specifikt har handlat om kristendom/kristna. Därefter hade jag 

ungefär 200 artiklar till mitt förfogande. Utifrån artiklarna kunde jag hitta tre kategorier med 

olika teman: Religionens roll i det sekulariserade Sverige, Kristendomens ansvarsroll och 

Kristna identiteter. Varje kategori innehöll ungefär samma mängd artiklar, med några fler 

under den första kategorin. I varje kategori återkom liknande innehåll i artiklarna flera gånger 

vilket gjorde att en mindre del artiklar fick representera hela kategorin. Slutligen blev det 

totalt 27 stycken granskade artiklar.  

                                                      
48

 Falkheimer, s. 88-89 
49

 Ibid. s. 142-143 
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Det är texten jag har valt att fokusera på, inte bilder och layout m.m., men jag är medveten 

om att en kritisk diskursanalys med fördel kan göras mellan relationen text och bild.
50

 Många 

av de granskade artiklarna har enbart haft en text medan ett fåtal har haft en relaterad bild. Att 

fokusera på texten är delvis ett sätt att avgränsa mig men jag har också valt texten på grund 

av att jag tror att man kan göra en djupare analys av text än av bild i en kritisk diskursanalys.  

Artiklarna handlar huvudsakligen om kristendom och kristna i Sverige. Jag är medveten om 

att olika former av kristendom praktiseras i Sverige, men jag har valt att undersöka 

kristendom i allmänhet och vad som skrivs om den i svensk press. Artiklarna är av olika 

textgenrer från olika tidningar. Tidningarna beskrivs närmre nedan. Viktigt är också att 

påpeka att innehållet i artikeln var det jag främst tittade på, därefter vilken typ av tidning 

artikeln var publicerad i.  

6.1 Kristna tidningar 

 
Sex stycken av de granskade artiklarna hamnade under den här kategorin. Till kristna 

tidningar hör de som uttalat baserar sin tidning på kristen grund. Det är tidningar som Amos, 

Sändaren och Dagen. Amos är en gratistidning som ges ut till alla de hushåll som är medlem i 

någon svenskkyrklig församling och har ungefär en upplaga på 500 000. Tidningen skriver 

om vardagliga ting såsom relationer, arbetslöshet, sorg, längtan, vrede och livsfrågor med en 

kristen grund.
51

 Sändaren kommer ut varannan vecka till prenumeranter och undersöker vad 

som händer i kyrka och samfund med fokus på Svenska Baptistsamfundet, Svenska 

Missionskyrkan och det kristna ungdomsförbundet Equmenia. Tidningen vill inspirera till tro 

och engagemang och vill uppdatera sina läsare med nyheter inom kyrka och samfund.
52

 

Tidningen Dagen är en kristen dagstidning som kommer ut fyra dagar i veckan till 19 000 

prenumeranter. Dagen vill på kristen grund påverka och prägla samhället med kristen tro och 

värderingar och vara en trovärdig röst och informatör för församlingar och samfund.
53

 

6.2 Dagstidningar 
 
Arton stycken av de granskade artiklarna är publicerade i dagstidningar. Den här kategorin är 

alltså den som är överrepresenterande för artiklarna. Till den här kategorin hör de 

dagstidningar som inte uttalat har någon religiös anknytning. Det är rikstäckande tidningar 

                                                      
50

 Fairclough, s. 58 
51

 http://amosmagasin.se/om-amos/ besökt 2010-11-19 
52

 http://www.sandaren.se/om_sandaren/ besökt 2010-11-17 
53

 http://www.dagen.se/dagen/Info/?ID=5 besökt 2010-11-17 
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såsom Aftonbladet och Dagens Nyheter men också en stor del lokala, mindre dagstidningar 

såsom Smålandsposten, Sydsvenska Dagbladet och Västerbottens Folkblad. Aftonbladet är en 

kvällstidning och också Sveriges största tidning med 2,5 miljoner läsare varje dag.
54

 Dagens 

Nyheter utger sig för att vara Sveriges ledande dagstidning med 900 000 prenumeranter.
55

  

6.3 Övriga tidningar 
 

Endast tre artiklar är publicerade i övriga tidningar som varken är kristna tidningar eller 

dagstidningar. Till övriga tidningar hör de tidningar som inte kommer ut som en dagstidning 

varje dag. I denna kategori finns Transportarbetaren, Svenska transportarbetareförbundets 

medlemstidning
56

; Västerbottens Mellanbyggd, en lokal nyhetstidning som kommer ut en 

gång i veckan
57

 och Linköpingsposten, också en lokal nyhetstidning som kommer ut två 

gånger i veckan.
58

  

 

Det är viktigt att påpeka att materialet inte visar alla bilder av kristendomen, det finns säkert 

flera sätt att framställa kristendomen och kristna än de sätt jag har uppmärksammat. Men 

precis som Fairclough, vars metod jag har använt mig av, menar, så bidrar varje liten text till 

att forma identiteter, relationer och kunskapssystem i det större sociala och kulturella 

samhälle som texten är en del av.
59
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7 Analys 
 
Utifrån de valda artiklarna har jag sett att de finns tre huvudämnen som dominerar artiklarna 

kring kristendom och kristna. Den första, kanske tyngsta, kategorin där flest artiklar hamnade 

kretsar på något sätt kring religionens roll i det sekulariserade Sverige, med fokus på 

kristendomen. I den andra kategorin är det fokus på kristendomens ansvarsroll i dagens 

Sverige och den tredje kategorin handlar om olika kristna identiteter. Jag har delat in min 

analys i tre underkategorier, men kategorierna överlappar delvis varandra i de olika temana 

de behandlar. Jag har placerat in texterna i den kategorin där de mest uppenbart passar in. 

7.1 Religionens roll i det sekulariserade Sverige 

 
Diskussionerna och artiklarna som tillhör den här kategorin handlar om religionens, och 

främst kristendomens, plats i ett sekulariserat Sverige. Författarna baserar sina argument mot 

en bakgrund av olika diskurser som i sin tur blir motdiskurser till varandra. En del anser att 

kristendomen inte har någon plats, eller fyller någon funktion idag medan andra menar att 

den visst har en betydande roll för individen och samhället i stort. De som ställer sig negativa 

till kristendom baserar ofta sina argument på förnuft och tron på den fria människan och ett 

samhälle som mår bättre utan religion, främst kristendom. De som ställer sig positiva till 

religion menar att kristendomens värderingar är viktiga för samhälle och individ och att 

religion tillför en djupare mening i människors liv. Ett tredje ämnesområde handlar om hur 

man på bästa sätt kan förena tro och vetenskap. Skribenterna menar att vetenskap och tro inte 

alls är oförenliga som man länge har trott.  

 

Avsändarna varierar från att vara kristna skribenter i ”okristna” tidningar, kristna skribenter i 

kristna tidningar till att vara ”okristna” skribenter i ”okristna” tidningar. Diskurserna bygger 

på att vi lever i ett sekulariserat samhälle där negativa, såväl som positiva, skribenter förhåller 

sig till sekulariseringens faktum. Som Nancy skriver, att det inte existerar någon form av 

kristendom som inte förhåller sig till att den faktiskt kan motbevisas och att det inte finns 

någon form av ateism som inte förhåller sig till kristendomens rötter
60

, lyser tydligt igenom i 

de allra flesta artiklarna inom denna kategori. Diskurser som bygger på en medveten eller 

omedveten föreställning om att vi numer lever i ett senmodernt samhälle där religion har fått 

en nystart, finns ofta hos de positivt inställda skribenterna.  

                                                      
60

 Nancy, s. 112ff 
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I inledningen kunde ni läsa om prästen som kritiserade den stereotypa bilden av kristna som 

Sveriges Television visar när de sänder deckare. Artikeln är publicerad i Sydsvenska 

Dagbladet med titeln Varför ständigt lyfta fram stereotyper? 

 

Under loppet av en vecka i mitten av juli visar Sveriges television[sic] tre deckare. Alla med 

för mordintrigen viktiga anspelningar på den kristna religionen. Mörka kyrkogårdar, en nunna 

med rinnande blod likt Jesu sårmärken, ett altare i en skog där brott begås och bedjande 

människor som sedan mördar homosexuella. Kan dessa tv-deckare påverka vår syn på 

kristendomen? Bekräftar de tanken på religion som en irrationell företeelse med galna idéer 

och farliga konsekvenser? /…/ Resultatet blir en förvrängd bild av den kristna religionen som 

det kan vara svårt att värja sig emot. Den appellerar till en diffus känsla av att det ändå är 

något konstigt med religion: den hör inte hemma i en tid som bör präglas av förnuft. Resultatet 

blir också en stereotyp bild av den religiösa människan och därmed också kristendomen: 

ensidigt skildrad, framställd som halvgalen och omodern. 
61 

 

Artikeln är publicerad i en dagstidning som inte är uttalat kristen. Författaren är däremot 

präst, kristen och kritisk till hur man framställer kristendomen på tv. Skribenten menar att om 

man redan har en uppfattning om kristna bekräftas den genom den bild som visas i media. 

Jukka Nylund skriver om fenomenet i sin uppsats och menar att människor som inte har 

någon social erfarenhet av ”de andra” skapar en uppfattning av ”de andra” genom bilden som 

ges i media.
62

 Skribenten utgår ifrån att det finns en vedertagen uppfattning om kristendomen 

som är felaktig och stereotyp. Identitet, enligt Nylund och Kamali, skapas utifrån någonting 

man är och någonting man inte är. Skribenten, som är kristen, identifierar sig inte med den 

bilden av kristna som visas i media, men menar att den blir svår att krossa eftersom kristna i 

det här fallet är ”de andra”. Kamali menar att det är media som har makten i skapandet av ”de 

andra”.
63

 Dock finns det en viss tveksamhet i skribentens uttryck, jag syftar framförallt på 

meningen ”Den appellerar till en diffus känsla av att det ändå är något konstigt med religion”. 

Med ”religion” syftar författaren främst på kristendomen. Författaren argumenterar mot en 

osynlig bild av kristna som hon anser cementeras i och med dessa deckare, en bild av att det 

är någonting konstigt med kristendom. Att utgå ifrån att det är en vedertagen bild betyder att 

hon till viss del upprätthåller och återskapar den bild som kanske inte ens existerar.  
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I dagstidningen Västervikstidningen i debattinlägget Ateismens död skriver en av de som 

ställer sig positiva till religion: 

 

/…/ ateismen håller på att dö. Den har ingen plats eller framtid i ett mångkulturellt och 

mångreligiöst samhälle. /…/ Ett sekulärt samhälle lever vi redan i då vi inte längre har en 

statskyrka men att verka för en sekularisering, ett bortträngande av religionen är något som 

endast totalitära ideologier ägnar sig åt. Det moderna projektet tänkte att framsteg, vetenskap 

och välfärd skulle utrota religionens vidskepelse. Vi ser hur fel detta var. I vårt nuvarande 

samhälle spelar religionen en allt större roll. Det postmoderna samhället föder snarare en 

positiv längtan efter religion.
64

 

 

Skribenten hävdar att vi lever i ett mångkulturellt samhälle där ateismen inte har någon plats. 

Det finns ingen tveksamhet i texten utan författaren använder ett auktoritärt språk, speciellt i 

de två första meningarna, genom att han tydligt framställer sanningar i den diskurs han verkar 

inom. Precis som Giddens, anser författaren att vi har lämnat modernitetens era och att vi 

numera lever i ett senmodernt, eller postmodernt, samhälle där religionen har fått en ny plats. 

Författaren skriver även att: ”Den andra insikten för den postmoderna människan är att 

vetenskapen har förlorat sin legitimitet”, vilket är grunden till att vi har lämnat moderniteten, 

enligt Giddens.
65

  

 

Liknande argumentation går att läsa i artikeln Vem bygger huset? i Hallands Nyheter. 

Artikeln bygger, liksom i denna artikel, på att ateismen inte har en plats i ett samhälle som 

byggts upp av kristendomen, och författaren kritiserar att det moderna projektet har försökt 

motarbeta kristendomens roll.
66

  

 

Skribenten till artikeln Ateismens Död fortsätter: 

 

Religionen erbjuder ett universellt språk i en globaliserad värld och kan i sina positiva delar i 

mycket vara en mötesplats för oss som människor./…/ Det är i sökandet i våra egna kristna 

rötter och traditioner vi också kan finna gemensamma nämnare med våra muslimska grannar. 

Men också vad som skiljer oss åt. Olikheter är inget hotfullt vänner emellan, utan snarare 

något som berikar gemenskapen. 

 

                                                      
64
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Här kan man också se hur konstruktionen av identitet ser ut i texten. Identiteten skapas i 

religionen där man kan ha gemensamma nämnare men där det också finns olikheter, enligt 

skribenten. De är olikheter och likheter som skapar en identitet, enligt Said och Kamali.
67

 Det 

finns en närhet i relationen mellan läsare och författare eftersom det finns ett gemensamt ”vi” 

i texten. ”Vi-et” står för: ”Vi” kristna, ”Vi” svenskar men även för ”vi” som en gemensamhet 

för alla människor och religioner. ”Vi” och ”de”- förhållanden finns i texten, men den här 

gången i en positiv bemärkelse. Olikheter betonas vara någonting positivt.  

 

Likaså försöker författaren till texten Inte bara kristna konfirmerar sig i Dagens Nyheter, 

hitta gemensamma nämnare mellan olika religioner genom att berätta hur olika former av 

konfirmationer går till. Att konfirmera sig handlar huvudsakligen om förståelsen av kärlek 

och mänskliga rättigheter, oavsett vilket form av konfirmation det gäller.
68

  

 

Mångreligiositet är också någonting som tas upp i artikeln I Sverige är Jesus störst publicerad 

i Aftonbladet. Artikeln är mer eller mindre en kritik riktad mot Folkpartiets partiledare Jan 

Björklund som anser att kristendomen ska få en särställning i religionsundervisningen i 

skolan. Författaren skriver: ”Jesus är viktigare än Allah. Och Jan Björklund är den som 

bestämmer”.
69

 Författaren antyder att alla religioner är lika viktiga i ett mångreligiöst 

Sverige.  

 

I samma tidning besvaras föregående debattinlägg med en helt annan syn på religion, i 

artikeln Religion är att luras: 

 

/…/Religion är ett sätt att begränsa människors frihet att tänka själva./…/ Vetenskapen har i 

alla tider varit ett hot mot religiösa fantasier om en allsmäktig GUD./…/ Skillnaden mellan 

vetenskap och religion är att vetenskap baseras på fakta och religion på fria fantasier./…/ I 

Sverige vet alla att jorden är miljontals år gammal, att vi vet det beror på att vi är Europas 

mest avkristnade land, vi föredrar sanning framför kristet flum./…/ religion är makt, religion 

är att luras, religion är den högsta formen av översitteri och förtryck. Ateister startar inga krig, 

religionen är däremot mästare på att starta krig.
70
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Skribenten beskriver kristendomen som någonting flummigt, baserat på fria fantasier. Det 

auktoritära språket är tydligt, det finns ingen tillstymmelse till tveksamhet i någon av de 

citerade meningarna. Den logiska argumentationen finns också med, allt det negativa med 

kristendomen som författaren radar upp visar att ett samhälle vore bättre utan den. Det finns 

en utgångspunkt i texten som baseras på föreställningen om att Sverige är sekulariserat och 

att kristna hör till ovanligheten. De religiösa, i synnerhet kristna, är tydligt ”de andra” i den 

här texten, ”vi” i Sverige ”föredrar sanning framför kristet flum”. Likväl som andra 

skribenter menar att kristendomen är en nödvändighet, betonar skribenten här att det är en 

nödvändighet att det inte ska finnas religion i allmänhet, kristendom i synnerhet. Ett samhälle 

mår bättre utan allt det negativa som kristendom och religion faktiskt innebär och religion 

begränsar människors frihet att tänka själva, menar han.  

 

En annan skribent har liknande åsikter i artikeln Religionens undanskymda roll i tidningen 

Södermanlands Nyheter: 

 

/…/ När företrädare för svensk kristendom på Dagens Nyheters debattsida ställer frågan om vi 

är beredda att \”älska juden och muslimen\”[sic] är frågan lika mycket om svenska folket är 

beredd att älska den som är kristen./…/ Visst kan religionen ha en positiv betydelse för den 

enskilde och för samhället, men i grunden är Sverige ett bättre land tack vare religionens 

undanskymda roll.
71

 

 

Här är det auktoritära språket inte lika tydligt, författaren menar att det visst kan finnas 

fördelar med religion också, med syftning på kristendomen. Precis som i förra inlägget ligger 

sekulariseringsteorin till grund för skribenten. Sverige är avkristnat och vi måste därför också 

ställa oss frågan om vi är beredda att älska den som är kristen. Enligt skribenten är 

kristendom i det stora negativt och Sverige ett bättre land ”tack vare religionens 

undanskymda roll”.  

 

I artikeln Verklighetens KD i Aftonbladet diskuterar författaren Kristdemokraternas roll i 

Sverige. Författaren menar att de kristna ”kärnväljarna är på utdöende” och att kristendomen, 

och därmed också Kristdemokraterna inte har någon tydlig roll i Sverige längre.
72
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Enligt sekulariseringsteoretiker har religionen förändrats genom att den har gått från att ha 

varit en gemenskap till att ha blivit en privatsak.
73

 I den kristna tidningen Dagen skrivs det 

om fenomenet som de kallar ”kyrkornas inre sekularisering”. I artikeln Pastor: Nu är det 

kyrkan som är tabu skriver författaren om pastorn Daniel Alm och hans nyutkomna bok som 

handlar om den individualistiska trenden. Daniel Alm menar att privat kristendom inte 

existerar eftersom kyrka och tro hör ihop som en självklarhet enligt Nya testamentet. Han 

menar att det finns en ”väldigt individualistisk trend i nutiden som rört sig in i kristna led”
74

 

och att det inte är tron som är ”tabu i dag, det är det kyrkan som är”
75

. Det finns alltså vissa 

senmoderna drag i hans resonemang. Tron, som Furseth och Repstad tolkar Mary Douglas, 

förändras men försvinner inte.
76

 Även Giddens menar att den traditionella formen av religion 

inte får plats i ett senmodernt samhälle.
77

  Daniel Alm vill dock återinföra den traditionella 

formen av tro som en del av en gemenskap.  

 

I artiklarna Okonventionell präst talar i Stenkvista(Folket) och Filadelfiaförsamlingen i 

Sunne(Dagen) skriver skribenterna likt Daniel Alm att tro är någonting som ska utföras 

gemensamt. De båda artiklarna försöker visa upp två exempel på hur man kan locka fler 

besökare till kyrkan när medlemssiffrorna sjunker. Till skillnad från Alm vill församlingarna 

här vara nytänkande och moderna.
78

 

 

 I artikeln Kristen påverkan kan vara bra i Hallandsposten kritiserar skribenten att 

skolavslutningar i kyrkan börjar tas bort för att undvika att påverka någons trosuppfattning.
79

 

En liknande åsikt har skribenten i artikeln Tro inte bara i kyrkan, publicerad i Dagen: 

 

/…/”en pågående och successiv inre sekularisering”, där trons betydelse för livet utanför 

kyrkan krymper/…/ På det individuella planet handlar det om saker som livsstilsval och 

konsumtionsmönster, där viljan att bete sig som folk gör mest och inte uppfattas som 

avvikande tycks ha tagit över ambitionen att vara salt och ljus. Det finns också ett vidare 

perspektiv som handlar om samhället i stort. Att de som är motståndare till religion i 

allmänhet och kristendom i synnerhet hävdar att tron inte får bli annat än en privatsak och 
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därmed inte på något vis påverka politik och samhälle är en sak. Det är något helt annat, och 

mycket allvarligare, om kristna mer eller mindre smittas av denna missuppfattning, för att inte 

säga villfarelse./…/ Det är en missuppfattning att tro att kyrkan blir relevant om trons innehåll 

förändras för att möta förmodade behov hos så kallade moderna människor.
80

 

 

Här ser vi också en kritik mot kyrkans inre sekularisering och religionens förändring. 

Författaren utgår ifrån att de flesta ser kristna som någonting annorlunda och avvikande. 

Istället för att kristna och kristendomen ska anpassa sig gäller det att bevara kristendomen 

som den alltid ha varit. Att bevara kristendomens ”klassiska” stil handlar om att bevara dess 

identitet, menar skribenten. Språket är auktoritärt och framställer sanningar inom den diskurs 

som förhåller sig till kyrkans inre sekularisering: ” Det är något helt annat, och mycket 

allvarligare, om kristna mer eller mindre smittas av denna missuppfattning, för att inte säga 

villfarelse”. Enligt skribenten är det alltså viktigt att bevara det traditionella även om det 

betyder att färre människor besöker kyrkan. Men den traditionella formen av religion har 

ingen plats i ett senmodernt samhälle, menar Giddens.
81

  

 

Att modernisera kyrkan är någonting som författaren i artikeln Vi behöver mer vetenskap i 

kyrkorna har åsikter om, också publicerad i tidningen Dagen. Han skriver att: 

 

 Ett problem med att religionen försvinner från våra skolor är att vi skapar ett vattentätt skott 

mellan vetenskap och religion. Många menar att skolan ska hålla på med det förstnämnda och 

kyrkan med det sistnämnda, och aldrig mötas de två. /…/ Många människor både i och utanför 

kyrkorna, lever i tron att vetenskapen och Bibeln ligger på kollisionskurs. Detta gäller dock 

inte längre. De senaste hundra årens vetenskap pekar bort från materialismens grundantagande 

att naturen är allt som finns. Den är full av upptäckter som gör Bibelns Gud mer trovärdig 

samtidigt som den visar på människans särställning i skapelsen. Vetenskapen ärar Gud genom 

att visa på hans existens, makt och genialitet.
82

  

 

Modernitetens särdrag som satte förnuft och vetenskap högt är en av de anledningar som har 

lett till att religionen har fått en minskad roll i västerländska samhällen.
83

 Skribenten vill 

finna en lösning på att religionens roll minskas, genom att förena det som många trott var 

oförenligt: vetenskap och religion. Kristendomen är någonting som kan inspireras av 
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vetenskap utan att varken vetenskapen eller religionen förlorar sin identitet, menar 

författaren. De motsättningar som funnits mellan religion och vetenskap verkar, enligt 

författaren, ha nått sin kulmen nu. Författaren menar att det går att försvara religionen genom 

att förena den med rationellt tänkande. Det finns därför senmoderna drag i denna text 

eftersom kristendomen visar sig vara nytänkande och föränderlig. Nya former av religiöst liv, 

hävdar Giddens, är ett av senmodernitetens särdrag.
84

 I det här fallet visar sig den nya formen 

av religiöst liv vara att förena religion och vetenskap.  

7.2  Kristendomens ansvar 

 
Ungefär en tredjedel av de studerade artiklarna handlar om vilken ansvarsroll kristendomen 

har i ett sekulariserat Sverige idag. Artiklarna är publicerade i samband med riksdagsvalet i 

september 2010 och en stor del av artiklarna har kommit att handla om Sverigedemokraternas 

plats i riksdagen. Sverigedemokraterna, som sägs vara ett främlingsfientligt parti, kritiseras 

starkt och det uppmanas av kristna såväl som okristna skribenter, att kristendomen fyller en 

viktig funktion vad gäller att behålla Sveriges mångfald och bekämpa all form av rasism. 

Diskurserna bygger på föreställningar om demokrati och rätten till människors lika värde. 

Kontentan av texterna inom denna kategori är att det gäller att kristendomen i allmänhet, och 

Svenska kyrkan i synnerhet tar sitt ansvar och det nu. 

 

/…/ om vi betraktar den moderna demokratins historia är det iögonfallande i vilken 

utsträckning demokratin har utvecklats på kristendomens värdegrund. Kristendomen är 

världens största religion och den finns på alla kontinenter. Den omfattar i stort sett alla 

folkslag, och det är en grundbult i den kristna tron att alla människor har samma värde inför 

Gud och världen. /…/ Den kristna människosynen är det bästa värnet mot rasism och 

främlingsfientlighet. Kristendomen behöver demokratin för att kunna sprida sitt budskap, men 

även demokratin behöver de kristna grundvärderingarna inte minst i svåra tider.
85

 

 

Citatet ovan kommer från krönikan Kristendom och demokrati publicerad i Västerbottens 

Mellanbygd. Skribenten, som utger sig för att vara kristen, bidrar till att konstruera och 

framställa kristendomen som någonting positivt. Kristendomens värderingar är nödvändiga 

för att kunna leva i ett bra samhälle, menar skribenten. Det är intressant att skribenten 

framhäver att kristendomens värderingar går hand-i-hand med demokrati. Demokrati, som 

ofta förknippas med den moderna människan förknippas tydligen också med kristendom. 
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Nancy skriver att modernitetens framväxt grundar sig i kristendomen, dess förnekande.
86

 

Men här är alltså demokrati någonting som förknippas med kristendom. I artikeln Religion är 

att luras, som jag skrev om tidigare, var det enligt skribenten tydligt att religion i allmänhet 

begränsade människors frihet att tänka själva. Demokrati, som betyder folkmakt och 

kännetecknas av människors fri- och rättigheter
87

, används i båda artiklarna som ett logiskt 

argument mot bl.a. främlingsfientlighet. Samtidigt kritiserar den förstnämnda artikeln 

kristendomen på ett sätt som betyder att den begränsar människors frihet.  

 

Det är tydligt att författaren till texten Kristendom och Demokrati  identifierar sig som kristen 

och som delaktig i ett gemensamt ”vi”. Skribenten använder retoriskt logiska argument 

genom en kvantitativ argumentationsteknik som säger att kristendom är den största religionen 

i världen och därför nödvändig.  

 

I debattinlägget Svenska kyrkan är mer än bara sommarpsalmer och julafton(Barometern) 

skriver författaren om den roll Svenska kyrkan egentligen har idag. Utifrån ett uttalande av 

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson konstaterar hon att Svenska kyrkan 

handlar om så mycket mer än bara ”den blomstertiden nu kommer” och julafton. Svenska 

kyrkan bygger på kärlek och jämställdhet och har därför en stor ansvarsroll för en hållbar 

samtid och framtid. Hon menar att det inte finns någonting gemensamt med Svenska Kyrkans 

kärleksfulla värderingar och Sverigedemokraternas främlingsfientliga agenda.
88

   

 

Vidare skriver en rad ordförande i olika statskyrkoråd i Sverige om Svenska kyrkans arbete 

mot främlingsfientlighet i debattinlägget Kyrkan går emot främlingsfientlighet publicerad i 

den lokala dagstidningen Västerbottens Folkblad: 

 

Det är inte och ska inte vara någon skillnad på jude och grek, man och kvinna, slav och fri! 

Det är en kärna i kristen tro. /…/Vi vill arbeta tillsammans med de goda humanistiska krafter i 

samhället, politiska, religiösa, ideella, som välkomnar nya svenskar och i ord och handling tar 

avstånd från alla former av främlingsfientlighet och rasism.
89
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Skribenterna använder ett trovärdigt språk och det retoriska greppet logik, kristendomen är 

bra för att man inte gör skillnad på människor och människor. Författarna identifierar sig att 

tillhöra en kristen identitet, en identitet som går hand-i-hand med Svenska kyrkans 

värderingar. Det finns ingen tydlig gräns mellan ”vi” och ”de” eftersom båda artiklarna 

jämställer folk oavsett religion, klass, kön och härkomst. Däremot försöker man genom att 

tala om ”de andra” i en positiv bemärkelse sudda ut den negativa bilden som förekomsten av 

”de andra” oftast har. Likt förra artikeln framställs kristendomen som någonting positivt som 

passar bra in i tidens anda. 

 

 I debattartikeln Kyrkan ska höja sin röst mot rasismen i tidningen Barometern fortsätter 

författaren på samma spår och skriver: 

 

Svenska Kyrkan ska aldrig tveka att höja sin röst när det handlar om kristendomens mest 

grundläggande värderingar. Kristendomen är världsomspännande till sitt väsen. Det är därför 

naturligt att kyrkan går i spetsen i frågor som handlar om det mångkulturella Sverige, om ett 

generöst flyktingmottagande och öppenhet mot omvärlden.
90

  

 

Här kommer logiska argument in i bilden. Författaren menar att det är naturligt att kyrkan går 

emot rasism eftersom kyrkans grundläggande värderingar jämställer alla människor.  

 

Det mångkulturella och mångreligiösa Sverige skrivs det också om i Linköpingsposten i 

artikeln Linköping – Vårt gemensamma hem.  Artikeln handlar om hur man trots olika 

trosuppfattning kan hitta gemensamma nämnare som länkar samman olika människor och 

religioner. Det handlar om ett evenemang med tält som ska resas där varje tält representerar 

en religion. Detta ska öka förståelsen för varandra och finna gemenskap. Någonting man kan 

urskilja i artikeln är att identitet är så mycket mer än val av religion och att frånvaron av ”den 

andre” lyser starkt. Här finns det inga ”de andra” utan bara ett gemensamt ”vi”.
91

 

 

I krönikan Länge leve Svenska Kyrkan! i den lokala dagstidningen Landskrona Posten, 

skriver skribenten om sin nya positiva inställning till Svenska kyrkan: 

 

Länge betraktade jag också Svenska Kyrkan som ett tillhåll för lika dunkla som mossiga 

värderingar och roade mig tämligen ofta med att citera den tyske ärkebiskop som med kikare 
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inspekterade belägringen av Paris 1870 och nöjt konstaterade att ”de kristna kanonerna biter 

bra!” /…/ Men det är bara att minnas vilka det var som tog frågan om de apatiska 

flyktingbarnen på allvar/…/. Ärkebiskop KG Hammar kom under 90-talet att bli en allt 

viktigare röst i svensk debatt. Vem tog de vidgade klyftorna i samhället på allvar? Vem 

envisades med att tala om kriminalvård och inte bibliska straff? /…/ Min far skulle säga att jag 

inte är riktigt klok men det är nästan så att jag funderar på att ansöka om medlemskap i 

Svenska Kyrkan.
92

 

 

Skribenten menar att han likt många andra (”Länge betraktade jag också Svenska 

Kyrkan/…/”) har haft en negativ bild av Svenska Kyrkan och kristendom. Skribenten utgår 

ifrån att de flesta i Sverige har ställt sig negativa till Svenska Kyrkan men att åtminstone han 

har insett att Svenska Kyrkan står för en rad positiva saker också. Kristendomen i allmänhet, 

och Svenska Kyrkan i synnerhet, ges en bild av att vara nytänkande, samhällsengagerade och 

samtida och försöker krossa bilden av dem som gammalmodiga och bakåtstävande. Likt 

författaren och prästen till artikeln Varför ständigt lyfta fram stereotyper, som jag 

inledningsvis citerade, har även skribenten här en föreställning om att det finns en vedertagen 

bild av kristna som cirkulerar i samhället. Skillnaden här är att skribenten inte är kristen men 

vill försvara Svenska Kyrkan mot den osynliga bilden ändå. Att skribenten avslutar med att 

han nästan kan tänka sig att ansöka om medlemskap i Svenska Kyrkan visar att de trots allt 

har en bit kvar.  

 

Skribenten identifierar sig inte som kristen utan tillhör det gemensamma ”vi-et” i Sverige, 

dvs. det sekulariserade Sverige. ”De” i det här fallet är Svenska Kyrkan som förbund. Det 

finns vissa känsloargument i texten som betonar det ”goda” med Svenska Kyrkan: frågan om 

de apatiska flyktigbarnen, klyftorna i samhället och kriminalvården.  

 

Det fortsätter på samma spår i artikeln Fortsatt framåt för kyrkan? i Nerikes Allehanda. 

Skribenten diskuterar om Svenska kyrkan kommer fortsätta vara framåtskridande och 

nytänkande eller om de kommer backa ett steg tillbaka nu när det är kyrkomöte igen. 

Skribenten menar att Svenska kyrkan som länge har stått för en rad, som för att citera 

skribenten i föregående artikel, ”mossiga värderingar” har nu accepterat enkönade vigslar och 

har visat sig vara en engagerad roll i samhällsdebatten. Det finns dock ett större tvivel till 

Svenska kyrkan i denna artikel än i den föregående. Författaren här är tveksam till att kyrkan 
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ska fortsätta på samma spår medan föregående skribent hade en mycket positiv inställning till 

Svenska kyrkans arbete.
93

  

7.3  Kristna identiteter 
 

Den tredje kategorin handlar om kristna identiteter i Sverige. När jag använder mig av 

begreppet ”kristna identiteter” menar jag personer som identifierar sig själva som kristna. Det 

betyder inte att hela deras identitet utgörs av att de är kristna utan snarare att den religiösa 

övertygelsen är en del av personens identitet.  

 

De olika artiklarna är ofta kortare och längre reportage som berättar om människor med ett 

brinnande intresse för någonting, antingen relaterat till religionen eller ett intresse som 

handlar om någonting helt annat. Många reportage är publicerade i kristna tidningar. De 

kristna tidningarna ger en väldigt positiv bild av kristna eftersom de, till skillnad från 

”okristna” tidningar, framställer sig själva. En positiv bild kan tolkas som en motbild till den 

bild som jag har diskuterat tidigare, antingen en motbild till dem som ställer sig kritiska till 

kristendom, eller ett sätt att förhålla sig till den osynliga bilden av att kristna är annorlunda 

och konstiga. Kristna personer framställs som att de har flera intressen bland många. Att vara 

kristen är bara en del av den större helheten som utgör identiteten. Diskurserna bygger ofta på 

föreställningen om ett sekulariserat Sverige där kristna identiteter hör till ovanligheten men 

även diskurser som ställer sig kritiska till moderniseringens uppdelning mellan tro och 

vetenskap.  

 

Reportaget Stöd i studier eller gå ut hårt med sin tro? publicerat i den kristna tidningen 

Sändaren, handlar om olika personer med anknytning till kristna skolföreningar som vill 

stödja mötet mellan tro och vetenskap.  

 

När tro och vetenskap krockar är det lätt hänt, säger Martin, att antingen tron blir svagare eller 

att man förvisar den till en privat sfär. Bättre då att se att de kan fungera tillsammans.
94

 

 

Att tron blir en privatsak är enligt sekulariseringsteoretiker ett resultat av modernitetens era 

och att ett samhälle är sekulariserat där kyrkan är skild från staten.
95

 Martin i reportaget är 
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medveten om detta, vilket han ser som ett problem, och vill gärna lösa det genom att förena 

tro och vetenskap. I samma artikel kan man i inledningsstycket läsa: 

 

/…/Några dukar fram te och mackor, körsbärstomater och mörk choklad, och snart sitter 

fjorton personer runt bordet./…/ Det är ombonat och mysigt, det livliga samtalet bryts först 

när det är dags för andakt: en kvart med läsning ur Psaltaren, bön, psalmsång och välsignelsen. 

Sedan piper diskmaskinen i köket, och samlingen är slut.
96

 

 

Stycket ovan framställer kristna som vilka människor som helst som dricker te och äter 

mackor och avslutar ett möte när diskmaskinen piper. Gemenskap och mysighet betonas som 

en del av personligheten. Men till identiteterna hör även att de läser ur Psaltaren och sjunger 

psalmsång.
97

 

 

I den gemensamt svenskkyrkliga tidningen Amos kan vi i reportaget Får man skratta i 

kyrkan? läsa om Mackan som är ståuppkomiker och kristen. Att vara rolig och kristen 

framställs som någonting utöver det vanliga.  

 

Humor är inte det första man tänker på tillsammans med religion./…/ Snarare är det 

gravallvaret som präglar bilden. Skäggiga eller kalrakade män, i klänning eller svartrock, som 

med strängt rynkade pannor sitter inne med alla svar./…/ En som är dokumenterat kul och 

som framträder på profana scener är ståupparen Mackan Andersson. Han är frälsningssoldaten 

som ville bli roligare i sina predikningar sedan han fått sparken som fältsergeant. Efter en kurs 

i stand-up tog karriären fart och han kan idag titulera sig komiker på heltid och kristen.
98

  

 

Det finns en närhet och lättsamhet mellan skribenten och läsaren genom sättet att tala om 

allvaret inom kyrkan. Eftersom tidningen är kristen får man anta att även skribenten är det 

vilket ger en avslappnad bild av kristna. Reportaget försöker motbevisa den osynliga bilden 

av kristna: att de är tråkiga och allvarliga. Kristna identiteter konstrueras på ett sätt som visar 

att det inte finns en enhetlig kristen identitet. En viss religiös övertygelse behöver 

nödvändigtvis inte betyda att man automatiskt får en given identitet. Precis som Carl Leo 

skriver i sin uppsats, att kristna personer oftast framställs med en kristen identitet som en av 
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många andra
99

, får vi här en bild av Mackan som kristen, komiker och före detta soldat. Den 

religiösa övertygelsen är bara en del av hans identitet.  

 

I Transportarbetaren kan vi läsa om Ulf i artikeln Ulf brinner för Jesus och facket som likt 

Mackan anses ha en annorlunda kombination av intressen. Ulf är engagerad i facket och djupt 

kristen.  

 

Först kom suget efter Jesus, kort därefter det fackliga uppvaknandet. Idag menar den gamle 

väktaren Ulf Berndtson att det finns stora likheter mellan den kristendom han tror på och den 

fackliga kamp han deltar i./…/ Ulf har något som många inom facket inte har – en stark 

gudstro./…/ som troende är han en lite udda fågel i fackföreningsrörelsen och under åren är 

det en del som har hajat till när de sett silverkorset han har dinglandes runt halsen.
100

  

 

Tidningen är inte uttalat kristen och skribenten vet vi ingenting om. Ulf beskrivs som en udda 

karaktär eftersom han sticker ut med sin tro i fackföreningsrörelsen. Att vara kristen är 

någonting annorlunda i det sammanhanget. Ulf har precis som Mackan flera intressen men 

hans identitet kretsar kring kombinationen av intresset för Jesus och facket. Det är den 

annorlunda kombinationen som skapar hans identitet. Skillnaden mellan det här reportaget 

och det föregående är att detta är en framställning av ”de andra”. Det lyser igenom eftersom 

Ulf framställs som en ovanlig karaktär, inte som ”oss andra”.  

 

I två andra reportage, Mer kristen etik i skolan och Värnar den kristna tron(Smålandsposten), 

får man lära känna två kommunpolitiker i Kristdemokraterna inför valet hösten 2010. De 

båda har en stark kristen tro som lyser igenom i deras svar. Båda politikerna menar att den 

kristna tron måste få en större roll i skolan och i samhället i stort. Deras svar konstruerar 

deras identiteter. De verkar gärna vilja framställa sig själva som kristna som någonting djupt 

förankrat i deras identiteter.
101
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7.4 Resultat   

Att det inte finns en enhetlig bild av kristendomen och kristna identiteter har i analysen varit 

tydlig. Kanske varierar bilderna beroende på vilken typ av tidning och skribent som står 

bakom och vilken publik artikeln vänder sig till. När tidningen har varit uttalat kristen som i 

Amos, Sändaren och Dagen kan man urskilja ett motsatt ”vi” och ”de”-perspektiv mot vad 

som oftast visas i dagstidningar eller övriga tidningar. Kanske beror det på att kristna 

tidningar främst vänder sig till kristna läsare. När en kristen tidning, eller en kristen skribent, 

skrivit om kristna är det de kristna som är ”vi”, när det är en annan tidning är de kristna oftast 

”de”. De kristna tidningarna, och de kristna skribenterna, förhåller sig också till en osynlig 

bild som de antar finns av kristendomen och kristna människor. Genom att framställa 

kristendomen som någonting positivt och alldagligt försöker man också sudda ut den bilden. 

Det betyder alltså att kristna tidningar också vänder sig till personer som inte är kristna. Ett 

undantag ska givetvis tas upp. I artikeln Tro inte bara i kyrkan i den kristna tidningen Dagen, 

skriver författaren att kristendomen måste bevara sin traditionella stil. Det är uppenbart att 

skribenten vänder sig till personer som redan har en stark kristen övertygelse. Han 

argumenterar för att behålla religionen som den är och inte anpassa den efter rådande 

samhällsklimat.  

 

Inledningsvis skrev jag att en skribent ska försöka framstå som samhällets representant. I 

”okristna” tidningar representerar skribenterna ofta ett okristet Sverige. Att de kristna tar 

rollen som ”de andra” i dessa artiklar är därför inte så konstigt. Dagstidningars och övriga 

tidningars målgrupp verkar alltså främst vara icke-kristna läsare.  

 

Bilderna som visas av kristendomen som religion är alltså antingen negativa eller positiva. 

Många positiva bilder finns med där man betonar att kristendomens värderingar är det bästa 

sättet att bekämpa främlingsfientlighet och rasism. Andra positiva bilder handlar om att 

kristendomen är nödvändig, nytänkande och samtida. De negativa bilderna handlar om att 

kristendomen inte har någon plats i ett samhälle som baseras på förnuft och rationalitet.  

 

Framställningen av kristna identiteter varierar också beroende på avsändaren. I de flesta fall 

försöker man visa att kristna är precis som alla andra, med flera intressen och komplexa 

identiteter. I skapandet av identiteter ser man, precis som Kamali och Said beskriver det, på 
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olikheter och likheter.
102

 Det är precis så man har gjort i de analyserade artiklarna också. 

Olikheter och likheter har definierat identiteten. 

 

De retoriska greppen är tydligare i insändare och debattinlägg när författaren medvetet 

argumenterar för att påverka läsaren. Logiska argument och auktoritärt språk förekommer 

ofta i dessa typer av texter. I reportage finns inte de retoriska greppen med lika tydligt. Men 

en skribent kan aldrig vara helt objektiv, skriver Nylund.
103

 Kamali menar att den omedvetna 

subjektiviteten, eller oavsiktliga diskrimineringen, hos medierna styrs av majoritetssamhällets 

normer. I framställningen av ”de andra” har media makten.
104

 Det betyder att man även i 

reportage outtalat tar ställning till vad som är rätt och fel inom den diskurs man förhåller sig 

till. 

 

Att artiklarna bygger på diskurser om sekularisering och senmodernitet är också tydligt. Man 

kan inte bortse från att Sverige är sekulariserat även om man påstår att religion har en stor 

plats. I artikeln Ateismens död skriver författaren om Sverige som ett mångreligiöst land där 

ateism inte har någon plats. Men även han har inte bortsett från sekulariseringen eftersom han 

själv, på ett sätt, kritiserar den. Nancy skriver att den enda kristendomen som existerar idag är 

den som också är medveten om att den kan förnekas.
105

 Vidare betyder det att kristendomen i 

Sverige idag är beroende av att ta hänsyn till faktumet av att Sverige är sekulariserat.  

 

Senmoderniteten visar sig också tydligt i många artiklar. Kristendomen ges här en ny roll i 

Sverige som ett vapen mot rasism och en ny roll som en föränderlig religion som kan hämta 

inspiration från vetenskapen. 
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8 Slutdiskussion  

Den förlöjligande, negativa bilden av kristna som jag inledande beskrev har visat sig vara 

mycket mer komplex. Det finns en mängd både positiva och negativa bilder som cirkulerar i 

massmedia av både kristna identiteter och kristendomen som religion. Däremot har det visat 

sig att den traditionella formen av kristendom, såsom man kanske föreställer sig den, har 

minskat och marginaliserats. Det finns flera anledningar till detta och några man kan peka på 

är globaliseringen och den ökande invandringen som har lett till ökad religiös mångfald, en 

annan anledning är ökad individualisering med större möjligheter att själv välja religiös 

livsåskådning.
106

 Också moderniseringens era, som jag många gånger har tagit upp, har lett 

till minskad religiositet. Någonting man tydligt kan utläsa av artiklarna är dock att kristna har 

blivit en minoritet och någonting avvikande, inte nödvändigtvis i negativ bemärkelse, men 

fortfarande ”de andra”. 

 

En föreställning jag, precis som min farmor, hade innan uppsatsarbetets början var ju att 

kristna ständigt förlöjligas i media. Det är en föreställning som under arbetets gång faktiskt 

har slagits hål på. Utifrån de granskande artiklarna framställs inte kristna i negativ 

bemärkelse, däremot många gånger kristendomen som religion. Det är ju givetvis ett led i 

religions- och yttrandefriheten, men det vittnar om ett samhälle som verkar vara väldigt 

splittrat. På ena sidan finns människor, ofta anhängare av Svenska Kyrkan och andra kristna, 

som menar att kristendomen bekämpar rasism och på andra sidan finns folk som menar att 

kristendom och religion är högsta formen av makt, förtryck och översitteri. 

 

I och med Sverigedemokraternas intåg i riksdagen efter valet hösten 2010 har många artiklar 

kommit att handla om detta, även artiklar som berör kristendom. Märkligt nog är 

Sverigedemokraterna ett parti som säger sig värna om traditioner och vill bevara kristna 

symboler i den offentliga verksamheten.
107

 Men efter valet argumenterar kristna mot 

Sverigedemokraternas politik som de kristna menar går emot de kristna värderingarna om alla 

människors lika värde. Många artiklar som behandlar ämnet vill även visa på en öppenhet 

från kyrkans sida mot andra religioner och kulturer. Om detta är en tillfällighet eller inte kan 

ju diskuteras men att kristna oftast framställer sig själva som nytänkande och föränderliga, 

går inte att gå miste om.  
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En annan aspekt kristna förhåller sig till när de framställer sig själva är sekulariseringens 

faktum och modernitetens tilltro till vetenskapens legitimitet. Länge förutspåddes det att 

vetenskapen skulle ta död på religionen och länge har religion och vetenskap ansetts 

oförenliga. Men det har ju visat sig att religionen trots allt har överlevt. Det finns 

undersökningar som visar att många människor har en religiös tro även om den inte 

praktiseras offentligt.
108

  Religion har i och med sekularisering och modernitet blivit en 

privatsak. Trots att religionen har överlevt finns det inom kyrkan ett hopp om att slutligen 

kunna förena vetenskap och tro. Kanske är det ett sätt för kyrkan att behålla sin legitimitet 

utan att bli ifrågasatta. Det ger också en motbild till den negativa bilden som visas, att 

kristendomen inte har någon viktig funktion idag. För att legitimera sig och visa på 

motsatsen, löses problemet genom att förena något som länge har varit aktuellt och 

framåtstävande, vetenskap, med någonting som länge har betraktats som gammalmodigt och 

konservativt, kristendom. Det kan också vara ett resultat av det som många kallade ”kyrkans 

inre sekularisering”, att sekulariseringen har flyttats från samhället in i kyrkans lokaler. 

Kyrkan tvingas modernisera och förändra sig i takt med samhället utveckling. Det visar på 

både modernitet och senmodernitet. Modernitet, för att vetenskapen fortfarande har en viktig 

roll. Senmodernitet, för att religionen tar en ny plats i nya former.  

 

Jag har redan tagit upp att retoriska grepp används för att argumentera för eller emot 

kristendomen. Att använda retoriska grepp medvetet, eller omedvetet, handlar ju om att man 

medvetet, eller omedvetet, förhåller sig till en viss världsbild eller en viss diskurs. Man har en 

viss föreställning om hur världen borde se ut eller borde vara och i och med retoriken 

försöker man behålla en viss världsbild. Retoriska grepp, eller textens egenskaper, hjälper till 

att forma identiteter, relationer och kunskaps- och betydelsesystem. När människor 

praktiserar diskurs, det vill säga producerar och konsumerar artiklar om kristendom 

exempelvis, bidrar det till att en viss bild av kristendomen skapas. Den bilden används också 

av dem som själva skriver texter, de förhåller sig till en viss bild när de själva är med och 

skapar bilden. Jag har tidigare skrivit om den osynliga bild av kristna som kristna skribenter 

förhåller sig till när de skriver om kristendom. Den osynliga bilden är en negativ bild av 

kristna och kristendom som någonting gammalmodigt och konstigt. Men var existerar den 

osynliga bilden? Om en föreställning skapas i och med diskursiv praktik så måste bilden 

någonstans ha skapats, någonstans cirkulerar det vissa föreställningar om kristna därute som 
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lite galna och bakåtsträvande. Det är just den föreställningen som prästen och min farmor i 

inledningen hade stött på. Men vad de inte tog ställning till var att det faktiskt finns en hel del 

positivt skrivet om kristna, av kristna såväl som av ”okristna” skribenter. Om den positiva 

bilden är en motreaktion till den negativa bilden eller tvärtom, överlåter jag till någon annan 

att undersöka. 

 

Så vad säger egentligen texterna om den tid vi lever i? I vilken social kontext är artiklarna 

publicerade? Utifrån artiklarna verkar det som att vi lever i ett sekulariserat samhälle. Men 

också i ett samhälle där religionen verkar förändras och få en ny roll, den typ av samhälle 

som Giddens beskriver som ett senmodernt samhälle. Jag har redan tagit upp att religionen 

verkar ha blivit en privatsak men också att den har fått en ny ställning. De positiva bilderna 

visar att religion är ”på modet” igen samtidigt som negativa bilder visar att religion inte alls 

hör hemma idag. Samhället är splittrat och kanske står vi med den ena foten kvar i 

modernitetens era och med den andra i senmodernitetens epok där människan ifrågasätter 

även vetenskapens legitimitet, något som sägs kan bädda för att religionen får inflytande 

igen.  
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