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In this study, we looked at how balanced the various christian denominations in Sweden 

were raised in the news, on the basis of the requirement for balanced reporting. To 

measure the balance, we utilized Harcup and O'Neill’s news values and studied to what 

degree these values occurs in association with news articles that address the various 

denominations. The following denominations were selected for this study; Word of Life, 

the Pentecostal Church, Jehovah's witnesses, the Catholic Church, the Salvation Army 

and the Swedish Church. These denominations were then studied on the basis of news 

values in four of Sweden’s largest news organisations, in terms of audience numbers. 

We selected Dagens Nyheter, Aftonbladet, Sveriges Radio and SVT. What we found 

was that the Pentecostal Church, the Catholic church and the Swedish church was lifted 

in a similar and balanced way, while Jehovah's Witnesses, the Salvation Army and Word 

of Life only were lifted out of a few of the news values. We also found differences 

between the news organisations and their usage of the news values.We found, for 

example, a significant deviation in Aftonbladets usage of the news values “good news” 

and “bad news”. 
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1 Inledning 

 

I Sverige råder tryckfrihet och yttrandefrihet. För att inte staten ska sätta gränser för det 

fria ordet i form av censur har därför riksdagen lämnat ett stort ansvar åt medierna att 

själva reglera hur de får yttra sig. Riksdagen skriver följande om tryckfrihet och 

yttrandefrihet: 

Vår omfattande yttrande- och tryckfrihet lägger ett mycket stort 

ansvar på enskilda tidningar, ansvariga utgivare och 

redaktioner. Därför har press, radio, tv och webbplatser tagit 

fram sina egna etiska regler. De pressetiska regler som gäller 

idag har pressens olika organisationer själva utformat. 

(Riksdagen, 2013) 

Det är så till vida upp till mediebranschen att värna om den etik som föreligger offentlig 

publikation. Enligt Pressens Samarbetsnämnd (2010) ligger de etiska spelreglerna som 

grund för att medieinnehåll inte kränker eller aktivt missgynnar individer och grupper i 

samhället men även för att bibehålla mediebranschens förtroende. 

 

Att massmedier följer dessa principer är därav grundläggande för en fungerande 

demokrati (Nord & Strömbäck, 2012). Detta är den demokratiska idealbilden, men 

verkligheten ser annorlunda ut. Nyhetsmaterial produceras inte enbart efter dessa ideal. 

Det finns många andra faktorer som påverkar journalistiken. Vi menar att det därmed är 

viktigt att kontinuerligt studera olika faktorer som kan påverka nyhetsproduktionen och 

hur de eventuellt strider mot det demokratiska idealet. 

 

1.1 Problembakgrund 

De etiska spelreglerna för press radio och tv säger följande: “Massmedierna ska ha en 

korrekt och allsidig nyhetsförmedling, för att bibehålla allmänhetens förtroende.” 

(Pressens Samarbetsnämnd, 2010, kap. 1). 

Om nyheter i allmänhet är korrekta och allsidiga är svårt att svara på, men tidigare 

forskning visar på att olika religiösa minoriteter oftast framställs i negativ dager i 

medier. Detta gäller bland annat i USA med New Religious Movements (NRM) 

(Beckford, 1985, 1994; van Driel & Richardson, 1988), men även i Sverige, där 

religiösa grupper som till exempel muslimer framställs i övervägande negativ dager i 

medierna (Axner, 2013; Leo, 2008). Trots detta finns det förhållandevis lite forskning 
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när det kommer till hur religiösa grupper framställs i svensk nyhetsrapportering (Leo, 

2008; Axner, 2013). Vi har där av valt att studera skillnaderna i svensk 

nyhetsrapportering gällande kristna samfund på grund av allsidighetskravet (Pressens 

Samarbetsnämnd, 2010). Utifrån Beckford (1994), och van Driel och Richardson (1988) 

är det möjligt att tänka att de mindre, svenska kristna samfunden präglas av en negativ 

nyhetsrapportering. Det finns dock ingen tidigare forskning som belyser skillnaderna 

mellan kristna samfund i mediernas nyhetsrapportering i ett svenskt kontext.   

 

1.1.1 Svenska kyrkan och andra samfund 

I Sverige råder religionsfrihet enligt lag sedan år 1951 (Svensk författningssamling, 

1951:680), vilket har resulterat i en mängd religiösa samfund av olika slag. Förutom att 

olika religioner utövas i Sverige finns även falanger inom dessa religioner. Nämnden för 

statligt stöd till trossamfund listar 28 kristna samfund (SST, n.d) som är upprättade i 

Sverige. Svenska kyrkan är dock inte med på listan. Tillsammans har de 28 samfunden 

cirka 600 000 medlemmar och utgör cirka 6 procent av Sveriges 9,7 miljoner invånare 

(SCB, 2014). 

 

Svenska kyrkan har utifrån flera aspekter en särställning i förhållande till de övriga 

kristna samfunden. Svenska kyrkan var, fram till år 2000, statskyrka och har fler än tio 

gånger fler medlemmar än de övriga samfunden tillsammans. Sverige har även 

fortfarande en lag som reglerar Svenska kyrkan och dess verksamhet (Svensk 

författningssamling, 1998:1591). Dessutom har samfundet huvudmannaskap över 

begravningsverksamheten i nästan hela landet. Att Svenska kyrkan mer frekvent lyfts i 

de svenska mediernas nyhetsrapportering i förhållande till de övriga kristna samfunden 

är, med tanke på ovan nämnda faktorer, ganska naturligt då kyrkan troligen håller högre 

relevans för publiken. Om det dock finns markanta skillnader gällande allsidigheten i 

nyhetsrapporteringen mellan Svenska kyrkan och de övriga kristna samfunden blir detta 

problematiskt. Beckford (1985) och Van Driel och Richardson (1988) menar att 

nyhetsrapporteringen kring en mer etablerad religion blir mer bred och allsidig medan 

mindre etablerade religioner präglas av en mer negativ bild med bland annat konflikter 

och kontrovers i medier. Denna forskning är dock över 20 år gammal och inte specifik 

för ett svenskt kontext. Där av är vi intresserade av att jämföra hur Svenska kyrkan och 

andra kristna samfund lyfts i svensk nyhetsrapportering och om detta kan anses strida 

mot de etiska spelreglernas (Pressens Samarbetsnämnd, 2010) allsidighetskrav.
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2 Litteraturgranskning 

 

2.1 Tidigare forskning 

Flera svenska studier som har undersökt relationen mellan medier och religion menar att 

det finns relativt lite forskning inom området religion och medier i ett svenskt kontext 

(Axner, 2013; Leo, 2008;  Földhazi, 2011). Vi har därav intresserat oss av forskning 

som rör hur medier lyfter religiösa minoriteter, framför allt i nyhetsrapporteringen, både 

i ett svenskt kontext men även i en mer internationell kontext. 

  

Leo (2008) har studerat hur Islam och muslimer lyfts i svensk press. Fokus ligger på 

nyhetstexter, reportage, och debattartiklar. Han konstaterar att det finns en negativ bild 

av Islam och muslimer i svensk press. Som förklaring skriver han bland annat att de mer 

extrema och militanta muslimerna uppfyller fler nyhetskriterier än de sekulariserade och 

fredliga. Detta innebär att den fredliga majoriteten försvinner i mediebruset. Han 

konstaterar även att religionen i nyhetstexterna var hårt sammankopplad med ord som 

hot, död, våld, och terrorism medan raka motsatsen av begrepp togs upp i debattartiklar. 

Enligt Leo fick religionen Islam och dess utövare uppleva två ensidiga och extrema 

motpoler när det gäller den svenska pressens bild av religionen. Majoriteten av 

innehållet som behandlade Islam och muslimer i den svenska pressen var dock 

nyhetstexter. Bilden av Islam och muslimer var enligt Leo övervägande negativ och 

ensidig. Detta står i rak motsats till kravet på mediernas allsidiga nyhetsrapportering 

(Pressens Samarbetsnämnd, 2010). 

 

Beckford (1994) skriver i sin vetenskapliga artikel, som bygger på Beckford (1985) om 

hur NRM oftast särställs i medierna i förhållande till mer etablerade religioner. NRM är 

ett begrepp som innefattar kulter och sekter (Beckford 1985, van Driel och Richardson, 

1988). Några exempel på sekter i ett svenskt kontext är den tidiga pingströrelsen och 

Jehovas vittnen (G. Gustafsson, n.d). Forskningen handlar i första hand om förhållandet 

mellan medier och samfund i USA och Japan, men inkluderar även Europa. Beckford 

menar att när medierna lyfter NRM i nyheter är rapporteringen oftast fokuserad på 

konflikter och negativa aspekter. Enligt Beckford kan detta bidra till att mediernas 

publik enbart får en ensidig och negativ bild av NRM. van Driel och Richardson (1988) 

menar också att NRM enbart lyfts när det gäller konflikter och att de religiösa 

minoriteterna lyfts i medierna på annorlunda sätt än de stora etablerade religionerna. 
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Beckfords (1985), och van Driel och Richardsons (1988) studier konstaterar att det finns 

skillnader mellan större religiösa samfund och mindre när det kommer till en allsidig 

representation i massmediers nyhetsförmedling. 

 

Breen (2001) skriver att olika religiösa gruppers storlek avgör hur ofta de lyfts i medier. 

De större samfunden lyfts oftare medan de mindre lyfts mer sällan. Axner (2013) 

diskuterar en liknande relation, gällande huruvida olika religiösa grupper får komma till 

tals i debattartiklar. Enligt henne får de stora religiösa grupperna oftare komma till tals 

än de mindre. Det kan utifrån dessa studier vara rimligt att tänka att det finns en 

korrelation mellan religiösa gruppers storlek och hur mycket utrymme de får i medierna. 

Det är intressant att se om det finns allsidighet i nyhetsrapporteringen både hos de stora 

religionerna som eventuellt lyfts oftare och hos de mindre som eventuellt lyfts mer 

sällan. 

 

Wright (1997) Skriver, i sin granskning av forskning kring religion, att journalistkåren 

generellt saknar förstahandserfarenhet av olika religiösa grupper. Detta i samband med 

en ökad arbetspress, med flera och tätare deadlines, resulterar i att journalister 

producerar nyhetsmaterial som är baserat på och stärker vissa stereotyper. Enligt Wright 

arbetar journalister oftast med databassökningar eller experter snarare än att ta kontakt 

med den religiösa gruppen. Detta stödjer också Brune (2000) som skriver att journalister 

måste arbeta snabbt och producera mycket nyhetsmaterial vilket resulterar i att arbetet 

blir baserat på rutiner och att journalister oftast använder sig av schabloner och 

stereotyper.  

 

2.2 Teori 

I denna studie har vi valt att granska massmedial nyhetsrapporteringen i enlighet med 

Pressens Samarbetsnämnds (2010) stadgar. Detta innebär att vi avser fokusera på teorier 

rörande nyheter i teoridelen. Vi kommer dels gå igenom teorier om vad som påverkar 

nyhetsproduktionen och dels teorier om vad nyhetsrapportering kan få för konsekvenser 

för allmänheten.  

 

2.2.1 Nyhetsvärdering 

Vad som blir nyheter styrs av olika faktorer (Nord & Strömbäck 2005; Johansson 2004, 

2008; Strömbäck 2008; Ghersetti 2012). Först och främst finns det ett utbud av 
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händelser och förhållanden. Vilka av dessa som sen blir nyheter, styrs bland annat av två 

faktorer. Den ena är nyhetsvärdet, det vill säga mediernas bedömning av hur intressanta 

nyheter är. Den andra faktorn är urvalet, som medierna gör, av händelser med olika 

nyhetsvärde. Forskningen om vad som fångar mediernas uppmärksamhet och blir 

nyheter, det vill säga nyhetsvärden, inleddes under 60-talet av bland andra Galtung och 

Ruge (1965). Under åren har flera forskare föreslagit listor över relevanta 

nyhetskriterier som speglar dessa nyhetsvärden, varav den senaste etablerade listan 

arbetats fram av Harcup och O’Neill (2001). Listan är bifogad som bilaga C. I studien 

undersökte Harcup och O’Neill redan publicerade nyhetsartiklar i brittisk press. 

Nyhetskriterierna kan där av tolkas som allmänna kriterier som gäller hela processen när 

det kommer till skapandet av en nyhet. Dessa nyhetskriterier kan dock inte tolkas som 

den enda förklaringen till vad som nyhetsmedierna uppfattar som intressant eller hur 

urvalet av det som medierna tycker är intressant går till. Harcup och O’Neill 

konstaterade att en händelse generellt behöver uppfylla något av kriterierna för att tas 

upp i pressens nyhetsrapportering. Eftersom nyhetskriterierna är framtagna utifrån en 

studie av redan publicerade artiklar representerar nyhetskriterierna olika sorters 

händelser, processer och tillstånd som har möjlighet att lyftas i mediernas 

nyhetsrapportering. Vi menar därför att listan kan användas som ett mått på allsidighet. 

Om ett samfund enbart lyfts i mediernas nyhetsrapportering utifrån ett eller ett fåtal av 

kriterierna, till exempel dåliga nyheter och/eller kändis, medan ett annat samfund lyfts 

utifrån alla kriterier anser vi att medierna inte uppfyller allsidighetskravet, (Pressens 

Samarbetsnämnd, 2010). 

 

2.2.2 Mediernas ansvar och normativ teori 

I Sverige har nyhetsmedier ett demokratiskt ansvar. Nyhetsförmedlingen ska ligga till 

grund för debatt och för fri åsiktsbildning. 

För att journalistiken ska kunna informera och granska på ett 

sätt som gör det möjligt för människor att fritt och självständigt 

kunna ta ställning i samhällsfrågor, krävs emellertid att 

journalistiken strävar efter att ge så allsidiga och 

sanningsenliga bilder av verkligheten som möjligt. Annars 

övergår information till dessinformation. (Nord & Strömbäck, 

2012, s. 18) 

Detta innebär att medierna bör arbeta med att förmedla ett nyhetsflöde som hjälper 

medborgarna att självständigt bilda sig en uppfattning av olika samhällsfrågor. Detta 
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demokratiska ideal ligger nära McQuails (2005) normativa teori. Enligt McQuail 

förväntas medierna bland annat värna om jämställdhet, höra båda sidorna, och förmedla 

viktig och relevant information till publiken. 

 

Nord & Strömbeck (2012) skriver fortsättningsvis dock att detta är en idealbild av hur 

nyhetsmedierna bör arbeta. I verkligheten finns det en mängd olika faktorer som 

påverkar nyhetsrapporteringen vid sidan av de demokratiska idealen. Både interna 

faktorer som nyhetsorganisationens agenda, det redaktionella klimatet och hur den 

enskilde journalisten arbetar, men även externa faktorer som politiska och ekonomiska 

intressen hos aktörer som står i relation till nyhetsorganisationerna. På grund av olika 

faktorer som präglar nyhetsorganisationer är det rimligt att de har olika förutsättningar 

att förhålla sig till dessa demokratiska ideal. För att kunna undersöka hur den generella 

nyhetsrapporteringen av svenska samfund ter sig krävs därför en bred mediebild där fler 

nyhetsorganisationer med olika agendor ingår. 

 

2.2.3 Agenda setting 

”Agenda setting”-teorin utgår från att nyheter påverkar publikens bild av samhället. Om 

något lyfts i mediernas nyhetsrapportering frekvent kommer detta bli det som publiken 

tycker är viktigt. Nyhetsmedierna påverkar också hur publiken tycker och tänker om ett 

visst ämne via “second level agenda setting” eller “framing” (Coleman, McCombs, 

Shaw, & Weaver, 2007). Om en händelse enbart lyfts utifrån vissa aspekter vid ett flertal 

tillfällen i mediernas nyhetsrapportering kommer detta ha inverkan på den bild publiken 

har av denna händelse. Det innebär också att vissa händelser kan framställas som 

viktigare än andra utifrån hur medierna rapporterar om dem. Agenda setting-teorin ger 

dock inga generella riktlinjer för hur nyhetspubliken påverkas av viss typ av 

nyhetsrapportering. Det har under ett flertal studier också funnits svårigheter att 

undersöka om den korrelation mellan vad medierna rapporterar om och vad publiken 

tycker är viktigt kommer utav att medierna påverkar publiken. Det är möjligt att det är 

publiken som påverkar medierna (Coleman, McCombs, Shaw, & Weaver, 2007). 

Med agenda setting som utgångspunkt är det dock rimligt att mediernas 

nyhetsrapporteringen ger en bild av vad och vilka aspekter som publiken tycker är 

viktiga.  
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2.2.4 Framing och priming 

Framingteorin utgår från att nyheter är en konstruerad bild av verkligheten. Verkligheten 

är outömlig medan det mediala utbudet inte kan vara det på grund av till exempel 

sändningstider och begränsad arbetskrafts. Medierna måste genomgående välja ut vilka 

aspekter av en händelse som ska ligga till grund för att en nyhet ska produceras. Som ett 

resultat av detta urval konstruerar medierna en bild av verkligheten utifrån vilka 

händelser och vilka aspekter de lyfter. Genom att ta med vissa aspekter och utesluta 

andra kan detta bidra till att gynna eller missgynna vissa aktörer. Denna typ av framing 

görs antingen medvetet av journalisten eller mediet, eller på rutin utefter förkunskaper 

och bilder av vilka aspekter som är viktiga att lyfta i samband med en nyhet (Strömbäck 

2004). 

 

Primingteorin beskriver också hur människor värderar händelser, personer, skeenden, 

och tillstånd utifrån de aspekter som medierna fokuserar på. Strömbäck (2004) menar 

att om medierna ofta lyfter intregrationsfrågan i samband med ett val kan detta innebära 

att mediepubliken värderar de olika politiska partierna i stor utsträckning utifrån hur de 

står i integrationsfrågan. Vilka frågor och problem som ofta förekommer i medier kan 

utifrån primingteorin bli mått och redskap för värdering av olika händelser, personer, 

skeenden, och tillstånd. (Strömbäck 2004, s 39 - 40) 
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3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om och hur nyhetsrapporteringen om Svenska 

kyrkan skiljer sig från den om andra kristna samfund, utifrån ett allsidighetsperspektiv. 

För att belysa likheter och skillnader i skildringen av de olika samfunden i 

nyhetsrapporteringen kommer vi att använda Harcup och O'Neills (2001) 

nyhetskriterier. 

 

3.1 Avgränsningar 

För att studien ska vara möjlig att genomföra har vi valt, i likhet med Beckford (1985 & 

1994), att avgränsa massmediernas utbud och enbart studera nyhetsrapporteringen. 

Eftersom vi fann det svårt att finna en klar och allmänt accepterad definition av 

“nyheter” valde vi att använda oss av NEs defintion; offentliggjort meddelande om 

något betydelsefullt som tidigare varit okänt: en händelse, en process eller ett tillstånd” 

(Rosengren, n.d). 

 

För att få en gemensam bas för alla nyheter har vi avgränsat oss till 

nyhetsrapporteringen kring svenska samfund på Internet. Det handlar om att göra 

sökningar i olika nyhetsorganisationers tidningsupplagor på Internet för att få fram 

relevanta nyheter som går att undersöka med utgångspunkt i våra forskningsfrågor. För 

att motivera denna avgränsning har vi tagit stöd av Hadenius, Weibull, och Wadbring 

(2011) som menar att tidninsupplagor på Internet ofta erbjuder liknande nyheter som 

den vanliga tidningen gör. Vi hittar också stöd på DNs internetupplaga “DN – som 

digital tidning – kombinerar dagstidningens djup och redaktionella urval med nätets 

möjligheter till konversation och snabb uppdatering” (DN, n.d). 

Den skrivna texten är det format som framförallt tidningar arbetar med. På SVTs och 

SRs internetupplagor finns det dock också skrivna artiklar bundna till radio och tv-

inslag. Det är denna text vi ämnar att undersöka eftersom vi är intresserade av 

nyhetskriterierna som har lyft denna händelse till en nyhet. Själva nyheten är med andra 

ord det som är intressant, inte i vilket tekniskt medium den är förmedlad. Eftersom vi är 

intresserade av mediebilden i ett svenskt kontext har vi även avgränsat oss till 

inrikesnyheter. 
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3.2 Frågeställningar 

För att genomföra undersökningen har vi valt att utforma en huvudfråga. 

Vilka eventuella skillnader finns, gällande nyhetskriteriers förekomst, mellan samfund 

som kan uppfattas som stridande mot Pressens Samarbetsnämnds (2010) 

allsidighetskrav? 

 

Denna frågeställning har vi sedan operationaliserat till ytterligare tre frågor: 

 I vilken grad förekommer de olika nyhetskriterierna vid rapportering om kristna 

samfund? 

 Vilka eventuella skillnader finns när det gäller nyhetskriterier mellan Svenska 

kyrkan och de andra samfunden i mediernas nyhetsrapportering? 

 Vilka eventuella skillnader finns mellan nyhetsorganisationer gällande vilka 

nyhetskriterier som lyfts i nyhetsrapporteringen när det kommer till de olika 

samfunden? 
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4 Metod 
 

För att besvara våra forskningsfrågor valde vi att utföra en kvantitativ innehållsanalys. 

Berelson definierar metoden som ”en teknik för objektiv, systematisk och kvantitativ 

beskrivning av det manifesta innehållet i en kommunikation.” (Berelson, 1952) 

 

Objektiviteten syftar till att vi specificerar på förhand hur vårt material ska kodas, så att 

kodningen inte påverkas av kodarens subjektivitet. Systematik syftar till att de som 

kodar, konsekvent följer dessa anvisningar för att minimera skevhet. Objektivitet och 

systematik bidrar tillsammans till att kodningen blir den samma oavsett vem som kodar. 

Kvantitativitet tillför möjligheten att generalisera forskningens resultat så att vi, utöver 

de specifika analysenheterna, kan uttala oss om mer generella företeelser och tendenser. 

Slutligen innebär det manifesta att vi studerar vad som faktiskt står i texterna, och till så 

liten grad som möjligt, tolkar texternas innebärd och mening (Bryman, 2008). 

 

I analysen utgick vi ifrån Harcup och O’Neills (2001) nyhetskriterier. Vi använde deras 

lista för att kategorisera nyheter för att sedan kunna uttala oss om allsidigheten i 

rapporteringen. 

 

4.1 Analysenheter 

För att välja ut de samfund som vi ville jämföra med Svenska kyrkan gjorde vi på 

följande sätt. Vi listade svenska kristna samfund med hjälp av listor från webbplatser 

om kristendom (Kyrksajten, n.d; Allt om Bibeln, n.d) och Nämnden för Statligt stöd till 

Trossamfund (SST, n.d). Vi var medvetna om möjligheten att vissa mindre samfund inte 

förekom i dessa listor, men så små samfund var inte intressanta för vår undersökning i 

alla fall. Vi avgränsade oss till att välja ut fem samfund, för att få ett tillräckligt brett 

urval, men inte mer än vad vi skulle hinna med. Vi tog reda på medlemsantal för 

samfunden (SST, n.d; Jehovas vittnen, n.d; Livets Ord, n.d), och valde ut ett tiotal av de 

största samfunden. Medlemsantalen är inte helt pålitliga och kan variera. För vår studie 

är dock inte exakta medlemsantal viktigt. 

 

För att vår forskning skulle bli så bred som möjligt försökte vi täcka hela spektrat av 

massmedier som omskrivs av Pressens Samarbetsnämnd (2010). Det innebär att vi ville 
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undersöka press, radio samt tv. Vi utgick ifrån ett antal kriterier för att välja de 

lämpligaste nyhetsorganisationerna för vår studie; 1. storlek på nyhetsorganisationens 

dagliga publik (SIFO, 2014:b; MMS, 2014; TU, 2012) 2. enbart rikstäckande 

nyhetsorganisationer, 3. Nyhetsorganisationen producerar allmäntäckande nyheter, 4. 

Nyhetsorganisationen ska ha en Internetupplaga där nyhetsutbudet finns att tillgå. 

Utöver dessa kriterier valde vi även att inkludera både public service och kommersiella 

nyhetsorganisationer samt nyhetsorganisationer med olika grad av förtroende (SIFO, 

2014:a). Vi delade även upp press i kvällstidningar, som finansieras av lösnummer och 

oftast associeras med sensationsjournalistik, och dagstidningar, som finansieras via 

prenumeration och oftast associeras med mer allmänna nyheter (Hadenius, Weibull & 

Wadbring, 2011) för att bredda studien. Vi valde sedan ut följande nyhetsorganisationer;  

 

Sveriges Radio (SR). Ett public service-medie som arbetar med radio-produktion. SR 

har högt förtroende enligt förtroendebarometern (SIFO, 2014:a) och värnar även om 

opartiskhet och mångsidighet i medieutbudet (Sveriges Radio, n.d, k.5 §.0).  

 

SVT. Ett public service-medie som arbetar med tv-produktion. SVT har högt förtroende 

enligt förtroendebarometern (SIFO, 2014:a), och har liknande värdegrunder som SR vad 

gäller opartiskhet och mångsidighet (Sveriges Radio, n.d, k.5 §.0).  

 

Dagens Nyheter (DN). En dagstidning som arbetar med nyhetsproduktion. DN har högt 

förtroende enligt förtroendebarometern (SIFO, 2014:a).  

 

Aftonbladet. En kvällstidning som arbetar med nyhetsproduktion. Aftonbladet har låg 

trovärdighet enligt förtroendebarometern (SIFO, 2014:a).  

 

Alla nyhetsorganisationer i studien erbjuder retrospektiva internetupplagor, vilket 

innebär att det är möjligt att studera nyheter som är publicerade en tid tillbaka. Alla 

nyhetsorganisationer erbjuder även nyheter i text trots att SVT samt SR inte främst 

ägnar sig åt skriftlig publikation.   

 

Vi gjorde, utifrån dessa samfund och nyhetsorganisationer, en mediesökningar på 

respektive medies internetupplaga för att få en bild av samfundens närvaro i 

nyhetsflödet. Vi använda samfunden som sökord och sökte på inrikesnyheter på dn.se, 
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aftonbladet.se, sr.se och, svt.se, och räknade relevanta artiklar. Utifrån det valde vi ut 

Jehovas vittnen (22 000 medlemmar), Livets Ord (3 000 medlemmar), Frälsningsarmén 

(14 000 medlemmar), Pingstkyrkan (109 000 medlemmar), och Katolska kyrkan 

(104 000 medlemmar), då de hade en tillräcklig närvaro för att studeras. Livets ord är 

tekniskt sett tre församlingar inom samfundet trosrörelsen. Inom denna studien valde vi 

dock att benämna Livets Ord som ett samfund, för att förenkla jämförelse med andra 

samfund och göra uppsatsen mer begripligt. 

 

Analysenheterna i vår studie är enskilda artiklar. För att avgränsa materialet valde vi att 

genomföra en tvärsnittsstudie, där vi tittade på mediebilden under de senaste året, 

(Nilsson, 2000). För att ta fram de slutliga analysenheterna började vi med att bestämma 

vilka sökord vi behövde för att få en så uttömmande lista artiklar som möjligt. Vi 

använde sen sökorden för att söka efter artiklar på de fyra nyhetsorganisationernas 

webbplatser. Vi resonerade att, med undantag från Katolska kyrkan och Pingstkyrkan, 

behöver samfundets namn förekomma någonstans i artikeln för att artikeln ska anses 

lyfta samfundet. Det vi ansåg vara speciellt med Katolska kyrkan och Pingstkyrkan är 

att det inom dessa samfund finns speciella eller förkortade uttryck för till exempel 

medlemmar (katolik & pingstvän) och ledare (katolsk präst & pingstpastor). Om en 

artikel däremot nämner till exempel en ledare inom Svenska kyrkan (präst inom 

Svenska kyrkan) så förekommer samfundets namn oavkortat och räcker därför som 

sökord. Sökorden vi använde för att hitta artiklar var Jehovas vittnen, Livets Ord, 

Frälsningsarmén, Pingstkyrkan, Pingströrelsen, pingst, pingstvän, pingstpastor, Katolska 

kyrkan, katolik, och katolsk. Analysenheterna delades in i grupper om respektive 

samfund, och de artiklar som nämner sökord för fler än ett samfund blev då separata 

analysenheter inom varje grupp. En artikel som till exempel nämner både Katolska 

kyrkan och Svenska kyrkan förekom alltså som två analysenheter. Vi avgränsade urvalet 

till artiklar som kan läsas utan kostnad, eftersom vi vill undersöka den generella och 

allmänna bilden av nyhetsrapporteringen på Internet. Dessa nyheter ska vara tillgängliga 

för allmänheten. Detta påverkar bara Aftonbladet som tar betalt för åtkomsten av vissa 

artiklar. Totalt samlade vi in 524 artiklar som publicerats mellan 7 december 2013 och 6 

december 2014. Av dessa föll nio bort, alltså 0.17 procent. De flesta bortfallen berodde 

på artiklar som förekom mer än en gång inom samma grupp. En analysenhet togs bort 

då det visade sig vara en utrikesnyhet och inte hade koppling till Sverige. 
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4.2 Material 

Vi arbetade fram 13 variabler till vårt kodschema, vilka vi använde för att koda 

analysenheterna. Vi valde att använda förkortningar i datamatrisen i stället för att till 

exempel benämna variablerna v1, v2, och så vidare. Detta för att lättare kunna få en 

överblick i datamatrisen. Alla variabler, variabelvärden, och instruktioner för kodning 

finns i bilagorna A och B. 

 

De tre första är kontrollvariabler för att kunna identifiera och gruppera analysenheterna. 

De resterande tio variablerna utgår från nyhetskriterierna förslagna av Harcup och 

O’Neill (2001), med ett par ändringar och viss påbyggnad. Kriterierna finns bifogade 

som bilaga C. För att undersökningen utifrån nyhetskriterier skulle vara möjlig att 

genomföra krävdes vissa tolkande inslag eftersom vissa av kriterierna inte naturligt gick 

att identifiera via vissa ord eller meningar (Harcup & O’Neill, 2001). I enlighet med 

Bryman (2008) kommer vi därför utförligt beskriva hur vi har gått tillväga när det gäller 

variabler med tolkande inslag. Viktigt är dock att indikatorer för de olika 

nyhetskriterierna ska vara manifesta i texten (Berelson, 1952). Vi försökte att förebygga 

eventuell subjektivitet genom att beskriva vilka typer av företeelser vi sökte i 

nyhetstexterna. Vi åstadkom detta genom att i samband med insamling av analysenheter, 

också samla exempel på titlar, ord, och andra kännetecken. Vi använde då ett mer 

kvalitativt tillvägagångssätt, genom att ta avstamp i Harcup och O’Neills (2001) 

nyhetskriterier och applicera dem på texterna. 

 

Den fjärde variabeln är maktelit. När vi operationaliserade denna variabeln lade vi stort 

fokus på begreppet elit. Enligt Brantes (n.d) definition, i Nationalencyklopedin, står 

begreppet elit för de högsta positionerna på något av samhällets rangskalor, bland annat 

politiskt och ekonomiskt. Vi resonerade att en person eller institution endast bör räknas 

som maktelit om den tillhör toppskiktet i sitt område. Till exempel kan det finnas många 

personer inom företag med olika typer av makt, men vi har valt att avgränsa maktelit till 

att där endast innefatta VD och ägare. En avgränsning vi gjorde var gällande politiska 

makteliter. Vi ville räkna politiker och partier på kommun- och landstingsnivå. 

Problemet var att vi inte alltid kunde veta, utifrån texterna, om ett visst parti satt i 

kommun- eller landstingsfullmäktige. Detta gällde speciellt mindre partier. Därför valde 

vi att avgränsa politisk maktelit till riksnivå, där det är uppenbart vilka partier som sitter 
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i riksdagen eller inte. Eftersom vi, under den här variabeln, bara var intresserade av 

artiklar som handlar om makteliter, avgränsade vi kodningen på denna variabeln till 

rubrik och ingress. Vi gjorde det i enlighet med den journalistiska principen att det 

viktigaste kommer först. “De flesta nyhetsartiklar börjar med det mest intressanta och 

besvarar kortfattat frågorna vem, vad, när, hur och varför.” (Häger, 2009, s. 31). Denna 

avgränsning till rubrik och ingress förekommer för flera variabler. Då med samma 

motivation, om inget annat anges. 

 

Den femte variabeln är kändis. Vi undersökte hur journalister skriver om redan kända 

personer kontra okända privatpersoner. Vi märkte att okända personer introducerades 

med ålder och/eller hemort, medan redan kända personer aldrig gavs sådana attribut. Vi 

valde därför det som mått på om en person är känd eller inte. Kändisen ska förekomma i 

rubrik eller ingress. Däremot räknas attributen ålder och hemort, även om de bara 

förekommer i någon annan del av artikeln. 

 

Vi valde att dela upp nyhetskriteriet underhållning i två variabler. Vi ansåg att det fanns 

två distinkta typer av underhållning, underhållande handling och underhållande 

innehåll, och att det vore intressant att mäta dem separat. 

 

Den sjätte variabeln är underhållande handling. Här placerade vi de delar av kriteriet 

underhållning som har med artikelns handling att göra. I samband med insamlingen av 

analysenheterna hittade vi fenomenet trender. Vi ansåg att det är uttryck för 

underhållande handling och valde att skriva ut mode- och musik-trender i 

kodinstruktionerna, för att göra det tydligt. Vi utvecklade även vissa begrepp, som 

drama och human interest, för att förtydliga. 

 

Den sjunde variabeln är underhållande innehåll. Här placerade vi de delar av kriteriet 

underhållning som har med artikelns innehåll att göra. Även här utvecklade vi ett par 

begrepp för att förtydliga. 

 

Den åttonde variabeln är överraskning. Vi hade problem att operationalisera variabeln 

till full belåtenhet, då kriteriet inte alltid manifesterar sig tydligt i text. Det är således en 

av de mer subjektiva av nyhetskriterierna. Vi skrev ner exempel på formuleringar som 

signalerar att en artikel är överraskande eller har inslag av kontrast, som förtydligande 
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och utveckling av Harcup och O’Neills (2001) förklaring av nyhetskriteriet. Vi 

avgränsade kodningen på denna variabeln till rubrik och ingress. Med tanke på 

eventuellt bortfall, på grund av kravet på manifest innehåll, valde vi att gardera 

variabelvärdet “nej” med “framgår ej” 

 

Den nionde och tionde variabeln är dålig respektive god nyhet. Kriterierna utgår ifrån 

negativa respektive positiva övertoner (Harcup & O’Neill, 2001), och vi valde att lista 

ord förknippade med negativa och positiva händelser för att identifiera dessa övertoner. 

Listan gjordes genom en kvalitativ genomgång av artiklarna, i samband med 

insamlingen av dem. Samtidigt formulerade vi riktlinjer för hur och när orden inte skall 

förknippas med övertoner, som till exempel vid negationer och tillfällen där ett eller 

flera ord motsäger ett annat. Vi bestämde att orden skulle förekomma i rubrik eller 

ingress för att räknas. Eftersom vi inte kunde vara säkra på att ordlistorna är 

uttömmande bestämde vi att rubrikerna och ingresserna måste tolkas i sin helhet, och att 

ordlistorna skall ses som exempel. 

 

Den elfte variabeln är dignitet. På grund av kravet på manifest innehåll, vid kvantitativa 

innehållsanalyser (Berelson, 1952), bestämde vi att det måste stå uttryckligen i text att 

ett stort antal människor är drabbade eller att händelsen potentiellt har en stor inverkan. 

Med tanke på eventuellt bortfall, på grund av kravet på manifest innehåll, valde vi att 

gardera variabelvärdet “nej” med “framgår ej” 

 

Den tolfte variabeln är relevans. Vi resonerade att grupper och ämnen som nämns i 

rubrik eller ingress, utan vidare beskrivning, ska anses vara relevanta. 

 

Den trettonde variabeln är uppföljning. Vi ansåg att det enda sättet att se manifest i text 

att det är en uppföljande nyhet, är om det står skrivet i texten att artikeln är en 

uppföljning av en händelse som redan behandlats i nyheterna. Med tanke på eventuellt 

bortfall, på grund av kravet på manifest innehåll, valde vi att gardera variabelvärdet 

“nej” med “framgår ej” 

 

Vi valde att exkludera kriteriet nyhetsorganisationens agenda, då alla 

nyhetsorganisationer vi ämnar undersöka profilerar sig som allmäntäckande. Huruvida 

en nyhetsorganisation har en viss agenda blir i sig ett område för forskning och eftersom 
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de själva inte är tydliga med att definiera sin agenda kan detta enbart bli tolkande 

forskning. 

 

Vi utförde ett interreliabilitetstest på tio slumpmässigt utvalda analysenheter. Resultaten 

blev identiska, men vi valde att formulera om vissa meningar i kodinstruktionerna som 

vi ansåg vara något otydliga. 

 

4.3 Procedur och databehandling 

Vi inledde arbetet genom att granska var femte artikel, från urvalet, för att samla 

underlag för att anpassa Harcup och O’Neills (2001) lista över nyhetskriterier till denna 

studie. Totalt granskade vi 105 artiklar i syfte att använde som grund för att arbeta fram 

varibler och variabelvärden. Utifrån denna granskning operationaliserade vi sedan 

Harcup och O´Neills (2001) lista över nyhetskriterier till användbara variabler och 

variabelvärden (se 4.2 Material). När vi hade konstruerat en datamatris, ett kodshema 

och kodinstruktioner utförde vi det första interreliabilitetstest på tio slumpvis utvalda 

analysenheter. Resultaten blev identiska, men vi valde att formulera om vissa meningar 

i kodinstruktionerna som vi ansåg var otydliga. Efter detta utförde vi ytligare ett 

interreliabilitetstest på tio slumpvis utvalda analysenheter. Resultaten blev även denna 

gång identiska och vi valde att inte arbeta om eller förändra kodinstruktionerna.   

 

Vi delade upp analysenheterna mellan oss och kodade individuellt och en artikel i taget. 

Vi diskuterade med jämna mellan rum, för att kontrollera att kodningen gick rätt till och 

utfördes likvärdigt. Vi märkte inga problem. Kodningen utfördes direkt i ett digitalt 

kalkylblad (se datamatris). Databehandling som uträkning av summor, medelvärden, 

och procentsatser, samt framställande av tabeller och diagram utfördes också i digitala 

kalkylblad. 

 

4.4 Metodkritik 

Vår studie ämnar att undersöka vilka nyhetskriterier som återfinns i 

nyhetsorganisationens nyhetsrapportering när olika kristna samfund lyfts. Detta innebär 

att vi enbart kan uttala oss om vilka typer av nyhetskriterier som lyfter de olika 

samfunden. Vi kan inte säga något om hur de olika samfunden framställs i 

nyhetstexterna. Vår studie ämnar att se om det finns några skillnader mellan Svenska 
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kyrkan, som i detta fall kan ses som den etablerade normen, och andra kristna samfund 

på en generell nivå. En framinganalys av texternas innehåll kan vara en fortsättning 

efter vi har nått ett resultat. Innan en sådan studie är genomförd kan vi dock bara 

spekulera huruvida det finns någon skillnad mellan de olika samfunden i massmediernas 

nyhetsrapportering. Det blir så tillvida svårt att välja ut vilket/vilka, om något, samfund 

skulle vara intressant för en djupare analys innan vår mer generella studie är genomförd. 

Om det sedan visar sig att ett eller fler samfund mer frekvent lyfts till exempel utifrån 

nyhetskriteriet dålig nyhet kan det vara intressant att undersöka varför och hur 

samfunden framställs i nyhetstexterna.     

 

Det finns ett antal problematiska områden för denna studie. Artiklarna i vårt urval 

publicerades under ett år (7 december 2013 - 6 december 2014). Förutom urval av 

nyhetsorganisationer, avgränsningen till Internet och urvalet av samfund har vi valt att 

ta med samtliga artiklar. Detta innebär att Svenska kyrkan samt SR stod för majoriteten 

av artiklarna. Fördelarna med detta är att detta urval representerar den valda perioden 

mer korrekt än om vi hade gjort ett slumpmässigt urval över en längre period. Om vi 

hade valt att göra ett slumpmässigt urval hade det varit positivt i två avseenden. Att få 

ett längre tidsperspektiv och/eller för att få en jämnare fördelning av hur 

nyhetsorganisationerna och samfunden representeras i texten. Detta hade dock inneburit 

att vi plockade bort en väsentlig del av Svenska kyrkans och SRs nyheter vilket hade 

kunnat resultera i att en stor del variabelvärden hade slumpats bort. Detta hade förvisso 

troligen gett en mer generell bild av hur samfunden lyfts i medier men forskningen hade 

tappat precision. De problem vi dock har med vårt urval är att de samfunden som lyfts i 

få artiklar blir känsligare för avvikelser i nyhetskriterierna. 

 

Nyhetskriterierna av Harcup och O’Neill (2001) var tyvärr ej tillräckligt utförliga för att 

använda som verktyg för att koda artiklar utifrån en kvantitativ undersökning. Detta på 

grund av att de inte är utförligt formulerade och för att de inte är specifika för ett 

svenskt kontext. Vi har därför utifrån Harcup och O’Neill (2001) operationaliserat 

begreppen till den grad att de går att applicera i praktiken (se kapitlet material). Här 

finns tyvärr ett tolkandeutrymme som är ofördelaktigt i en kvantitativ studie. Ekengren 

och Hinnfors (2012) skriver dock att det är naturligt att det till viss mån förekommer 

tolkande inslag i en kvantitativ studie. Det som vi anser är väsentligt är att 

operationaliseringen är standardiserad till den grad att en liknande studie kan 



 
 

 

21 

 

 

genomföras med liknande resultat. Operationaliseringen är inte fullkomligt optimal. 

Följande anser vi är problematiskt: 

Vissa variabler kan falla bort för att de inte framkommer manifest i texten. En nyhet kan 

lyftas, i grund och botten, från ett nyhetskriterie utan att det framkommer i text. 

Exempel på detta är bland annat dignitet, då ett ämne kan röra ett större antal personer 

utan det står utskrivet i text. Journalisten kan ta för givet att läsaren förstår att detta 

kommer eller redan berör många människor utifrån att det handlar om till exempel ett 

riksdagsbeslut eller ett större företag. Ett annat exempel är uppföljning, då det inte alltid 

står i texten om ämnet eller nyheten är omskriven tidigare. Här är problemet att avgöra 

vilka ämnen som kan tänkas blivit lyfta av att det står om det tidigare. Om det inte står i 

artikeln att detta är en uppföljning eller ett referat till ett annat medie som har skrivit om 

ämnet tidigare så går det ej att se i det manifesta att variabeln uppföljning är uppfyllt. 

 

Variabeln överraskande nyhet är delvis problematiskt eftersom det enbart går att se detta 

om det finns vissa formuleringar. Journalisten kan se en händelse som överraskande 

utan att hen förklarar det i manifest text. Ett liknande problem finns också för variabeln 

underhållande innehåll där det inte går att utläsa huruvida journalisten har skrivit ett 

stycke satiriskt eller ironiskt. Eftersom vi undersöker nyhetsartiklar är språket dock ofta 

enkelt och konkret (Häger, 2009). Där av menar vi att satir och ironi inte förekommer i 

stor utsträckning vad gäller nyhetstexter. 

 

Eftersom vår operationalisering av nyhetskriterierna bygger på samtliga 524 

nyhetsartiklar som vi har undersökt i denna studie finns även risken att denna 

operationalisering inte fullt ut går att översätta till andra nyhetsartiklar. Med ett större 

urval som innefattar fler artiklar med en större ämnesbred är det troligt att 

operationaliseringen hade blivit mer precis och fungerat bättre när det gäller en studie 

med generaliserande ambitioner. 

 

4.5 Reliabilitet, validitet och generalisering 
 

Reliabilitet är enligt Bryman (2008) ett koncept som är relaterat till hur väl och 

noggrant studien är genomförd. Reliabiliteten i vår studie handlar främst om hur vi har 

gått till väga och hanterat det material som ligger till grund för studien, hur väl detta 

redovisas, och hur noggrant detta har efterföljts. I metodkapitlet har vi i detalj beskrivit 
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hur vi har kodat materialet och vilka problem, i utformningen av kodschemat, vi har 

varit tvungna att ta ställning till. Vi anser dock att vår reliabilitet är god då vi i vår 

operationalisering på ett ingående sätt har försökt arbeta bort större delen av tolkande 

inslag. Vi anser att kodschemat är så pass standardiserat att andra forskare både kommer 

förstå hur de ska koda materialet och även nå ett, i hög grad, liknande resultat som vi 

fann i vår studie, givet att man har ett snarlikt urval. 

 

Validitet mäter hur väl studien svarar på forskningsfrågorna (Bryman, 2008). I denna 

studie vill vi undersöka om det finns en god allsidighet i nyhetsrapporteringen gällande 

kristna samfund. Att studera nyhetskriteriers förekomst är ett av flera tänkbara sett. 

Allsidighet som begrepp är abstrakt och måste där av, till viss mån, tolkas. Eftersom 

Pressens Samarbetsnämnd (2010) inte specificerar mer tydligt vad detta innebär måste 

vi välja vilka aspekter vi tycker är relevanta och intressanta. Möjligen hade det till 

exempel varit tänkbart att undersöka allsidighet utifrån huruvida olika parter får komma 

till tals i nyhetsrapporteringen. Det är en relevant metod som också besvarar aspekter av 

allsidighetskravet, men det är inte den typ av studie vi har valt att genomföra. Det skulle 

vara intressant att försöka konkretisera begreppet allsidighet och ta fram flera olika 

aspekter som kan tänkas utgöra detta begrepp. Den studien skulle dock troligen vara 

omfattande och inte rimlig att genomföra under tiden vi arbetar med denna uppsats. Vår 

studie måste snarare betraktas som en del av att utreda hur allsidigten ter sig när det 

gäller hur kristna samfund lyfts i nyhetsrapporteringen. Med detta i åtanke anser vi att 

validiteten är tillräckligt hög för att bära studien. 

 

Generaliseringsmöjligheterna är begränsade utifrån denna studie. I metodkritiken 

diskuterade vi för och nackdelar med urvalet. Vi valde att undersöka de största 

nyhetsorganisationerna i Sverige. Detta val gjordes för att kunna generalisera på en ytlig 

nivå när det gäller vilken typ av nyhetsrapportering som den svenska mediepubliken tar 

del av. Bryman (2011) menar att det är viktigt att vara försiktig när det gäller 

generaliserande slutsatser. Det material vi undersöker kan endast vara generaliserande 

gällande det tidsspann vi har undersökt. Vi valde att undersöka samtliga relevanta 

artiklar i de fyra nyhetsorganisationerna under ett år, i stället för ett urval av artiklar 

över ett större tidsspann. Det innebar att vi undersökte förhållandevis få artiklar 

gällande vissa mindre samfund. Där av är det viktigt att skillnaderna mellan de olika 
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samfunden och nyhetsorganisationerna är signifikanta för att de ska kunna användas 

som grund för att besvara forskningsfrågan. 

 

4.6 Etik 

Denna kvantitativa tvärsnittsstudie behandlar nyhetsartiklar som redan är publicerade på 

olika nyhetsorganisationers internetupplagor. Eftersom vi studerar offentligt publicerade 

nyhetsartiklar kan vi inte ta ansvar för de personliga uppgifter som eventuellt är 

publicerade i artiklarna. Det är, enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 

yttrandefrihetsgrundlagen (1991:469), nyhetsorganisationernas egna ansvar att dessa 

personliga uppgifter inte anses stötande eller på annat sett kränkande för personerna i 

fråga. Vi publicerar inte heller personliga uppgifter i vårt egna skrivna verk. I denna 

studie har vi inte ägnat oss åt plagiat. När en annan författares slutsatser, tankar, teorier, 

eller idéer nämns är detta referat eller citat som författarna i fråga får erkännande för. 

Insamling och hantering av material har gått till på det sett som vi anger i metoddelen. 

Eventuella fel eller avvikelser från dessa beskrivningar beror på den mänskliga faktorn 

och är ej aktiva handlingar av förvanskning och förfalskning. Detta i enlighet med 

Forskningsrådet etiska riktlinjer (Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011).
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5 Resultat 

I följande kapitel presenterar vi resultatet. Det är indelat utefter de tre forskningsfrågor 

som ämnar besvara studiens huvudfråga (se 3.2 frågeställningar). Resultatet presenteras 

med hjälp av tabeller och figurer som kompletteras av text. 

 

Vi har undersökt 524 artiklar, som publicerats mellan 7 december 2013 och 6 december 

2014, i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Sveriges Radio och SVT:s internetupplagor. Värt 

att upprepa är att vi har utgått från Harcup och O’Neills (2001) taxonomi över 

nyhetskriterier, med två undantag. Vi valde att dela upp kriteriet underhållning i de två 

variablerna underhållande handling och underhållande innehåll. Vi tog även bort 

kriteriet nyhetsmediets agenda. Alla variabler, med koppling till nyhetskriterier, har bara 

två variabelvärden (”Ja” & ”Nej” alternativt ”Nej/framgår ej”). I stället för att 

presentera variabelvärden för variablerna presenterar vi hur ofta variablerna blivit 

uppfyllda, det vill säga att de har variablevärdet ”ja” 

 

5.1 Nyhetskriteriernas förekomst 

I kapitlet presenterar vi resultat kopplat till forskningsfrågan; I vilken grad förekommer 

de olika nyhetskriterierna vid rapportering om kristna samfund? 

 

Figur 1. En genomsnittlig bild av alla artiklar och hur ofta varje variabel lyfts. 

 

De flesta artiklar ger uttryck för relevans. Det var väntat med tanke på vår 

urvalsprocess, i vilken vi valde ut artiklar som innehåller söktermer förknippade med de 

olika samfunden. Dessa söktermer, i sin tur, ger uttryck för relevans om de förekommer 
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i artikelns rubrik eller ingress. I övrigt finner vi att variablerna antingen uppfylls mellan 

10 och 20 procent eller mindre än 3 procent. Vanligast är att en analysenhet enbart 

uppfyller en eller två variabler, var av den ena ofta är relevans. 

 

5.2 Skillnader mellan de olika samfunden 

I kapitlet presenterar vi resultat kopplat till forskningsfrågan; Vilka eventuella 

skillnader finns när det gäller nyhetskriterier mellan Svenska kyrkan och de andra 

samfunden i mediernas nyhetsrapportering? 

 

5.2.1 Samfundens representation 

Tabell 1. Samfundens enskillda representation av variablerna. 

Tabell 1 Antal 

artiklar 

 

Maktelit 

 

Kändis 

Underhållande 

handling 

Underhållande 

innehåll 

Livets Ord 29 7% 55% 3% 3% 

Jehovas vittnen 23 22% 4% 0% 0% 

Frälsningarmén 34 6% 3% 15% 3% 

Pingstkyrkan 55 4% 4% 5% 0% 

Katolska kyrkan 57 7% 39% 14% 9% 

Svenska kyrkan 317 15% 5% 17% 2% 

 

Tabell 1  

Överraskning 

Dålig 

nyhet 

God 

nyhet 

 

Dignitet 

 

Relevans 

 

Uppföljning 

Livets Ord 3% 0% 3% 0% 100% 38% 

Jehovas vittnen 0% 22% 0% 0% 61% 52% 

Frälsningarmén 0% 15% 50% 0% 62% 0% 

Pingstkyrkan 5% 4% 20% 4% 82% 16% 

Katolska kyrkan 4% 21% 4% 0% 82% 19% 

Svenska kyrkan 3% 16% 12% 12% 87% 12% 

 

Det är skillnad mellan de olika samfunden när det kommer till huruvida variabeln 

maktelit är uppfylld. Här går att urskilja två grupper av samfund. De som uppfyller 

variabeln runt 15 till 20 procent och de som uppfyller den till 7 procent eller mindre. 

Anledningen till att Jehovas vittnen uppfyllde en relativt hög andel av variabeln 

maktelit är delvis på grund av att många av artiklarna handlar om ett diskrimineringsfall 

med referenser till diskrimineringsombudsmannen. Svenska kyrkans andel, som också 

är relativt hög, består av något fler olika makteliter, vilket kan vara naturligt då detta 
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samfund innefattar majoriteten av artiklarna. Vanligt är referenser till politiska partier i 

riksdagen, och polisen. 

 

Även för variabeln kändis finner vi två grupper, de som uppfyller variabeln över 30 

procent och de som uppfyller den med mindre än 4 procent. När det gäller Livets Ord 

finns det många artiklar som refererar till Ulf Ekman, som är grundare till Livets Ord, 

och även Marcus Birro. I fallet med Katolska kyrkan handlar det om referenser till 

Christopher O’Neill, och även här Ulf Ekman, då han konverterar till katolicism. När 

väl en kändis förekommer i en nyhetsartikel skrivs ofta fler artiklar på ämnet, vilket kan 

ligga till grund för att även variabeln uppföljning förekommer relativt ofta hos dessa 

samfund.  

 

När det gäller förekomst av variabeln uppföljning ligger Pingstkyrkan, Katolska kyrkan 

och Svenska kyrkan mellan 10 och 20 procent. Livets Ord och Jehovas vittnen har 

högre representation medan Frälsningsarmén inte uppfyller variabeln alls.  

 

Variabeln god nyhet uppfylls mellan 0 och 50 procent, hos de olika samfunden. 

Frälsningsarmén har högst representation och uppfyller variabeln i hälften av artiklarna. 

Vi noterade under undersökningen att Frälsningsarmén ofta lyfts i artiklar som rör 

tiggare, där samfundet har åsikter om hur man kan hjälpa de utsatta. Detta bidrar till det 

höga utfallet. 

 

De flesta samfunden uppfyller variabeln dålig nyhet i 15 till 20 procent av sina artiklar. 

De som avviker från trenden är Livets Ord och Pingstkyrkan som har lägre 

representation. 

 

Det är få artiklar som ger uttryck för dignitet. Variabeln uppfylls bara när det gäller 

Pingstkyrkan och Svenska kyrkan, och då ändå sällan. Detta kan bero på att båda 

samfunden har relativt stora medlemsantal, där Svenska kyrkan har i särklass störst 

medlemsantal. Händelser som lyfter Svenska kyrkan kan där av naturligt tänkas röra 

flera personer. 

 

 

 



 
 

27 

 

5.2.2 Skillnader mellan Svenska kyrkan och andra samfund 

 

Figur 2. Representation av variablerna hos Svenska kyrkan och andra samfund. Andra samfund är en 

genomsnittlig bild av Livets Ord, Jehovas vittnen, Pingstkyrkan, Frälsningsarmén och Katolska kyrkan. 

 

 

Figur 2 visar att det finns likheter i hur variablerna uppfylls när det kommer till Svenska 

kyrkan kontra de andra samfunden. Precis som i figur 1 finner vi tre tydliga grupper av 

variabler. De som uppfylls till 3 procent eller mindre, de som ligger mellan 10 och 25 

procent, och variabeln relevans som ligger över 75 procent. Skillnaderna är mindre när 

Svenska kyrkan ställs mot de andra samfunden tillsammans, jämfört med när Svenska 

kyrkan ställs mot individuella samfund, men det finns tydliga skillnader i variablerna 

kändis, underhållande handling, och dignitet. Dignitet uppfylls till 11 procent för 

Svenska kyrkan medan de andra samfunden uppfyller variabeln med mindre än 1 

procent. 

 

5.2.3 Svenska kyrkan och avvikande samfund 

 

Som vi tidigare har nämnt ser vi av flera anledningar Svenska kyrkan som det mest 

etablerade, och dominerande samfundet. Nedan jämför vi Jehovas vittnen, Livets Ord, 

och Frälsningsarmén med Svenska kyrkan, för att belysa skillnaderna i representation 

av variabler kopplade till nyhetskriterier. Detta eftersom dessa samfund har de tydligt 

avvikande värden, i förhållande till Svenska kyrkan. 
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Figur 3. Representation av variablerna hos Svenska kyrkan och Jehovas vittnen.

 

 

Jehovas vittnen uppfyller enbart hälften av variablerna kopplade till nyhetskriterier. Det 

kan förvisso ha en naturlig förklaring då endast 23 artiklar publicerades under vår 

urvalsperiod, som nämner samfundet. Hälften av alla artiklar som publicerades 

uppfyllde även variabeln uppföljning. Jehovas vittnen uppfyller även variablerna 

maktelit och dålig nyhet till runt 20 procent. 

 

Figur 4.  Representation av variablerna hos Svenska kyrkan och Livets Ord. 

 

 

Livets Ord uppfyller, i likhet med Jehovas vittnen, en relativt låg andel av variabler 

kopplade till nyhetskriterier. Samfundet uppfyller förvisso delvis sju variabler men 

avviker i förhållande till Svenska kyrkan i fem av dem. Det mest avvikande värdet är 
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variabeln kändis som uppfylls i mer än hälften av alla artiklar. Variabeln uppföljning 

uppfylls också mer hos Livets Ord. 

 

Figur 5. Representation av variablerna hos Svenska kyrkan och Frälsningsarmén.

 

 

Även Frälsningsarmén uppfyller en relativt låg andel av variabler kopplade till 

nyhetskriterier. Den främsta avvikelse från Svenska kyrkan, men även de andra 

samfunden, är dess höga utfall av variabeln god nyhet. 

 

5.3 Skillnader mellan nyhetsorganisationer 

Kapitlet presenterar resultat kopplat till forskningsfrågan; Vilka eventuella skillnader 

finns mellan nyhetsorganisationerna gällande vilka nyhetskriterier som lyfts i 

nyhetsrapporteringen när det kommer till de olika samfunden? 

 

Utöver att jämföra variablernas förekomst för de olika samfunden, anser vi också att det 

är intressant att se om det finns skillnader mellan nyhetsorganisationerna. Vi undviker 

att jämföra både nyhetsorganisationer och samfund samtidigt, då vi inte anser oss ha 

tillräckligt underlag för sådana jämförelser. Vi har därför slagit ihop samfunden för att 

se om det finns skillnader mellan nyhetsorganisationerna, när det gäller förekomst av 

variabler kopplade till nyhetskriterier i artiklar om samfund överlag. 
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Tabell 2. Respektive nyhetsorganisations representation av variablerna 

Tabell 2 Antal 

artiklar 

Maktelit Kändis Underhållande 

handling 

Underhållande 

innehåll 

Överraskning 

DN 59 18% 9% 14% 11% 4% 

Aftonbladet 39 28% 41% 18% 5% 8% 

SR 322 11% 7% 15% 1% 3% 

SVT 97 6% 13% 9% 0% 2% 

 

Tabell 2 Dålig nyhet God nyhet Dignitet Relevans Uppföljning 

DN 11% 11% 14% 86% 33% 

Aftonbladet 26% 3% 0% 87% 36% 

SR 13% 15% 8% 82% 9% 

SVT 16% 13% 4% 87% 19% 

 

I likhet med jämförelsen mellan de olika samfunden återfinns även här en hög och jämn 

förekomst av variabeln relevans. Det finns dock några kriterier där 

nyhetsorganisationerna skiljer sig markant. 

 

Figur 6. Respektive nyhetsorganisations representation av variablerna ”Dålig nyhet” och ”God nyhet”. 

 

 

Förhållandet mellan de olika nyhetsorganisationerna gällande variablerna dålig nyhet 

och god nyhet är jämnt hos DN, SR, och SVT. En stor skillnad finns dock mellan 

Aftonbladets förekomst av god nyhet och dålig nyhet. God nyhet uppfylls enbart i 3 

procent av artiklarna, vilket är cirka 10 procentenheter mindre än de övriga 
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nyhetsorganisationerna. Dålig nyhet uppfylls dock till 26 procent av artiklarna, vilket är 

cirka 10 procentenheter mer än de övriga nyhetsorganisationerna.  

 

Figur 7. Respektive nyhetsorganisations representation av variabeln ”Uppföljning”. 

 

 

Medan DN och Aftonbladet ofta uppfyller variabeln uppföljning, med 33 procent 

respektive 36 procent, uppfyller de två public service-organisationerna variabeln 

betydligt mer sällan. SR uppfyller variabeln till 9 procent och SVT till 19 procent. Det 

finns ett par möjliga förklaringar till detta. Vi utgår ifrån, i artiklarna, manifesta 

signalement. Därför har vi enbart räknat som uppföljning, de artiklar som refererar till 

tidigare artiklar eller medierade händelser. Det kan därav finnas artiklar som följer upp, 

utan att det framkommer manifest, och därmed inte räknas. Det finns även andra 

faktorer som möjligen förklarar varför detta skulle påverka just SR och SVT. För båda 

nyhetsorganisationerna är skrivna artiklar sekundära, då SR först och främst producerar 

radio och SVT främst tv. Vi har noterat att både SRs och SVTs skrivna artiklar ofta 

skiljer sig i utformningen gentemot DN och Aftonbladet, i den bemärkelsen att SR och 

SVT ofta bara summerar de bifogade radio/tv-inslagen. En annan faktor är alla 

lokalredaktioner hos främst SR, men även SVT. Det händer ibland att flera 

lokalredaktioner gör lokala vinklar på samma händelse, utan att referera till den. 
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Figur 8. Respektive medies representation av variabeln ”Kändis”.  

 

Aftonbladet avviker när det gäller hur ofta variabeln kändis uppfylls. Medan de övriga 

nyhetsorganisationerna har värden runt 7 till 13 procent, uppfyller Aftonbladet variabeln 

till runt 25 procent i sina artiklar.  
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6 Analys 

I det här kapitlet besvarar vi huvudfrågan och diskuterar vilka effekter resultatet kan 

tänkas ha gentemot mediepubliken, nyhetsorganisationerna och samfunden. Detta gör vi 

genom att återkoppla till de teorier som presenterats i teorikapitlet.Vi återkopplar också 

till tidigare forskning. 

 

6.1 Studiens huvudfråga och tidigare forskning 

Vilka eventuella skillnader finns, gällande nyhetskriteriers förekomst, mellan samfund 

som kan uppfattas som stridande mot Pressens Samarbetsnämnds (2010) 

allsidighetskrav? 

 

Flera forskare målar upp en bild av att mindre samfund framställs ensidigt i mediernas 

nyhetsrapportering (Beckford, 1985 & 1994; Breen, 2001; Leo, 2008; Axner, 2013).  

När vi jämför Svenska kyrkan med en genomsnittsbild av de andra samfunden finner vi 

en liknande representation av de olika variablerna. De variabler vi dock ser skillnader i 

är kändis, underhållande handling, och uppföljning. När vi däremot undersöker 

samfunden separat ser vi större skillnader, och det är de tre samfunden med minst 

medlemmar, det vill säga Livets Ord, Jehovas vittnen, och Frälsningsarmén, som 

avviker mest. Jehovas vittnens artiklar saknar helt representation i fem av tio variabler 

kopplade till nyhetskriterier, Frälsningsarméns artiklar i tre av tio, och Livets Ords 

artiklar i två av tio. Dessutom lyfts de tre mindre samfunden till stor del utifrån ett fåtal 

av variablerna. Pingstkyrkan och Katolska kyrkan har större medlemsantal än de tre 

mindre samfunden men är fortfarande mycket mindre än Svenska kyrkan. De lyfts dock 

mer allsidigt utifrån variablerna än de minsta samfunden. Pingstkyrkan har visserligen 

ett lägre utfall av variablerna än katolska kyrkan och Svenska kyrkan, men det är ändå 

en förhållandevis jämn representation av variablerna.  

 

Detta styrker att mindre samfund lyfts mer ensidigt än större som tidigare forskning 

pekar på. Enligt Wright (1997) och Brune (2000) kan denna tendens bero på att 

journalister måste arbeta snabbt och producera mycket nyhetsmaterial vilket resulterar i 

att arbetet baseras på rutiner och att journalister oftast använder sig av schabloner och 

stereotyper.  
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Leo (2008) visar på hur muslimer och Islam framställs negativt i svensk press. Beckford 

(1985 & 1994), och van Driel och Richardson (1988) visar på liknande tendenser när 

det gäller NRM, det vill säga kulter och sekter. van Driel och Richardson menar att 

mindre, religiösa grupper lyfts främst när det gäller konflikter. I vår studie kan vi dock 

inte se några sådana tendenser. Enligt variablerna dålig nyhet och god nyhet finns det 

ingen samvariation mellan ett samfunds storlek och negativ kontra positiv rapportering. 

Däremot aviker Aftonbladet ordentligt, i frekvensen av dålig nyhet och god nyhet, i 

förhållande till de andra nyhetsorganisationerna. Att Aftonbladet har förhållandevis 

mycket negativa nyheter och förhållandevis lite positiva nyheter kan ha kopplingar till 

att medietypen kvällspress rör sensationsjournalistik (K. Gustafsson, n.d; Hadenius, 

Weibull & Wadbring, 2011). Sensationsjournalistiken kan även tänkas synas i 

Aftonbladets höga förekomst av variabeln kändis. Pressens Samarbetsnämnd (2010) 

poängterar att en allsidig nyhetsförmedling krävs för att bibehålla mediernas 

trovärdighet. I detta fall saknar Aftonbladet en balans mellan nyheter som uppfyller 

variablerna god nyhet och dålig nyhet, vilket bidrar till att den generella allsidigheten i 

organisationens nyhetsrapportering är sämre än övriga nyhetsorganisationer. 

 

Även om tidigare forskares slutsatser (Beckford, 1985 & 1994; Breen, 2001; Leo, 2008; 

Axner, 2013) inte gäller fullt ut när det gäller kristna samfund i Sverige år 2014, återstår 

fortfarande frågan om allsidigheten är tillräcklig när det gäller hur de olika 

nyhetsorganisationerna lyfter de olika samfunden i nyhetsrapporteringen. Trots att de 

mindre samfunden inte tydligt präglas av en negativ bild eller konfliktartade nyheter 

betyder det inte att alla samfund representeras allsidigt. Som tidigare nämnts 

representeras Livets Ord, Jehovas vittnen, och Frälsninsarmén utifrån ett fåtal 

nyhetskriterier. Pressens Samarbetsnämnds (2010) allsidighetskrav kan därför inte till 

fullo anses vara uppfyllt trots att en genomsnittlig bild av de mindre samfunden i 

relation till Svenska kyrkan visar på en homogenitet när det gäller hur nyhetskriterierna 

är representerade. De slutsatser vi kan dra från denna studie är att bredden av 

nyhetskriterier som lyfts i nyhetsrapporteringen rörande Livets Ord, Jehovas vittnen, 

och Frälsninsarmén är fattig i förhållande till övriga samfund. Dessa samfund lyfts 

främst utifrån händelser som uppfyller ett fåtal av nyhetskriterierna. Detta gäller inte i 

samma utsträckning för de övriga samfunden. 

 

I vår studie finner vi en låg närvaro av variablerna underhållande innehåll, överraskande 

nyhet, och dignitet. Det kan möjligen bero på att Harcup och O’Neills (2001) studie om 
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nyhetskriterier är genomförd på brittiska tidningar och inte är specifik för ett svenskt 

kontext. Det är möjligt att dessa kriterier inte förekommer i särdeles stor utsträckning 

när det gäller svensk nyhetsrapportering och/eller rapportering om samfund. 

 

 

6.2 Effekter 

I denna studie kan vi inte dra slutsatsen att rapportering om alla kristna 

minoritetssamfund sker på ett ensidigt vis. Vi kan däremot se att det finns vissa 

skillnader mellan de olika minoritetssamfunden. Varför dessa skillnader finns är svårt 

att besvara med denna studie men skillnaderna i sig får troligen konsekvenser.  

 

Ett vanligt förekommande tema för Jehovas vittnen är nyheter, gällande samvetsfrihet i 

sjukvården, med negativa övertoner som rättstvister och konflikter. Detta resulterade i 

att kriterierna dålig nyhet och maktelit ofta förekom i nyhetsrapporteringen gällande 

samfundet. Enligt agenda setting-teorin (Coleman, McCombs, Shaw, & Weaver, 2007) 

innebär detta att mediepubliken troligen både kommer att tycka att händelser med 

anknytning till maktelit, som till exempel olika domstolar, och händelser med en 

negativ särprägel är de händelser som är viktiga gällande Jehovas vittnen. I 

förlängningen kan detta tänkas resultera i att mediernas nyhetsrapportering bidrar till att 

konstruera en bild av samfundet som är ensidig. Som Coleman, McCombs, Shaw, och 

Weaver (2007) diskuterar är det svårt att se huruvida medierna influerar mediepubliken 

till att tycka på ett speciellt sätt eller om medierna bygger sin nyhetsrapportering på vad 

mediepubliken redan tycker är viktigt. Det är möjligt att medierna påverkar 

mediepubliken i vissa sammanhang och tvärtom i andra men det finns ofta en 

samvariation. Om medierna förmedlar en nyhetsrapportering som bygger på ett fåtal 

nyhetskriterier gällande Jehovas vittnen och mediepubliken ger uttryck för att dessa 

nyhetskriterier är de som är viktiga, kommer samfundet präglas av dessa nyhetskriterier 

enligt agenda setting-teorin. Samma agenda setting-effekt gäller även Livets Ord och 

hur samfundet till största del lyfts i mediernas nyhetsrapportering när det gäller 

händelser rörande kändisar. I detta fall kan tänkas att Ulf Ekman blir den personen som 

är viktig att rapportera om. Samfundet i sig kommer tappa medial uppmärksamhet och 

Livets Ord blir i första hand förknippat med Ulf Ekman. 

 

Som Strömbäck (2004) skriver är nyheter en konstruerad bild av verkligheten. Genom 

framing och agenda setting bidrar medierna till att skapa en bild av ett samfund. 
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Huruvida denna bild stämmer överens med en faktisk verklighet är dock svårt att svara 

på. Vi kan inte i denna studie utesluta möjligheten att händelser som rör de mindre 

samfunden oftast bygger på vissa aspekter som mer naturligt kopplas till vissa 

nyhetskriterier än andra. Vi kan inte heller uttala oss om inställningen hos de olika 

samfunden när det gäller interaktion med medierna. Det är möjligt att vissa av dessa 

samfund aktivt tar avstånd från nyhetsmedier medan andra samfund gärna profilerar i 

nyheterna. Det är då rimligt att tänka att samfund som undviker den mediala 

uppmärksamheten enbart lyfts i nyhetsrapporteringen när det gäller mer officiella 

sammanhang, som till exempel händelser kopplade till polisen eller domstolar.  

 

Det är svårt att reda i hur den journalistiska “verkligheten” förhåller sig till den faktiska 

verkligheten. Vi har i likhet med Strömbäck (2004) dock funnit att det finns 

problematik vad gäller mediernas demokratiska ansvar. Att medierna lyfter de mindre 

samfunden ensidigt kan tänkas bidra till att medierna påverkar den fria åsiktsbildningen 

negativt. Detta blir då problematiskt för mediepubliken som enbart får ta del av en sida 

av samfundet. Om mediepubliken inte aktivt söker upp andra informationskällor är det 

möjligt att nyhetsmedierna lägger grund för fördomar gentemot vissa samfund. Detta 

kan då sätta dessa samfund i en position där de blir “stämplade” på ett visst sätt vilket 

kan upplevas som kränkande och missgynnande för samfundet. Om till exempel frågor 

gällande samvetsfrihet i sjukvården är det som ofta präglar nyhetsrapporteringen om 

Jehovas Vittnen, kan detta via priming också resultera i att mediepubliken dömer 

samfundet utefter hur samfundet förhåller sig till samvetsfrihet. Om en sida i frågan 

framställs vara mer legitim kan detta bidra till att mediepubliken, via framing och 

second level agenda setting, påverkas till att ta parti. Detta skulle ytterligare kunna 

missgynna samfundet då medierna inte enbart lyfter samfundet ensidigt utan även ger 

mediepubliken direktiv för hur de ska värdera samfundet. 
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7 Diskussion 

I detta kapitlet sammanfattar vi de lärdomar vi kan bidra med utifrån denna studie. Vi 

kommer även ge förslag på vidare forskning och vad som kan tänkas vara relevant att 

undersöka inom vårt forskningsområde framöver.   

 

7.1 Slutdiskussion och sammanfattning 

Enligt Pressens Samarbetsnämnd (2010) ska nyhetsförmedlingen vara korrekt och 

allsidig. Detta för att allmänheten ska bibehålla förtroendet gentemot nyhetsmedierna. 

Att nyhetsmedierna värnar om allsidighet är även viktigt för att främja den fria 

åsiktsbildningen (Strömbäck 2004), och för att inte diskriminera och stärka fördomar 

om grupper i samhälle (Pressens Samarbetsnämnd, 2010). Där av bör nyhetsmedierna 

ständigt granskas. Det var med detta som utgångspunkt som vi valde att studera hur 

allsidigheten i svenska mediers nyhetsrapportering om kristna samfund ter sig. Det vi 

tyckte var viktigt att belysa gällande allsidighet i nyhetsförmedlingen var skillnaden i 

hur nyhetsmedier lyfter olika grupper i samhället. Om nyhetsförmedlingen enbart 

präglas av förluster och motgångar rörande en grupp och kändisdramor rörande en 

annan anser vi att medierna bidrar till att konstruera en verklighetsbild som både kan 

vara kränkande och felaktig. Det stora problemet gällande denna undersökning är dock 

att det inte går att konstatera om huruvida medierna förmedlar en ensidig bild av en 

grupp eller om det enbart inträffar händelser rörande denna grupp som handlar om 

liknade saker. Allsidighet och korrekthet i nyhetsmediernas rapportering kan i detta fall 

vara två faktorer som inte nödvändigtvis hänger ihop. Vi kan med denna studie enbart 

dra slutsatser om den relativa allsidigheten i rapporteringen rörande olika samfund. 

Huruvida mediernas bild stämmer överens med verkligheten kan vi inte uttala oss om.  

 

För att undersöka en konkret samhällsgrupp valde vi att studera hur allsidigt olika 

svenska kristna samfund lyfts i nyhetsmediernas rapportering. Detta på grund av att vi 

inte hittade mycket forskning om hur de mindre samfunden omskrivs i nyheter. Tidigare 

forskning målar upp bilden av att olika religiösa minoriteter oftast lyfts på ett ensidig 

och negativt vis i mediernas nyhetsrapportering (Beckford, 1985 & 1994; Breen, 2001; 

Leo, 2008; Axner, 2013). Vi hade där av tankar om att även vi skulle finna liknande 

tendenser vad gäller svenska nyhetsorganisationer och kristna samfund. Vi resonerade, i 

likhet med dessa studier, att det stora etablerade samfundet (Svenska kyrkan) skulle 

vara det samfund som präglas av den mest allsidiga nyhetsrapportering medan de 
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mindre samfunden skulle präglas av en ensidighet. Vi fann dock att de minsta 

samfunden i studien, Livets Ord, Jehovas vittnen, samt Frälsningsarmén, präglas av en 

ensidig rapportering medan de större minoritetssamfunden, Pingstkyrkan och Katolska 

kyrkan har en mer allsidig nyhetsrapportering, som liknar Svenska kyrkans. 

 

Att nyhetsrapporteringen om mindre samfund skulle präglas av en negativ överton, 

(Beckford, 1985 & 1994; Breen, 2001; Leo, 2008; Axner, 2013), kan vi inte stärka 

utifrån vår studie. Det är enbart Jehovas vittnen som relativt ofta präglas av en negativ 

rapportering, i form av nyhetskriteriet dålig nyhet. Livets Ord präglas av en 

kändisrelaterad rapportering där Ulf Ekman ofta figurera och Frälsningsarmén präglas 

av positiv rapportering i form av kriteriet god nyhet. Vad negativ nyhetsrapportering 

innebär är även i sig en tolkningsfråga. Till exempel konstaterar Leo (2008) att 

muslimer och Islam kopplas till begrepp som terror, död, och våld, i svenska 

nyhetsartiklar. Vi undersökte negativ nyhetsrapportering genom att räkna på liknande 

begrepp som Leo för att mäta förekomsten av nyhetskriteriet dålig nyhet. Men detta 

nyhetskriterie rör endast huruvida själva nyheten präglas av en negativ överton. Vi kan 

med andra ord inte uttala oss om att nyheten ger en negativ bild av samfundet i fråga. 

Även om en nyhet rör en dödsolycka behöver inte själva nyheten ha direkt koppling till 

ett samfund. Samfundet kan nämnas i brödtexten, till exempel om en präst från Svenska 

kyrkan kommenterar händelsen. 

 

Att det finns skillnad i representation av nyhetskriterier vad gäller de mindre samfunden 

och de större i nyhetsmediernas rapportering är dock problematiskt utifrån 

allsidighetsperspektivet. Detta kan bidra till att allmänheten, genom agenda setting- och 

framing-effekter, får stärkta fördomar om ett visst samfund. Det kan även tänkas bidra 

till att minska förutsättningarna för fri åsiktsbildning då bara en vis typ av information 

finns att tillgå i nyhetsrapporteringen gällande samfundet. Denna typ av rapportering 

kan där av, i ett längre tidsperspektiv, tänkas bli ett demokratiskt problem. Det är dock 

svårt att konstatera vad denna typ av ensidighet i mediernas nyhetsrapportering beror 

på. Som Wright (1997) och Brune (2000) skriver är det möjligt att ensidig 

nyhetsrapportering beror på att journalister i allmänhet saknar förstahandserfarenhet 

gällande de mindre samfunden. Detta kan resultera i att journalister bygger sin 

rapportering utifrån den eller de sidor som de har kännedom om rörande samfundet, 

vilket i sin tur leder till att enbart en viss typ av nyheter får exponering i massmedier. 

Till exempel nyheter rörande Ulf Ekman i och med rapportering om Livets Ord. En 
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annan tänkbar anledning till att de mindre samfunden blir lyfta på ett ensidigt vis kan 

vara samfundets egna inställning och relation till medierna. Om ett samfund aktivt 

undviker medial exponering kan detta bidra till att samfundet inte lyfts i 

nyhetsrapporteringen utifrån vissa nyhetskriterier vilket resulterar i mindre allsidig 

nyhetsrapportering. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 

I denna studie har vi studerat hur allsidigt olika kristna samfund representeras i svenska 

mediers nyhetsrapporteringen. När vi nu dragit slutsatsen att allsidighetskravet från 

Pressens Samarbetsnämnd (2010) inte till fullo kan anses vara uppfyllt, när det gäller 

hur kristna samfund lyfts i mediernas nyhetsrapportering, finns det flera intressanta 

vägar att fortsätta forskningsarbetet. 

      

Denna studie beskriver hur allsidigt sex olika samfund representeras i den svenska 

nyhetsrapporteringen. Allsidighet som begrepp är abstrakt och vi vill med studien enbart 

belysa en aspekt av allsidighet. Vi är medvetna om att hur olika samfund representeras i 

mediernas nyhetsrapportering, utifrån Harcup och O ́Neills (2001) nyhetskriterier, inte 

är det ända sättet att undersöka hur nyhetsmedierna förhåller sig till Pressens 

Samarbetsnämds (2010) allsidighetskrav. Denna studie ska där av tolkas som en del i att 

belysa hur medierna förhåller sig till detta allsidighetskrav. Studien kan till exempel inte 

besvara varför allsidigheten gällande nyhetsrapporteringen om mindre samfund är 

sämre. Vi som uppsatsförfattare kan enbart spekulera i varför det finns en relativt god 

allsidighet när det gäller Svenska kyrkan, Pingstkyrkan och Katolska kyrkan, medan 

Jehovas vittnen, Livets Ord och Frälsningsarmén bara representeras utifrån ett fåtal 

nyhetskriterier. En mer kvalitativ studie som till exempel använder en framinganalys för 

att undersöka hur samfunden beskrivs i massmedier skulle möjligen vara intressant för 

att fördjupa kunskapen om hur medierna förhåller sig till samfunden. Det kan även vara 

intressant att göra en intervjustudie med journalister och/eller medlemmar från dessa 

samfund för att belysa varför dessa samfund markant skiljer sig från de övriga i denna 

studie. 

      

Ett annat spår som vi också anser är intressant är att fördjupa och bygga vidare på teorin 

kring nyhetsvärdering. Vi har använt oss av Harcup och O’Neills (2001) nyhetskriterier 

och funnit att de inte på ett självklart sett fungerar att för att analysera nyhetsartiklar 

kvantitativt. Vidare forskning krävs för att, på ett mer specifikt plan, ha möjlighet att 



 
 

40 

 

kategorisera de händelser som ligger till grund för att en nyhet produceras och på så viss 

jobba bort tolkande inslag som annars kan uppstå. Den operationalisering som vi har 

gjort utifrån dessa nyhetskriterier får även gärna kritiserar. Ingen lista över 

nyhetskriterier ska inte ses som hugget i sten utan snarare ett steg för att vidare utforska 

fenomenet om hur nyheter uppkommer.
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A: Kodschema 

 

ID-nummer (IDNR) 

001-999 

 

Nyhetsorganisation (NYH) 

1 Dagens Nyheter 

2 Aftonbladet 

3 Sveriges Radio 

4 Sveriges Television 

 

Samfund (SAM) 

1 Svenska kyrkan 

2 Livets ord 

3 Jehovas Vittnen 

4 Frälsningsarmén 

5 Pingstkyrkan 

6 Romersk-katolska kyrkan 

 

Maktelit (MAKT) 

1 Ja 

0 Nej 

 

Kändis (KÄND) 

1 Ja 

0 Nej 

 

Underhållande handling (UHAN) 

1 Ja 

0 Nej 

 



 
 

II 

 

Underhållande innehåll (UINN) 

1 Ja 

0 Nej 

 

Överraskning (ÖVER) 

1 Ja 

0 Nej/framgår ej 

 

Dåliga nyheter (DNY) 

1 Ja 

0 Nej 

 

Goda nyheter (GNY) 

1 Ja 

0 Nej 

 

Dignitet (DIG) 

1 Ja 

0 Nej/framgår ej 

 

Relevans (REL) 

1 Ja 

0 Nej 

 

Uppföljning (UPPF) 

1 Ja 

0 Nej/framgår ej 



 
 

III 

 

Bilaga B: Kodinstruktioner 

 

ID-nummer 

Skriv analysenhetens tilldelade ID-nummer. 

 

Nyhetsorganisation 

Markera nyhetsorganisationen som publicerade artikeln. 

 

Samfund 

Markera samfundet som artikeln är grupperad under. 

(Sökord förknippad med vilket samfund användes för att hitta artikeln?) 

 

Maktelit 

Handlar artikeln om en eller flera makteliter? Markera variabelvärde ”ja” om något av 

följande nämns i rubrik eller ingress. Markera annars ”nej”. 

 Personer med politisk mandat inom beslutande organ på riksnivå.  

 Politiska institutioner på riksnivå.  

 Statliga myndigheter. 

 Domare och chefer på domstolar och andra statliga myndigheter.  

 Personer som äger företag, eller är VD inom företag. Företaget i fråga måste 

nämnas vid namn.  

 Sveriges statschef. 

 

Exempel på makteliter i nyhetsartiklar: 

 

Ingress från SR. 

En del av heliga Birgittas arm har stulits från Sankta Eugenia, en katolsk kyrka i 

centrala Stockholm. Polisen har skickat ut information till alla polismyndigheter i 

landet. 

(http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=5979041) 

 

Ingress från Aftonbladet. 

Att få bukt med sociala och ekonomiska skillnader kommer att vara Stefan Löfvens 

främsta utmaning som S-ledare och eventuellt statsminister. 



 
 

IV 

 

Det menar hans föregångare Ingvar Carlsson, 79, som kommer ut med en ny bok om sitt 

liv. 

– Det är inget nytt men viktigare än på länge, för nu går utvecklingen åt fel håll, säger 

han. 

(http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18520811.ab) 

 

Kändis 

Handlar artikeln om en eller flera kända personer? Markera variabelvärde ”ja” om 

följande nämns i rubrik eller ingress. Markera annars ”nej”. 

 Personer som nämns med endast namn (alternativt smeknamn), och eventuellt 

yrke. (En person som benämns med ålder, titel, och/eller hemort räknas alltså 

inte. Dessa benämningar behöver inte vara i rubrik eller ingress) 

 

 

Exempel på kändis i nyhetsartiklar: 

 

Ingress från Aftonbladet 

UPPSALA. I morgon väntas ett krismöte hållas för medlemmarna i Livets ord. 

Den mångårige ledaren Ulf Ekman meddelade på söndagen att han blivit katoliker. 

– Personligen kan man bli ledsen men det är vår uppgift att välsigna, säger 

församlingsmedlemmen Nils Gunnar Lönngren, 84. 

(http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18510562.ab) 

 

Ingress från SR 

I kväll blir det Elvis För Hela Slanten, i Gnarps kyrka. 

Det är rockkonsert med framför allt musik av Elvis Presley, där pengarna går till 

syriska flyktingar. 

(http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=5914897) 

 

Rubrik från SVT  

Ulf Ekman: ”Därför lämnar jag Livets Ord för katolicismen” 

(http://www.svt.se/nyheter/sverige/ulf-ekman-darfor-lamnar-jag-livets-ord-for-

katolicismen) 

 



 
 

V 

 

Underhållande handling 

Markera variabelvärde ”ja” om,  

a) något av följande uppfylls i rubrik eller ingress.  

Artiklar om: 

 Sex. 

 Mode- och/eller musik-trender. 

 Underhållningsbranchen. 

 Djur. 

b) något av följande uppfylls i artikeln. 

Artiklar med inslag av: 

 Human interest. 

 Drama. 

Markera ”nej om inga av punkterna ovan uppfylls. 

 

Artiklar om underhållningsbranchen syftar till nyheter specifikt om till exempel en 

teateruppsättning eller en biopremiär. Att en teater har brunnit upp eller att någon har 

plockat upp ett automatgevär på en biopremiär räknas alltså inte.  

 

Human interest syftar till känslomässiga artiklar om personer, om deras problem och 

framgångar, på ett sätt som ämnar bringar intresse, sympati eller motivation hos läsaren.  

 

Drama gäller till exempel artiklar där vi följer polisens sökande efter saknade personer, 

till skillnad från artiklar om hur många som kidnappas varje år. 

 

Underhållande innehåll 

Markera variabelvärde ”ja” om något av följande uppfylls i artikeln. Markera annars 

”nej”. 

Artikeln innehåller: 

 Humorös framställning. 

 Underhållande foton. 

 Fyndiga rubrker. 

 

Humorös framställning innebär att skribenten använder sig av till exempel ordvitsar 

eller allitteration.  



 
 

VI 

 

 

Ett underhållande foto är till exempel foton med rörelse, spänning, eller gulliga grisar, 

till skillnad från enbart beskrivande foton. 

 

Överraskning 

Markera variabelvärde ”ja” om rubriken eller ingressen innehåller överraskande inslag 

och/eller kontrast. Markera annars ”nej”.  

 

Överraskande inslag och/eller kontrast  innebär formuleringar som till exempel ”trots”, 

”blev inte”, ”i alla fall”. Det kan också vara omvända händelser som, “man bet hund” 

eller “pastor våldtagen”. 

 

Exempel:  

Det blir nyval trots att regeringen lovade att det inte skulle hända.  

 

Nu blir det en fotbollsplan i alla fall.  

 

Dålig nyhet 

Har artikeln särskilt negativa övertoner? Markera variabelvärde ”ja” om rubriken eller 

ingressen innehåller ord kopplade till negativa övertoner. Markera annars ”nej”.  

 

Exempel på ord kopplat till negativa övertoner: 

 Olycka 

- krock, kollidera, drunkna, dråp, vållande till annans död, explosion, olycka, 

krasch, 

 Dödsfall 

- död, avlidit, bortgången, 

 Sjukdom 

- cancer, ebola, aids, hiv, influensa (sjukdomar generellt) 

 Kris 

- konflikt, krig, ockupation 

 Våld 

- skada, misshandel 



 
 

VII 

 

 Brott 

- Rån, våldtäkt, mord, pedofil, hot, stöld   

 Missförhållanden 

- fattigdom, diskriminering, trakassera, kränkning, sexism, rasism, tigga, hemlös 

 Sorg 

- depression, ångest, självmord 

 

Ordlistan är inte nödvändigtvis uttömmande. Rubrikerna och Ingresserna måste läsas 

och tolkas i sin helhet. Nyheten kan till exempel inte anses som dålig om meningen är 

formulerad med en negation.  

Exempel: “Krig bröt inte ut”. Andra exempel är att klara sig, att undvika, undkomma, 

botad, överlevde, oskadd.  

 

God nyhet 

Har artikeln särskilt positiva övertoner? Markera variabelvärde ”ja” om rubriken eller 

ingressen innehåller ord kopplade till positiva övertoner. Markera annars ”nej”. 

 

Exempel på ord kopplat till positiva övertoner: 

 Räddning/bot 

- rädda, bota, frisk, överleva, frita 

 Vinst 

- vinna, pris, belöna, stipendium 

 Välgörenhet 

- skänka, gåva, välgörenhet, bidrag 

 Försoning 

- fred, försona 

 Glädje 

- lycka, framgång 

 

Ordlistan är inte nödvändigtvis uttömmande. Rubrikerna och Ingresserna måste läsas 

och tolkas i sin helhet. Nyheten kan till exempel inte anses som god om meningen är 

formulerad med en negation.  

Exempel: “Han vann inte”. 

 



 
 

VIII 

 

Dignitet 

Artiklar om händelser med tillräckligt många människor inblandade eller potentiellt stor 

inverkan för att uppfattas som betydelsefulla. Markera variabelvärde ”ja” om något av 

följande uppfylls i artikeln. Markera annars ”nej”. 

 

 Det står i artikeln att ett stort antal människor är drabbade. 

 Det står i artikeln att händelsen potentiellt har en stor inverkan. 

 

Relevans 

Artiklar om ämnen och grupper som uppfattas relevant för publiken. Artikeln ska handla 

om ämnet eller gruppen. Det räcker inte att ämnet eller gruppen nämns. Artikeln anses 

handla om ämnet/gruppen om den nämns i rubrik eller ingress. En grupp eller ett ämne 

anses relevant om den nämns utan vidare beskrivning. 

 

Exempel på relevanta grupper:  

Svenska kyrkan, Kristdemokraterna, tiggare och Femen. 

 

Exempel på relevanta ämnen:  

valet 2014, ebola-epidemin, och jul. 

 

Uppföljning 

Artiklar om ämnen som redan behandlats i nyheterna. Det ska framgå i text att artikeln 

är en uppföljning av en händelse som redan behandlats i nyheterna. 



 
 

IX 

 

Bilaga C: Nyhetskriterier 

Nyhetskriterierna är framtagna av Harcup och O’Neill (2001) 

 

Maktelit 

Nyheter angående individer, organisationer, eller institutioner, med makt. 

 

Kändis 

Nyheter angående redan kända människor. 

 

Underhållning 

Nyheter angående sex, underhållningsbranchen, djur, human interest, 

underhållande foton, eller fyndiga rubriker. 

 

Överraskning 

Nyheter med överraskande inslag och/eller kontrast. 

 

Dåliga nyheter 

Nyheter med särskilt negativa övertoner, som till exempel konflik och 

tragedi. 

 

Goda nyheter 

Nyheter med särskilt positiva övertoner, som till exempel räddning och 

botemedel 

 

Dignitet 

Nyheter med tillräckligt många människor inblandade eller potentiellt stor 

inverkan för att uppfattas som betydelsefulla. 

 

Relevans 

Nyheter om ämnen, grupper, och nationer som uppfattas relevant för 

publiken. 

 

Uppföljning 

Nyheter om ämnen som redan tagits upp i nyheterna. 

 

Nyhetsorganisationens agenda 

Nyheter som passar nyhetsorganisationens egen agenda. 

 


